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RESUMO  

 

A presente tese partiu da inquietação que percebemos de professores e investigadores 

em educação, a respeito do design educacional das escolas brasileiras. Chamamos de 

design educacional o modus operandi da escola, sua estrutura curricular, organização das 

atividades de ensino, dos espaços de aprendizagem, das práticas e dos processos 

avaliativos, dentre outros.  

Posto isso, apontamos como um design educacional tradicional a escola que organiza 

suas atividades educacionais com os alunos segregados por idade, os conteúdos separados 

por disciplinas, tendo o livro didático como principal recurso de conteúdo e o professor como 

possuidor do conhecimento a ser “transmitido” e, posteriormente, reproduzido pelos alunos. 

Por este cenário, presente em grande parte das escolas, urge discutir o que deveria mudar 

na educação escolar de uma sociedade que deve responder às demandas do século 21, 

onde as tecnologias da informação e comunicação digital alteraram significativamente o 

comportamento, a cognição, os desejos e as habilidades de crianças e jovens.  

A partir desse contexto, observamos uma mobilização de agentes não governamentais, 

em busca e defesa de um redesign educacional escolar, bem como a iniciativa e prática de 

algumas escolas brasileiras que romperam com o modelo tradicional de fazer educação, 

apontanto, portanto, que está em curso no Brasil uma ruptura com alguns paradigmas 

tradicionais da práxis educativa. Deste modo, a presente tese teve como desafio investigar 

os fundamentos que passam a configurar um redesign educacional escolar, compreendido 

como novos paradigmas de uma educação formal, em busca de se tornar mais adequada ao 

perfil das crianças e jovens em formação e às demandas do mundo do trabalho da 

sociedade atual. 

Para responder à questão utilizamos como metodologia a Teoria Fundamentada em 

Dados, procedimento científico em que se tem por objetivo construir uma teoria com base na 

análise dos dados provenientes da investigação de campo. Para tal, a investigação 

considerou a navegação em hipertexto como uma tecnologia de acesso ao conhecimento e, 

partindo desse campo, foi organizada em três estudos distintos e complementares: o 

primeiro tratou de conhecer as instituições brasileiras que trabalham em prol de um redesign 

educacional escolar, incluindo suas ações e diretrizes que defendem para uma renovação 

educacional; o segundo deteve-se ao estudo das tecnologias digitais disponibilizadas por 

diferentes meios e utilizadas pelos educandos em busca de construir aprendizagem; e o 

terceiro estudo buscou conhecer o design educacional de escolas brasileiras que funcionam 

a partir de uma proposta educativa que rompe com paradigmas tradicionais de organização 

das atividades de ensino e de aprendizagem realizadas no ambiente escolar. 



 

viii 
 

Após a análise dos dados advindos dos três estudos, entregamos como resultado da 

investigação um argumento teórico dos aspectos que caracterizam o redesign da educação 

escolar. A teoria é apresentada em um esquema visual que demonstra as correlações entre 

as dimensões que configuram o redesign: inicia pela educação integral como categoria de 

base, justificada pelo fato de comportar todas as demais categorias que compõe o 

argumento. A partir da educação integral, o esquema aponta que mais 6 dimensões teóricas 

caracterizam o redesign escolar, cada uma delas acompanhada de 3 dimensões de caráter 

mais prático, como caminhos para concretização da dimensão teórica. A primeira das seis 

categorias principais é aprendizagem significativa, possibilitada por um trabalho de 

redesenho do currículo, uso de metodologias ativas e uma prática escolar basead nos 

princípios das comunidades de aprendizagem. A segunda dimensão teórica é a 

aprendizagem colaborativa, destacando-se em seu contexto os estudos em grupos 

colaborativos, a atuação como comunidade de aprendizagem e o uso das redes virtuais. A 

aprendizagem ativa é a terceira dimensão, destacando como estratégia o uso de espaços 

ativos de aprendizagem, o uso de metodologias ativas e novamente um trabalho educativo 

como uma comunidade de aprendizagem. A quarta dimensão aponta a aprendizagem 

autônoma, estimulada por um trabalho que faça do aluno o protagonista, com uso de 

espaços flexíveis e de tecnologias digitais. A quinta dimensão é a aprendizagem divertida, 

também possibilitada pelo uso das tecnologias digitais, do protagonismo do aluno e dos 

espaços escolares redesenhados. O ensino personalizado encerra a argumentação teórica, 

apontando a avaliação global, o redesenho curricular e a oferta de múltiplas linguagens 

como as estratégias para sua concretização. 

Por fim, a teoria apresentada como resultado da tese destaca que o redesign 

educacional escolar valoriza a dimensão sensível do educando; amplia os espaços da 

escola para o mundo real e digital; integra as tecnologias digitais sem destacá-las como o 

principal aspecto da mudança; e oferece múltiplas linguagens por múltiplos caminhos, 

caracterizando-se como uma educação hipermidiática.  

 

Palavras-chave: redesign educacional; inovação; tecnologias digitais de aprendizagem; 

educação integral. 

 

 

 



 

ix 
 

ABSTRACT 

 

This thesis came from the concern that we perceive in teachers and researchers in 

education about the educational design of Brazilian schools. We call educational design the 

modus operandi of the school, its curriculum, organization of teaching, the learning spaces, 

practice and evaluation processes, among others. That said, we point out as a traditional 

educational design schools that organize its educational activities with students segregated 

by age, that separate content by disciplines, and whose main resource of content is the 

textbook; also that schools that regard the teacher as having the knowledge to be 

"transmitted" and later reproduced by the students. For this scenario, present in most 

schools, it is urgent to discuss what should change in the education of a society that must 

respond to the demands of the 21st century, where information technology and digital 

communication have significantly altered the behavior, cognition, desires and the skills of 

children and youth. 

From this context we see a mobilization of non-state actors in pursuit and defense of a 

school educational redesign, and the initiative and practice of some Brazilian schools that 

broke away from the traditional model of making education, conducting therefore that is 

underway in Brazil a break with some traditional paradigms of educational praxis. From this 

context, the challenge of this thesis was to investigate the fundamentals start to set up a 

school educational redesign, understood as new paradigms of formal education seeking to 

become more suitable for the profile of the children and young people in training and for the 

today’s society world work demands.  

To answer the question we used as methodology the Grounded Theory, scientific 

procedure that aims to build a theory based on analysis of data from field research. So, the 

research found navigating hypertext as a technology of access to knowledge and based on 

this field was organized into three distinct and complementary studies: the first tried to know 

the Brazilian institutions that work on behalf of a school educational redesign, including their 

actions and policies that advocate for educational reform; the second stopped the study of 

digital technologies provided by different media and used by students seeking to build 

learning; the third study aimed to know the educational design of Brazilian schools that work 

from an educational proposal that breaks with traditional paradigms of organization of 

teaching and learning activities in the school environment. 

After analyzing the data from the three studies, we gave as a result of the research a 

theoretical argument of the aspects that characterize the redesign of school education. The 

theory is presented in a visual scheme that demonstrates the correlations between the 

dimensions that shape the redesign: it starts with integral education as a basic category, 
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justified by the fact that it includes all the other categories that make up the argument. From 

the integral education, the scheme points out that a further six theoretical dimensions 

characterize school redesign, each accompanied by three dimensions of a more practical 

character, as ways to achieve the theoretical dimension. The first of the six major categories 

is the meaningful learning, enabled by curriculum redesign work, use of active methodologies 

and a school practice based on the principles of learning communities. The second 

theoretical dimension is the collaborative learning, highlighting in its context the studies in 

collaborative groups, the acting as a learning community and the use of virtual networks. 

Active learning is the third dimension, highlighting as strategy the use of active learning 

spaces, the use of active methodologies and again an educational work as a learning 

community. The fourth dimension points to the autonomous learning, stimulated by a work 

that makes the student the protagonist, using flexible spaces and digital technologies. The 

fifth dimension is the fun learning, also made possible by the use of digital technologies, the 

protagonism of the student and the redesigned school spaces. The personalized teaching 

closes the theoretical argument, pointing to the global evaluation, the curricular redesign and 

the offer of multiple languages as the strategies for its accomplishment. 

Finally, the theory presented as a result of the thesis emphasizes that the school 

educational redesign values the sensitive dimension of the learner; extends the spaces of the 

school to the real world and digital; integrates digital technologies without highlighting them 

as the main aspect of change; and offers multiple languages through multiple paths, 

characterizing itself as a hypermedia education. 

 

Keywords: educational redesign, innovative, digital learning technologies, integral 

education. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO 

 

A presente tese é resultado de uma investigação realizada no contexto do Programa de 

Doutoramento em Ciências da Educação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

no período de 2013 a 2016. O estudo foi delineado e realizado a partir de reflexões sobre o 

modus operandi da instituição escola, em comparação às dinâmicas comportamentais e 

comunicacionais da criança e do jovem que vivem numa sociedade mediatizada por 

sistemas digitais de comunicação.  

Tivemos como objetivo geral o desafio de investigar as dimensões teórico-práticas que 

configuram um redesign da educação escolar, sendo o estudo delimitado no contexto do 

Brasil. Selecionamos a Teoria Fundamentada em Dados (TFD) para, a partir de pesquisa 

empírica, formularmos um modelo teórico que refletisse os fundamentos desse redesign, 

que, como resultado, pressupõe uma escola pautada em pilares mais adequados à 

formação da criança e do jovem no século 21. 

O trabalho investigativo foi organizado em três estudos distintos, que, ao final, tiveram 

seus resultados analisados em triangulação para resposta ao objetivo geral. Instituições 

brasileiras que se movimentam em prol de redesign educacional; tecnologias digitais de 

aprendizagem e escolas que apresentam um design educacional diferenciado foram os três 

objetos de estudo.  

A presente tese foi organizada em cinco capítulos, a saber: 

Capítulo 1 – DELINEAMENTO DA INVESTIGAÇÃO: capítulo onde apresentamos o 

delineamento geral da tese, parte do geral para o específico, iniciando pelo contexto em que 

a tese foi pensada e desenvolvida, além de identificar nele o problema de investigação. O 

problema, por sua vez, aponta as questões norteadoras da investigação, compreendidas 

como perguntas de inquietação que dão origem à redação dos objetivos. Por fim, este 

capítulo dedica um espaço a destacar a pertinência do estudo, concluindo com a 

apresentação dos principais aspectos metododológicos. 

Capítulo 2 – FUNDAMENTOS E REVISÃO TEÓRICA: dedicado à apresentação dos 

conteúdos considerados relevantes durante o trabalho de revisão de literatura. Está 

organizado em três blocos: 1. O Design Educacional Escolar; 2. Meios e Mediação da 

Aprendizagem; e 3. Didáticas para uma Educação do Século 21, cada um com seus 

subitens. 

Capítulo 3 – FUNDAMENTOS E DESENHO METODOLÓGICO: apresenta os 

fundamentos teóricos que basearam a seleção e delineamento metodológico da 
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investigação, descrevendo detalhadamente os procedimentos e instrumentos utilizados na 

fase empírica da investigação. 

Capítulo 4 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: neste capítulo 

são apresentados todos os objetos estudados, partindo da descrição, passando pela análise 

e geração das categorias em cada estudo, finalizando com uma síntese e reflexões sobre os 

resultados. A última parte deste capítulo aborda a codificação axial e teórica geradora do 

modelo que consolida o resultado da tese. 

Capítulo 5 – CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS DO ESTUDO: o último 

capítulo inicia com uma breve recapitulação do trabalho, sintetizando o alcance aos 

objetivos específicos; tece conclusões sobre a base teórica do trabalho e a metodologia 

utilizada, avançando em seguida para uma reflexão sobre o resultado geral da investigação. 

Além disso, o texto aponta os constrangimentos da pesquisa e o indicativo de trabalhos 

futuros e das potencialidades do estudo presente. 

 

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)1, utilizadas com fins educacionais, 

têm se mostrado como um dos fenômenos mais discutidos e estudados nas últimas 

décadas. Tais reflexões e pesquisas dão-se pelo fato de que se tornaram evidentes as 

transformações sociais, econômicas, políticas e culturais ocorridas (e em processo) após o 

surgimento e popularização de algumas tecnologias, em especial a internet e seus 

dispositivos. 

Identificada como Sociedade da Informação (SI)2, a atual organização social encontrou 

novas formas de trabalhar, de se comunicar, de se relacionar, de aprender e até mesmo de 

pensar (Coll & Monereo, 2010, p. 15). No contexto escolar, percebemos mudanças no 

comportamento dos alunos, nos artefatos que os cercam, nas interações pessoais e nas 

formas de comunicação e produção de linguagem. 

Essa nova forma de viver, motivada pelo paradigma da tecnologia, não se manifesta 

somente em lugares e momentos em que o indivíduo se encontre em contato com as 

                                                           
1 “As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) consistem em todos os meios técnicos utilizados para lidar com 
informações e facilitar as comunicações, incluindo os equipamentos de computadores e redes, bem como os programas 
necessários. Em outras palavras, as TIC consistem em Tecnologias de Informação juntamente com a telefonia, as mídias de 
transmissão e todos os tipos de processamento e transmissão de áudio e vídeo. Elas enfatizam o papel das comunicações 
(linhas de telefone e sinais sem fio) na moderna tecnologia de informação” (Wilson, 2013, p.193).  
2 A expressão ‘Sociedade da Informação’ refere-se a um modo de desenvolvimento social e económico em que a aquisição, 
armazenamento, processamento, valorização, transmissão, distribuição e disseminação de informação conducente à criação 
de conhecimento e à satisfação das necessidades dos cidadãos e das empresas, desempenham um papel central na 
actividade económica, na criação de riqueza, na definição da qualidade de vida dos cidadãos e das suas práticas culturais 
(MSI, 1997). 
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Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC)3.  O comportamento de uma 

sociedade instrumentalizada pelas TDIC se revela em qualquer situação, levando à 

necessidade de que a produção de bens e serviços se adequem ao perfil desta nova 

sociedade, aos seus anseios, ao seu comportamento e linguagem.  

A escola, como espaço de formação de cidadãos e profissionais, faz parte desse mundo 

que precisa estar atento às atuais demandas da sociedade, e isso pode ocorrer por meio de 

diversos fatores. A utilização e integração dos dispositivos tecnológicos por alunos e 

professores; o acesso, a seleção e a análise da informação disponibilizada na grande rede e 

na escola; a construção das relações pessoais presenciais e virtuais são apenas alguns dos 

fatores presentes na educação escolar que podemos apontar como impactados pelo amplo 

acesso às TDIC.  

Outrossim, concordamos com Kenski (2012) ao afirmar que na sociedade da 

informação, a educação não pode se limitar à certificação de saberes das ciências e da 

utilização das TIC, ela precisa preparar as pessoas para atuar como cidadãos prontos a 

enfrentar as complexidades do mundo, conscientes para analisar o excesso de informações 

e as rápidas transformações de conhecimento em todas as áreas. 

Neste sentido, a organização e condução do trabalho escolar, que denominamos na 

tese de Design Educacional Escolar, se constituem amplo campo de investigação quando as 

observamos como práticas pedagógicas repetidas o longo do tempo e que não mais 

atendem às necessidades da sociedade atual. De forma mais profunda, o próprio papel da 

escola como instituição formadora de saberes passa a ser observado e, por vezes, 

questionado diante de um cenário em que grande parte dos conteúdos, antes apresentados 

e disponibilizados na escola, se encontra disponível em ambientes virtuais e outros suportes 

multimídia, podendo até se apresentar de forma mais dinâmica e atraente que a aula do 

professor.  

Com efeito, considera-se que as experiências proporcionadas por tais tecnologias 

precisam ser compreendidas pelos educadores como um fenômeno relevante para o 

planejamento das interações proporcionadas pela escola nos seus processos de ensino, 

refletindo sobre o que precisa mudar na educação escolar a partir desta sociedade mediada 

por ambientes e produtos digitais.  

Nos últimos cinco anos, de forma mais evidente, iniciativas particulares têm surgido no 

Brasil com o propósito de discutir estas questões, refletindo criticamente sobre os modelos 

tradicionais de construção do conhecimento na escola, além de disseminar estudos e 

iniciativas que propõem diversas formas de fazer educação escolar (em diferentes níveis de 

                                                           
3 Também conhecidas como “novas” mídias, as TDIC podem ser compreendidas como um conjunto de diferentes mídias que 
tem sua tecnologia de criação e produção baseada em códigos binários.  
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formação). Não obstante, consideramos ainda que algumas escolas brasileiras já buscam e 

realizam um design educacional inovador, que rompe com paradigmas da escola dita 

“tradicional”, sendo possível identificar nestas iniciativas pistas de um redesign educacional 

escolar como um processo emergente. 

Em tese, consideramos que ao compreender esse contexto é possível identificar 

potenciais fundamentos didático-pedagógicos em busca de uma aprendizagem eficaz4, uma 

vez que se entende, juntamente com Silva (2012, p. 89), que o maior desafio apontado aos 

professores é compreender como se dá o processo de formação de conhecimento em uma 

sociedade engendrada pelas tecnologias contemporâneas, de modo a fazê-los replanejar as 

suas atividades em sala de aula, esteja ela dotada ou não de tais tecnologias. 

 

1.3 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

A partir do contexto descrito no item anterior, pontuamos como problema motivador 

desta investigação a presença de um descompasso entre o design educacional escolar e o 

perfil, necessidades e anseios das crianças e jovens da atual sociedade, o que leva a escola 

a ser percebida como um local ultrapassado e enfadonho. Esta questão é reforçada por 

Silva (2012, p. 84) ao afirmar que “Esse novo perfil de aprendiz, que está nas escolas, nas 

universidades e nas organizações nos inspira a repensar a educação, os currículos, as 

metodologias, práticas e processos de mediação pedagógica e avaliação”. 

A inquietação dá-se pelo fato de que tradicionalmente, o momento de aprender ocorre 

de forma presencial, entre quatro paredes de uma sala de aula, com mediação de aula 

expositiva e com o apoio de materiais impressos. Todavia, fora da escola esse mesmo 

educando pode fazer uso da internet para atividades de estudo, de trabalho, de lazer e das 

coisas mais simples do dia; usa dispositivos móveis para acessar diversos conteúdos, além 

das atividades de entretenimento e bate papo com amigos, seja por meio de mensagens 

individuais ou por redes virtuais   ̶ e faz isso no seu tempo, sem depender do tocar de uma 

sirene.  

Sobre este aspecto é importante destacarmos que sendo a investigação desenvolvida 

no contexto educacional brasileiro, a dinâmica que acabamos de narrar não ocorre de forma 

igualitária em todas as regiões e famílias brasileiras. O Brasil é um país de dimensões 

continentais, havendo diferenças significativas em relação ao acesso às tecnologias de 

comunicação, em especial à internet fixa e móvel. Conforme pesquisa realizada pela 

Cetiq.br (2015), em relação ao acesso e uso das TIC no Brasil, 32,8 milhões de domicílios 

                                                           
4 Consideramos que uma aprendizagem é eficaz quando o aluno adquire e desenvolve as habilidades e competências 
necessárias ao seu bem-estar, tanto profissional quanto pessoal. 
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brasileiros estão desconectados, sendo 30 milhões concentrados nas classes C, D e E. As 

diferenças apresentam-se entre as diversas regiões do Brasil (com menor conectividade nas 

regiões norte e nordeste), entre suas classes sociais e, mais ainda, entre as zonas urbanas 

e rurais, embora os dados mostrem que estamos caminhando para a diminuição destas 

diferenças. 

Dada tal complexidade, nossa investigação volta-se para uma realidade em que as 

famílias possuem esse acesso às TDIC. Queremos dizer com isso que, embora cientes, não 

trabalhamos a partir de uma problematização das chamadas “brechas digitais”, fissuras ou 

exclusão digital, como mais comumente é citado no Brasil. Outrossim, partimos da premissa 

de que, embora cada cenário educativo, no tocante ao uso das tecnologias digitais, seja 

determinado por aspectos das mais diferentes esferas (geográficos, econômicos, políticos e 

culturais), não se pode negar que, como fenômeno, a discussão sobre a eficiência do design 

educacional escolar frente à TDIC e seus impactos na formação de pessoas permeia todas 

as realidades acadêmicas independente de seu tempo e espaço. 

Posto isto, consideramos que em uma sociedade mediatizada pela informação digital, 

algumas tecnologias podem parecer pouco atraentes para o aluno   ̶ a oralidade docente, os 

cartazes afixados nas paredes das salas de aula, as folhas de exercícios, são alguns desses 

exemplos. Há pouca disposição para copiar textos do quadro, produzir anotações, elaborar 

um texto, em um tempo no qual quase tudo que se pensa em escrever já está disponível na 

grande rede virtual. Parece que o aluno tem dificuldades com a organização dos códigos 

textuais uma vez que os signos visuais assumem predominante atuação nos meios de 

comunicação digital.  

Ambientes e objetos em busca de proporcionar maior facilidade de compreensão, 

passam a “desenhar” seus conteúdos e, cada vez menos, decidem por escrevê-lo. Com 

desenhos ocupa-se menos espaço, telas são menores do que folhas de papel e educa-se o 

indivíduo ainda mais para uma leitura das comunicações visuais, gerando-se novos perfis de 

leitores e, consequentemente, novos perfis de produtores de linguagem. 

É também nesses ambientes que os usuários se veem como verdadeiros produtores de 

conteúdo, onde podem se expressar em texto, vídeo, imagens, constroem e desconstroem 

as informações, fazendo da comunicação um mosaico hipertextual e infinito, no qual são 

eles os protagonistas.  

Assim, consideramos que a presença das TDIC na vida das crianças e jovens vêm 

proporcionando diferentes experiências de interação com pessoas e conteúdos   ̶  mais do 

que o manuseio de ferramentas tecnológicas, as TDIC comportam um novo modo de ler, 

hipertextual e imagético, levando o usuário à novas formas de organizar seus pensamentos, 

sua memória e sua maneira de compreender os conteúdos do mundo. Consideramos que 
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ocorre uma reorganização, uma remodelagem do cognitivo para aprender e os efeitos dessa 

nova mente são perceptíveis na escola, diante ou não de tais tecnologias. 

Uma vez que o aprendiz nessa sociedade da informação digital tem contato constante 

com estas mídias, parece estranho perceber que na escola, local para o desenvolvimento 

cognitivo do ser humano, se tenha atividades em descompasso com esse mundo em que as 

mediações e comunicações ocorrem de forma tão mais complexa e diversa que a estrutura 

programada e linear presente na escola.  

Moran (2013, p. 67) afirma que as mudanças que estão acontecendo na sociedade, por 

conta das mediações proporcionadas pelas tecnologias em rede, são tão significativas que, 

à médio prazo, a educação deve ser reinventada, em todos os níveis e de todas as formas. 

“A escola precisa reaprender a ser uma organização efetivamente significativa, inovadora, 

empreendedora. Ela é previsível demais, burocrática demais, pouco estimulante para os 

bons professores e alunos” (Moran, 2013, p.12). O autor destaca que não há receitas 

prontas para mudar tal realidade, mas fato é que a escola se mostra “envelhecida em seus 

métodos, procedimentos, currículos” (Moran, 2013, p. 12) e afirma ainda que elas 

sobrevivem somente porque são espaços obrigatórios para certificação, não sendo uma 

escolha nascida da motivação do aluno.  

Diante desta realidade, convêm interrogar de forma mais profunda sobre o que fazer 

com a educação letrada, textual, expositiva e linear presente nas salas de aulas e na própria 

organização do ensino. Como a escola poderia se reinventar, tornando a sua prática 

pedagógica tão ou mais atraente que os ambientes presentes nas diversas tecnologias 

digitais, supondo-se, com isso, proporcionar uma experiência desejada pelo aluno, 

alcançando-se, como consequência, uma aprendizagem mais eficaz. Por estes e outros 

motivos, pesquisadores e educadores (Kenski, 2012, 2012b; Mattar, 2013, 2014; Meira & 

Pinheiro, 2012; Moran, 2013, 2014; Prensky, 2012; Silva, 2012, para citar alguns) têm ao 

longo dos últimos anos observado e refletido sobre o modus operandi da educação formal, 

apontando para a necessidade de mudanças. Em resumo, a ênfase da crítica é a percepção 

de que a Escola se organiza em práticas e processos obsoletos e ultrapassados, 

inadequados às necessidades do século 21.  

A partir de tal problematização, responder “Quais as dimensões teórico-práticas que 

configuram um redesign da educação escolar?” é a pergunta de partida da tese. 

Consideramos que responder a esta questão nos levará a refletir sobre a repetição de 

nossas práticas educacionais e como estas ou outras práticas se relacionam com as 

demandas da sociedade atual.  
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1.4 QUESTÕES NORTEADORAS 

 

A pergunta de partida dá origem às demais perguntas que se pretende responder ao 

longo da tese. Organizada em uma fase de fundamentos teóricos e outra empírica, reserva-

se para este segundo momento a realização de um trabalho de investigação em campo, 

constituído de levantamentos, análises e conclusões para responder as seguintes questões 

norteadoras que acreditamos nos levar à resposta da pergunta maior da tese: 

1. O que está sendo discutido pelas instituições brasileiras que defendem o 

redesenho das práticas educacionais escolares? 

2. Como os produtos de tecnologia digital proporcionam a geração de novas 

experiências na construção de conhecimento? 

3. Como é o design educacional das escolas brasileiras que buscam romper com 

práticas tradicionais de ensino e aprendizagem?  

A primeira questão que norteia a investigação se dedica a conhecer as discussões em 

curso no Brasil por meio de agentes estratégicos, instituições não governamentais que 

destacam tal inquietação e se lançam na proposição de tecnologias que delineiam novas 

práticas pedagógicas.  

A segunda questão norteadora procura identificar, mediante tantos produtos de 

tecnologia digital, aqueles que se consolidam como mediadores em atividades de 

aprendizagem, buscando caracterizar as possibilidades de interação disponibilizadas aos 

seus usuários. 

Por último, e não menos importante, a terceira questão direcionou a investigação da 

tese para o conhecimento do design educacional de escolas brasileiras que já funcionam a 

partir de uma ruptura com os paradigmas da educação dita “tradicional”. 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

As questões norteadoras delineiam as inquietações motivadoras do desenvolvimento da 

investigação, dando origem aos objetivos da tese.  

Assim, o objetivo geral foi definido como:  

• Investigar as dimensões teórico-práticas que configuram um redesign da 

educação escolar. 

Para tal, os seguintes objetivos específicos foram elaborados: 

1) Identificar o que está sendo discutido por instituições brasileiras ao defender a 

necessidade de redesenhar as práticas educacionais; 
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2) Analisar as tecnologias digitais que impulsionam a educação escolar para um 

redesenho das práticas de ensino e das experiências de aprendizagem; 

3) Conhecer o design das escolas brasileiras que funcionam a partir de uma 

proposta educacional redesenhada. 

Os objetivos específicos visam responder às questões norteadoras apresentadas no 

projeto de tese e serão apresentados de forma detalhada no Capítulo 3, que trata da 

metodologia de investigação. 

Embora cada questão norteadora da tese, por si só movimente uma investigação 

específica capaz de entregar um produto de conhecimento, o resultado da tese se propõe a 

ultrapassar as respostas de cada uma das questões postas, em busca de responder à 

pergunta de partida do trabalho, que trata da identificação das dimensões teórico-práticas 

que caracterizam um redesign da educação escolar. 

 

1.6 PERTINÊNCIA 

 

Anterior ao delineamento da tese, realizamos pesquisa exploratória com o objetivo de 

identificar os diferentes estudos e discussões em campo idêntico ou análogo ao tratado em 

nossa investigação e, neste movimento, encontramos diferentes pesquisas e inquietações. 

Estudos sobre tecnologias da informação e comunicação para a educação, como os 

ambientes virtuais de aprendizagem, jogos, animações e outras multimídias; investigações 

sobre comunicações imagéticas, análise e interpretação de imagens, fotografia e 

composições gráficas, para citar alguns.  

Encontramos também na comunidade acadêmica redes de pesquisa ocupando-se de 

estudos sobre como as novas tecnologias educacionais estão mudando as definições 

tradicionais de formação do conhecimento, sobre o papel da tecnologia no processo ensino-

aprendizagem passando até mesmo por estudos mais avançados como a robótica e a 

realidade virtual; a necessidade da formação continuada do docente para dar conta de 

tantas mudanças no cotidiano escolar e no cognitivo do aluno também tem sido campo de 

atenção.  

Reconhecida a relevância de tais estudos, a tese que aqui se apresenta lança um olhar 

mais abrangente à tais mudanças, observando-as como partes de um fenômeno maior, que 

é a necessidade das escolas de se tornarem mais atraentes, eficientes e eficazes como 

instituições formadoras de cidadãos e profissionais. Desta forma, a investigação perpassa 

pelo estudo de diferentes objetos para construir compreensões acerca de um fenômeno 

muito mais amplo, que são as características de uma educação escolar redesenhada. 
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A pertinência acadêmica com potencial valor prático concentra-se na defesa de que os 

educadores necessitam compreender as experiências e comunicações educacionais 

desejadas pelos alunos, refletindo e redesenhando seu modus operandi educacional. Vale a 

pena ressaltar que tais compreensões não se concentram na aquisição de habilidades para 

a inserção de equipamentos tecnológicos em sala de aula, mas sim, em reflexões sobre 

questões muito mais amplas, passando a envolver a organização do ensino, a preparação 

dos cenários de aprendizagem e, até mesmo, os conceitos mais consolidados sobre a 

educação escolar. 

Pelo design da investigação, objetivamos que os resultados da tese possam ser 

compreendidos e considerados por diferentes níveis de ensino, uma vez que os modelos 

comunicacionais e comportamentais de que tratamos mantêm características muito 

semelhantes em diferentes faixas etárias dos educandos. 

A pertinência para realização de uma investigação exploratória e descritiva, parte do 

pressuposto de que, diante do conhecimento e compreensão do fenômeno, seja possível ir 

além, compreendendo melhor o presente para preparar-se melhor para o “futuro”. Desta 

forma, a tese espera contribuir com o arcabouço teórico e reflexivo que trata de importantes 

mudanças comunicativas e paradigmáticas nos processos educacionais frente a uma 

sociedade da informação digital. 

 

1.7 APONTAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Posicionada num paradigma interpretativo, a tese caracteriza-se como exploratória e 

descritiva e de abordagem qualitativa. 

Delimita como campo de pesquisa o Brasil, discussões e práticas destacadas nesse 

território, realizando observação e análise do design educacional escolar do Ensino 

Fundamental ao Superior, excluindo-se, portanto, a Educação Infantil. 

Como campo de pesquisa, fez uso de fontes disponíveis na internet, considerando a 

navegação hipertextual como uma tecnologia de acesso ao conhecimento. 

A investigação se organizou em três estudos distintos e complementares de acordo com 

o delineamento dos objetivos específicos: 1. Instituições mobilizadoras de um redesign 

educacional; 2. Tecnologias que impulsionam um redesign do ensino e aprendizagem; 3. 

Escolas redesenhadas.  

A recolha, análise e construção dos resultados se deu por meio da Teoria 

Fundamentada em Dados (TFD), utilizada quando se tem por objetivo elaborar um modelo 

teórico a partir dos dados de campo. Esse processo foi organizado em três fases: 

codificação aberta; codificação axial e codificação teórica. 
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Seguindo o método da TFD, foi realizado o levantamento e análise via codificação 

aberta para cada um dos estudos; já a codificação axial foi realizada a partir da comparação 

e integração dos resultados dos três estudos, seguida da codificação teórica (elaboração do 

modelo). Desta forma, cada estudo entrega um resultado independente e, ao mesmo tempo, 

parcial para o contexto geral da tese.  

O modelo teórico apresentado como resultado da tese responde às dimensões teórico-

práticas que configuram um redesign educacional escolar, objetivo geral da tese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

CAPÍTULO 2 – FUNDAMENTOS TEÓRICOS PRELIMINARES À INVESTIGAÇÃO 

 

O desenvolvimento de uma tese baseia-se em uma abordagem teórica claramente 

definida para que, sobre ela, se possam fundamentar os argumentos postos em defesa das 

proposições apresentadas. 

Na presente tese construímos o enquadramento teórico a partir dos estudos 

exploratórios preliminares à realização da pesquisa em si, considerando, portanto, como 

conteúdo para este capítulo um elenco de teorias e abordagens que orbitam o fenômeno 

investigado. 

Considerando que a motivação para desenvolvimento da investigação se deu a partir 

das transformações ocorridas com o advento das tecnologias de informação e comunicação 

digital, grande parte da discussão teórica também se deu a partir deste contexto, mas sem 

se limitar a ele, ou seja, partimos da observação das TDIC para discutir um redesign 

educacional de modo amplo, independente do uso de tais tecnologias. 

Cumpre destacar que, neste capítulo, abordamos diferentes objetos que, de forma 

isolada, poderiam compor distintos estudos teóricos; assim o fizemos por observamos que o 

design educacional escolar é um fenômeno amplo e complexo, envolvendo uma variedade 

de fundamentos e discussões teóricas. 

Assim, apresentamos uma revisão de literatura que apontamos cumprir três funções 

específicas na tese, todas constituindo a fase conceitual da investigação: 

a) Reforço ao argumento da tese, quando apontamos reflexões, afirmações e 

inquietações de investigadores que vão ao encontro do que discutimos, fortalecendo 

a motivação para realização da investigação;  

b) Apresentação de um “estado da arte”, quando abordamos o que os outros 

investigadores estão a discutir sobre as mudanças no design educacional escolar; 

c) Explanação de teorias construídas por pesquisadores e que servirão para 

fundamentar o modelo gerado ao fim da tese, sendo, portanto, retomados na 

apresentação do resultado. 

O capítulo foi organizado em três partes que consideramos contínuas e 

complementares. A primeira, que intitulamos Sobre Design Educacional Escolar, tem 

como objetivo posicionar o objeto de investigação: a escola, tomada como uma tecnologia 

educativa e possuidora, portando, de um design próprio. Para tal, iniciamos pela abordagem 

do conceito de design seguido da construção do conceito de “Design Educacional Escolar”, 

definição na qual guardamos todas as propriedades da educação formal que serão de 

interesse da tese. A partir da definição do termo, seguimos na construção do que 

consideramos como o design educacional clássico ou tradicional, em contraponto ao design 
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educacional inovador, termos que nos acompanham por todo o trabalho. Após a explanação 

desses conceitos que são fundamentais à tese, retornamos um pouco na história para 

entendermos a escola e suas tecnologias comunicativas, alcançando, por fim, a organização 

do sistema educacional brasileiro. 

A segunda parte deste capítulo trata dos Meios e mediações da aprendizagem, 

iniciando com uma revisão sobre alguns fundamentos teóricos sobre “aprendizagem” para 

então adentrar o universo das tecnologias mediadoras do processo de ensino-

aprendizagem. Pontuamos diferentes meios e recursos didáticos e damos ênfase à 

dinâmica de leitura e aprendizagem quando em interação com os meios digitais: os 

conceitos de multimídia, hipermídia, caminhos em hipertextualidade e com destaque a 

interatividade, aspectos despertados pela interface dos diferentes meios e recursos 

didáticos da era digital. Para finalizar este item, abordamos ainda o espaço físico como um 

mediador da aprendizagem, seja da escola ou por ela usado, apontando o lugar como uma 

das componentes do design educacional escolar. 

Por último, a terceira parte deste capítulo, intitulada Didáticas para uma educação do 

século 21 aborda assuntos que, na contemporaneidade da investigação, se apresentam 

como didáticas para uma educação redesenhada. São apresentados os fundamentos de 

uma educação em rede e colaborativa; e, na lógica da colaboração, a tendência para o 

compartilhamento de conteúdos educacionais como parte integrante de uma educação de 

ampla acessibilidade. O conceito de mobilidade no tocante às tecnologias educacionais 

também é apresentado, o que guarda estreita relação com a possibilidade de aprender se 

divertindo, teoria sugerida e apresentada pela aprendizagem baseada em jogos. Para 

finalizar, apontamos o que tem sido chamado de “Métodos Ativos de Aprendizagem”, a 

aprendizagem baseada em casos, em problemas e em projetos, como principais estratégias 

apontadas pelos autores para tornar a aprendizagem significativa e atraente para o 

educando, e, portanto, mais adequada a uma formação do século 21. 

Ao final de cada parte do capítulo, apresentamos um texto com uma síntese do que fora 

apresentado, chamando ao nosso próprio entendimento e do leitor para os fundamentos que 

ganham importância na tese, incluindo nosso posicionamento teórico a respeito deles. 
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2.1 SOBRE DESIGN EDUCACIONAL ESCOLAR  

 

2.1.1 Construindo o conceito de Design Educacional Escolar 

 

A presente tese dedica-se a investigar as transformações necessárias ao modelo 

educacional das escolas brasileiras, o que denominamos Redesign Educacional Escolar. O 

termo por nós indicado para designar o fenômeno merece uma explicação de seu 

significado, uma vez que é um termo construído, tornando sua apresentação necessária 

para que o leitor compreenda o objeto do qual tratamos. 

A utilização do termo “design” gera uma diversidade de interpretações, pois possui uma 

definição bastante abrangente, aplicável a diferentes contextos. Originado do latim, da 

palavra designare (marcar, indicar), o termo inglês “design” possui seu significado tanto na 

função de verbo como na função de substantivo. Como verbo, relaciona-se com a ação (to 

design) de planejar, projetar, simular, configurar, esquematizar, para citar alguns; como 

substantivo, relaciona-se com o produto gerado dessa ação (verbo), o resultado, o modelo 

gerado da ação estratégica de fazer design. Na língua portuguesa não houve uma tradução 

para o termo “design”, sendo a palavra “projeto”, a mais comumente utilizada, tanto como 

verbo como quanto substantivo.  O Dicionário Michaellis (2016) também apresenta o termo 

nos dois usos: como “concepção de um projeto ou modelo”; planejamento e como “o produto 

deste planejamento”. 

A história da criação e produção de bens de consumo deu origem ao Design como 

campo de conhecimento, como escola, derivando, portanto, a formação e atuação de um 

campo profissional. Inicialmente chamado de Desenho Industrial, dada à ênfase na criação 

de designs de produto (artefatos físicos), com o tempo as escolas e cursos passaram a usar 

o termo Design, por se mostrar mais simpático aos demais produtos gerados desse 

processo, como os produtos de comunicação visual, tanto em suporte impresso como 

digital.  

Uma definição que abrange tanto o design de objetos físicos como o design das 

comunicações visuais é a de Schneider (2010, p. 197)  

 

Design é a visualização criativa e sistemática dos processos de interação e das mensagens 
de diferentes atores sociais; é a visualização criativa e sistemática das diferentes funções 
de objetos de uso e sua adequação às necessidades dos usuários ou aos efeitos sobre os 
receptores. 

 

Como disciplina, Design guarda alguns fundamentos básicos: o primeiro que 

destacamos é a sua adequação ao usuário, ou seja, os produtos de um processo de design 
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devem considerar, prioritariamente, a leitura simbólica e a adequação de uso por parte do 

usuário; outrossim, os produtos de design devem possibilitar uma relação interessante entre 

custo de produção e aquisição, tornando-se rentável. Por último e não menos importante, os 

projetos de design devem considerar seus impactos ambientais e sociais impulsionados por 

uma sociedade do consumo.  

Desta forma, o “design” ‘é um processo de construção, de desenvolvimento que envolve 

complexidade e síntese e que resulta em soluções, em estruturas que encontraram meios 

para cumprir determinado desafio. Design, portanto, não se limita à superfície, à aparência; 

design comporta todas as funções internas de um “produto”, se mostra pelo visual, mas não 

se limita a ele. 

Moura (2003) apresenta um conceito de design que o aborda de forma generalista, sem 

relacionar-se diretamente aos produtos gerados ou à sua aplicação como disciplina – a 

autora explica o design como um pensar e fazer estratégico. 

 

Design significa ter e desenvolver um plano, um projeto, significa designar. É trabalhar com 
a intenção, com o cenário futuro, executando a concepção e o planejamento daquilo que 
virá a existir. Criar, desenvolver, implantar um projeto – o design – significa pesquisar e 
trabalhar com referências culturais e estéticas, com o conceito da proposta. É lidar com a 
forma, com o feitio, com a configuração, a elaboração, o desenvolvimento e o 
acompanhamento do projeto (Moura, 2003, p.118). 

 

É nesse sentido que, na presente tese, nos apropriamos do termo “design”, utilizando-o 

como a designação da configuração, do conjunto de propriedades que caracterizam algo e 

que se apresenta tanto em forma como em função. O design revela, portanto, a intenção de 

determinado “objeto”, seja ele abstrado ou concreto. Assim, podemos falar de um “design 

das coisas”, design da viagem, design do filme, design da aula – podemos falar do design 

de uma pedagogia, cabendo da mesma forma, o seu uso como projeto (intenção 

pedagógica) e como resultado (prática pedagógica). 

O termo design aplicado à educação não é algo novo. Bertrand (1998), por exemplo, em 

sua obra “Teorias Contemporâneas da Educação”, reserva um tópico só para falar de 

“Design do Ensino” e “Design da Instrução”, abordando o termo para tratar da descrição de 

modelos sistemáticos de como organizar um processo pedagógico, do planejamento dos 

objetivos à avaliação da aprendizagem, sendo o segundo termo focado na organização 

sistêmica do trabalho do professor. 

No Brasil, destacamos Mattar (2014) que propõe o uso do termo Design Educacional 

como uma evolução, uma revisão do termo Design Instrucional antes usado por Filatro 

(2004, p. 32) como “o planejamento, o desenvolvimento e a utilização sistemática de 

métodos, técnicas e atividades de ensino para projetos educacionais apoiados por 

tecnologias.” 
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Mattar (2014) esclarece que “design instrucional” e “design educacional” possuem 

significações diferentes, uma vez que relaciona a “instrução” ao ensino, no sentido de 

transmissão de informações e a “educação” a um conceito muito mais global, que envolve 

uma aprendizagem ampla do ser humano, incluindo os aspectos cognitivos, intelectuais, 

psíquicos, emocionais, sociais e morais.  

 
“Instrucional” nos remete a concepções de aprendizagem unidirecionais (do professor para 
o aluno), passivas, tecnicistas, comportamentais e behavioristas. Traz à memória imagens 
de manuais e exercícios de instrução. (...) A expressão “design educacional” parece, nesse 
sentido, mais adequada nesse novo cenário, carregando consigo as ideias de diálogo e 
construção (Mattar, 2014, p. 23). 

 

Para o autor, Design Educacional explora a teoria e prática que “(...) inclui o 

planejamento, a elaboração e o desenvolvimento de projetos pedagógicos, materiais, 

educacionais, ambientes colaborativos, atividades interativas e modelos de avaliação para o 

processo de ensino e aprendizagem” (Mattar, 2014, p. 19). 

O autor centra tais categorias de estudo, projeto e desenvolvimento tanto no campo da 

educação à distância quando na educação presencial, mas apresenta maior quantidade de 

reflexões sobre o design educacional com uso de tecnologias digitais de aprendizagem e à 

distância. Afirma ainda que os termos Design Instrucional e Design Educacional não se 

referem a objetos concretos ou atividades exatas, como, por exemplo, “tomar um 

refrigerante” e que, sendo assim, suas definições podem ser construídas para designar 

diferentes atividades, não havendo, portanto, definições corretas ou erradas para estas 

expressões. Desta forma, ambos os termos podem ser usados para designar atividades 

iguais ou diferentes, dependendo do contexto no qual são usadas. 

Exemplo disso é a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) vigente no Brasil, que, 

desde 2008, definiu como “designer educacional” os profissionais que  

 

Implementam, avaliam, coordenam e planejam o desenvolvimento de projetos 
pedagógicos/instrucionais nas modalidades de ensino presencial e/ou a distância, aplicando 
metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Atuam em 
cursos acadêmicos e/ou corporativos em todos os níveis de ensino para atender as 
necessidades dos alunos, acompanhando e avaliando os processos educacionais. 
Viabilizam o trabalho coletivo, criando e organizando mecanismos de participação em 
programas e projetos educacionais, facilitando o processo comunicativo entre a 
comunidade escolar e as associações a ela vinculadas (Brasil, 2016). 

 

Na presente tese, utilizamos o termo Design Educacional Escolar para designar a 

organização da escola como prática educativa, percebendo-a como uma tecnologia que 

busca por diferentes estratégias didáticas, meios e instrumentos, processos mais eficientes 

para alcançar uma aprendizagem mais eficaz. Da mesma forma que o design de objetos, o 

design educacional da escola reflete sua forma e função, se mostra pela percepção mais 
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imediata de suas práticas, mas, além disso, carrega consigo uma filosofia educacional, um 

posicionamento político-pedagógico de fazer educação. 

De forma mais concreta, consideramos que o design educacional escolar se configura 

por meio da organização dos alunos, do uso dos espaços, das atividades/projetos de 

aprendizagem realizadas, do papel do professor em sala de aula, dos processos de 

avaliação e do que é considerado como importante de ser estudado, dentre outros 

elementos. Numa visão gestaltista5, afirmamos ainda que o design educacional da escola é 

muito mais do que a soma destas partes, pois o conjunto destas atitudes produz algo muito 

mais rico que cada atividade isolada. 

Cumpre clarificar ainda que, em determinados momentos da tese, utilizaremos o termo 

“design” e “desenho” como sinônimos – embora cientes de sua distinção. O termo desenho, 

neste momento, surge como uma representação do ato de configurar, modelar. Desta forma, 

“Design Educacional Escolar” e “Desenho Educacional Escolar”, servirão a designar nosso 

objeto de investigação. 

Partimos do princípio de que toda escola possui o seu design educacional, seu conjunto 

de práticas que a faz ser uma instituição formadora de pessoas. Assim, ao utilizarmos os 

termos redesign ou redesenho, estamos a falar de uma “reinvenção”, “recriação”, o projeto 

de outra configuração para a educação realizada por esta escola; uma educação que 

reinvente os espaços, as experiências, as avaliações, as interações aluno/professor e o 

próprio pensamento sobre a função da escola e dos saberes, ali, desenvolvidos. Portanto, o 

termo “redesenhar a educação escolar” ou “escola redesenhada” é usado como uma 

metáfora, em que o desenho representa a forma de fazer e a função de ser, ou seja, o 

design.  

Redesenhar a educação escolar tem sido apontado como uma necessidade no século 

21, partindo-se do consenso de que a tecnologia escolar possui um design educacional 

criado para o atendimento das necessidades de uma sociedade com características 

diferentes da nossa, fazendo com que, atualmente, seja considerada enfadonha e pouco 

eficaz. Somam-se a esse pressuposto os resultados obtidos pela educação brasileira ao 

participar de sistemas mundiais para avaliação da qualidade educacional, como o PISA6. 

                                                           
5 A Gestalt é uma Escola de Psicologia Experimental alemã criada nos fins do século XIX, atuando no campo da teoria da 
forma com contribuição dos estudos da percepção, inteligência, linguagem, aprendizagem, memória, motivação e conduta. A 
teoria da gestalt defende que não percebemos os estímulos isoladamente, mas sim um todo, que é a relação entre essas 
partes (Gomes, 2000) e não exatamente a soma delas.  
6 O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA - Programme for International Student Assessment) – “é uma 
iniciativa de avaliação comparada, aplicada a estudantes na faixa dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da 
escolaridade básica obrigatória na maioria dos países. O programa é desenvolvido e coordenado pela Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Em cada país participante há uma coordenação nacional”. O Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), órgão ligado ao MEC, é quem coordena o Pisa no 
Brasil. Segundo o relatório intitulado “Alunos de baixo desempenho: por que ficam para trás e como ajudá-los?” Elaborado e 
publicado pela OCDE, o Brasil está entre os 10 países que têm o maior percentual de alunos nos níveis mais baixos de 
desempenho. Em posições piores que o Brasil estão o Catar, Peru, Albânia, Argentina, Jordânia, Indonésia, Colômbia, Uruguai 
e Tunísia. O relatório baseia-se em dados de 2012 do PISA (DIRET, 2016). 
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Resultados como o do PISA, que apontam que os alunos brasileiros apresentam um baixo 

desempenho escolar, são incentivadores de discussões no campo da mudança educacional.  

Educação Inovadora, Educação para o Século 21, Escola do Futuro, são alguns dos 

termos encontrados na literatura para falar do fenômeno que, aqui, denominamos Redesign 

Educacional Escolar - assim o entendemos por considerar esse processo como um 

fenômeno em curso no Brasil, que ora discutido, ora realizado, nos mostra indícios de uma 

escola que busca romper com alguns paradigmas considerados antigos, mas 

constantemente repetidos. São mudanças para os professores, para os pais e para os 

próprios alunos, que podem se surpreender ao perceber que a escola pode ser um ambiente 

flexível, adaptável e, portanto, desejável de se estar.   

 

2.1.2 O Design Educacional Clássico e o Design Educacional Inovador 

 

No item anterior dedicamo-nos a construir a definição do termo “Design Educacional 

Escolar”, como usado na investigação. Em continuidade e com o objetivo de ilustrar e 

clarificar nosso objeto de investigação, procuramos apresentar neste item caracterizações 

do que chamamos de “design educacional clássico”, diversas vezes intitulado no Brasil 

como “educação do século 19”, em contraponto ao que chamamos de “design educacional 

inovador”, ou seja, um redesign do que consideramos como clássico e que muito se aborda 

como “educação para o século 21”. 

Contextualizamos este fenômeno por uma afirmação de Behrens (2013) ao apontar que 

a humanidade tem sido desafiada a viver diante de duas transições significativas: a) o 

advento da sociedade do conhecimento e a globalização e b) a transição de uma sociedade 

industrial, antes voltada para produção de bens materiais para uma sociedade do 

conhecimento, voltada para o uso intensivo de tecnologias. Tais mudanças exigem da 

educação, em especial, a formação de pessoas capazes de aprender ao longo da vida, 

intervindo, adaptando-se e criando novos cenários constantemente. 

Ao design educacional clássico, Behrens (2013) chama de Paradigma Tradicional de 

Educação, prática na qual os alunos são habituados a frequentar as aulas sentados, 

enfileirados e em silêncio; o professor atua como transmissor de conteúdos que devem ser 

memorizados pelos alunos e os estudos ocorrem de forma individualizada e competitiva. 

Segundo a autora, a linguagem oral e escrita são priorizadas e em um processo de 

repetição, como, por exemplo, decorar datas, fórmulas, dados que, muitas vezes, o aluno 

não sabe onde irá usar em sua vida. Nessa dinâmica, os alunos reproduzem o que 

conseguiram reter para obter sucesso nas avaliações, mas, com o passar do tempo, essas 

informações tendem a ser esquecidas (Behrens, 2013). 
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Moran (2013, p. 12) afirma que, ao tempo em que a sociedade muda, a educação 

formal continua previsível, repetitiva e burocrática, nada atraente para o educando. O autor 

aponta que a prática educacional com essa visão conservadora continua a ocorrer porque 

oferece menos riscos, ao contrário da busca pela ruptura com o modus operandi tradicional. 

Na mesma direção, Demo (2007) indica que esse cenário, de crianças enfileiradas uma 

atrás da outra, escutando em silêncio e copiando matérias é um cenário controlado, criado 

pelos professores e que, em parte, provém daí o desgosto por ir à escola. Kenski (2012, pp. 

64-65) ilustra, em texto descritivo, esse cenário comentado por Demo: 

 

(...) no silêncio da sala de aula ecoa a voz do mestre. Alunos calados escutam e copiam 
suas palavras. Pausadamente, o professor dita sua versão da matéria com o estatuto da 
verdade absoluta. Alguns dos alunos permanecem com os olhos fixos do ambiente da sala 
de aula, mas o pensamento viaja. Estão fisicamente presentes, mas mentalmente ausentes, 
distantes, embalados pelo som constante e monótono da preleção. A hora e a vez desses 
alunos nos espaços pedagógicos são restritas e definidas. Reproduzir nos exercícios, nos 
trabalhos e nas provas o pensamento do professor que “ensina”. Para depois esquecê-los”.  

 

Observado este cenário de design educacional clássico, Colinvaux (2014) identifica uma 

relação muito clara entre ensino e aprendizagem   ̶ o aprender é considerado como uma 

consequência garantida e imediata da ação do ensinar, sendo perfeitamente possível 

controlar a aprendizagem desde que o professor ensine, em forma e conteúdo aquilo que 

lhe é responsabilizado. Nesse paradigma, se o professor ensina, o aluno deveria aprender e 

caso isso não ocorra de forma imediata, o problema estaria no aluno, seja por falta de 

atenção, lacunas anteriores de escolarização ou suposta limitação intelectual. Todavia, o 

tempo mostrou que aprender é um processo muito mais complexo e que não depende 

exclusivamente dos itens postos; e que, embora estejam relacionados, ensino e 

aprendizagem mantêm relativa autonomia (Colinvaux, 2014). 

Em concordância, Demo (2007) afirma que o cenário atual parece indicar que em breve 

os estudantes já não se sentirão motivados a escutar aulas (como ilustrado no texto de 

Kensky), uma vez que isso pode ser feito virtualmente e com algumas vantagens como a 

escolha da hora, do lugar, do contexto do ritmo e da companhia. O autor destaca o valor dos 

modos alternativos de aprender que o mundo virtual proporciona, sendo um modo mais 

dinâmico, excitante e interativo.  

Estes aspectos são comumente destacados por diferentes autores, como uma atenção 

necessária às transformações ocorridas na sociedade. Monereo e Pozo (2010), por 

exemplo, apontam que, da sociedade moderna do século XX para uma sociedade pós-

moderna, as mudanças se deram no âmbito cultural e pessoal e se situam em três planos: 

a) Mudança nos processos de socialização educacional: “no passado” as fases vitais 

de atividade do indivíduo eram: escola, trabalho, casamento, filhos, netos, 
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aposentadoria; mas que, hoje, essas etapas se apresentam de forma muito mais 

flexível e até imprevisíveis - o significado de constituição de família, o tempo da vida 

em que se deve dedicar à escola e ao trabalho, por exemplo, sofreram mudanças; 

b) Mudanças nas concepções epistemológicas: refere-se à percepção de que, com a 

evolução das tecnologias digitais, a realidade pode ser (re) construída podendo seu 

resultado ser diferente de um modelo extraído da realidade objetiva; como exemplo, 

os alunos passaram a ser produtores de conteúdo que podem ser diferentes dos 

conteúdos do currículo tradicional, da cultura chamada “erudita”; 

c) Mudanças nos projetos de vida: se antes a educação do presente visava o 

planejamento de um futuro, isso parece não ser mais tão importante – a necessidade 

de um imediatismo, de que as coisas aconteçam no exato momento parece dominar 

a cultura do século XXI; tudo precisa ocorrer de forma muito rápida e na mesma 

hora, num sincronismo imediato, o que se difere um pouco dos processos 

educacionais, uma vez que estes destacam a importância de parar para pensar, 

analisar e, só depois, decidir. 

 

Tornero (2007) faz uso dos termos “assédio” e “cerco” para apontar o que está a ocorrer 

com o que chama de ensino tradicional, afirmando que estamos vivenciando a olhos vistos o 

desmoronar da influência social que exercia a escola. O autor afirma que estamos a ficar 

sem salas de aula no modelo fechado, de espaço controlado e reservado, onde o saber flui 

verticalmente de professor para aluno. Tornero aponta 8 traves-metras do sistema escolar 

tradicional que passaram a oscilar na sociedade da informação, motivando este cenário de 

mudança: 

a) A escola já não é mais depositária privilegiada do saber relevante, uma vez que 

passou a competir com outras fontes de enorme poder como o rádio, a televisão, a 

imprensa escrita e os espaços virtuais; 

b) A escola já não é o âmbito privilegiado da transmissão da educação, pois quando 

esta está relacionada com atitudes, normas e valores, os média, as cidades e as 

modas de grupo se tornaram os mais poderosos sistemas educativos do momento; 

c) A escola é eficaz para ensinar a ler e escrever como antigamente, mas está 

ficando para trás na promoção da nova alfabetização, a da linguagem visual e da 

informática, necessária à sociedade da informação; 

d) Pela necessidade destas novas competências comunicacionais, os professores já 

não são vistos como possuidores de todos os conhecimentos, aspecto agravado pelo 

fato dos alunos terem acesso a outras fontes de conhecimento com as quais podem 

comparar e questionar as competências de seus professores; 
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e) A escola já não detém os únicos instrumentos de produção e sistematização do 

saber, em termos espaciotemporais, as bibliotecas escolares tornaram-se pequenas 

quanto comparadas aos inúmeros conteúdos disponíveis na internet e em outras 

tecnologias digitais que possibilitam explorar o saber de forma autônoma; 

f) A escola não é mais a fonte de racionalidade que fundamenta ou explica a ordem 

social, uma vez que os valores escolares podem ser diferentes dos valores que 

regem o meio em que está inserida; 

g) A escola tornou-se pouco prática tendo dificuldade em transformar os seus 

ensinamentos em utilidades na vida real quando se coloca entre a manutenção de 

um currículo tradicional e a aceitação de novos modelos, mais adequados às 

exigências da sociedade da informação; 

h) A escola está perdendo o poder outorgado pelo sistema social tradicional, é o 

último e conclusivo item apontado pelo autor. 

 

Chamando de “educação do futuro”, Echeverría (2015) comenta que o cenário atual 

aponta para um futuro com a presença de uma cultura de escola contínua, visão em que 

todos serão continuamente aprendizes. A necessidade de uma aprendizagem ao longo da 

vida é explicada pelo autor por conta das transformações da organização do trabalho nas 

sociedades da informação – dado o ritmo acelerado de inovações, as competências 

necessárias ao trabalho também não são tão permanentes como na sociedade industrial, as 

barreiras entre as profissões tendem a diminuir e o trabalho torna-se muito mais 

colaborativo; cada pessoa mudará mais vezes de profissão e esta dinâmica leva à 

necessidade de uma aprendizagem constante.  

No tocante às mudanças comportamentais, encontramos convergência em Kenski 

(2012b) quando chama atenção para o fato de que crianças e jovens de uma sociedade do 

conhecimento, que tem à sua disposição grande variedade de informação, já não se 

contentam em permanecer passivos mediante uma só fonte de informação exposta de forma 

linear e monótona. Tomando como referência a TV, o comportamento é de não se limitar a 

um só canal e sim de “zapear”7, vendo um pouquinho de cada conteúdo disponibilizado. E 

para muitos, só zapear não basta, é necessário interagir, externar o que sente, o que pensa, 

o que poderia vir a acontecer, o que desejaria que acontecesse. Esse comportamento já é 

compreendido e considerado por vários meios de comunicação, como os rádios, TVs e lojas, 

que já disponibilizam canais de comunicação com seus públicos para ouví-los e, assim, 

                                                           
7 Zapear pode ser compreendido como uma forma de leitura, de comportamento da criança e do jovem quando se depara com 
uma informação, demonstrando não optar por uma leitura linear (Kensky, 2012).  
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tomar decisões sobre continuidade de conteúdos e estratégias de negócio baseado no que 

diz o expectador.  

Essa é uma das conexões que podemos apontar entre o uso de tecnologias e como 

elas impulsionam a escola para um redesign de suas práticas, independente do uso dessas 

mesmas tecnologias. Esse comportamento de zapear, de acessar múltiplas linguagens de 

conteúdo e o desejo de interagir é do perfil do aluno e da mesma forma ele se comporta na 

escola, ou seja, também não se sentirá confortável e satisfeito com uma única linguagem de 

conteúdo, exposta de forma linear e não interativa. Dessa forma, Kenski (2012) indica que o 

aluno também passa a zapear durante a aula, alternando sua concentração entre a fala do 

professor, o aparelho celular, os rabiscos no caderno ou qualquer outro estímulo que possa 

ocorrer próximo a si, incluindo o seu próprio pensamento. 

Editores de revistas e jornais sabem muito bem da preferência pelas leituras não 

lineares e, por isso, já apresentam um design gráfico de seus conteúdos, composto de 

textos lineares intercalados com gráficos, mapas visuais, esquemas, muitas imagens e 

cores, possibilitando que o leitor possa zapear a página impressa, ora lendo o texto, ora 

lendo as diferentes figuras. Essa estratégia mantém o leitor mais tempo com atenção ao 

conteúdo, pois sabe que tem diferentes opções de apreensão da informação (Kenski, 

2012b). 

Nesse sentido, em um design educacional inovador, cabe ao professor o projeto de 

aulas que ofereçam a esse aluno atividades interativas, que os permitam manter-se ativos, 

atentos, colaborativos, comunicativos e que ocorram em um ritmo (velocidade) que os 

estimulem a se manterem focados na experiência de aprendizagem. Cumpre destacar que a 

maioria das tecnologias digitais para aprendizagem, como os ambientes virtuais, os jogos, 

os vídeos, para citar alguns, já apresentam uma linguagem visual que busca atrair e manter 

o leitor mais tempo em contato com tal tecnologia; por meio de formas simples e um colorido 

vibrante, esses ambientes têm como premissa disponibilizar um acesso e manuseio 

facilitado, que possa ser continuado de forma intuitiva.  

Outrossim, não podemos deixar de destacar, assim como Kenski (2012b), que somente 

o uso das tecnologias não leva a escola a mudanças em seu design educacional, pois as 

escolas podem usar vários dispositivos computacionais e internet, mas, mesmo assim, 

podem continuar organizadas em seriação, finitas no tempo, delimitadas no espaço físico da 

sala de aula e com os estudos separados por disciplinas isoladas e organizados de forma 

gradual. 

 

É daí que surge a perplexidade atual do nosso sistema educacional, que navega entre a 

crise constante e a introspecção, cada vez mais consciente de que o que havia antes não 

vale mais, mas sem saber muito bem o que é novo, porque conhecemos somente os 
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primeiros brotos, o germe dessas novas formas de pensar, de comunicar-se: em resumo, 

de conhecer (Monereo & Pozo, 2010, p. 97). 

 

Na ausência de respostas, modelos e soluções que orientem para a prática considerada 

a “mais adequada” a revisão de literatura cumpre o desafio de nos apontar fragmentos de 

uma realidade que ora surgem como causa e ora como efeitos componentes deste 

fenômeno complexo em que se situa uma ruptura de paradigmas ou nos termos de que 

tratamos, uma transição de um design educacional clássico para um design educacional 

inovador.  

Um desses fragmentos é apontado por Demo (2007) quando levanta a questão do 

choque de cultura entre professor e aluno, enfatizando que ao invés de polarizar, devia-se 

complementar esses diferentes perfis. O autor cita que jovens alunos podem não apresentar 

o menor interesse em estudar as poesias de Camões e se questionam da necessidade 

disso em suas vidas. O autor indica ser uma estratégia infeliz a atitude do professor que 

impõe esse conteúdo aos alunos sem dar a ele um tratamento comunicacional que seja 

atraente e faça sentido para esses jovens – neste caso, uma estratégia possivelmente eficaz 

seria trabalhar o soneto de Camões em linguagem digital, envolvendo imagem, texto, som, 

de forma que o aluno se perceba interessado nos conteúdos mais clássicos e, portanto, 

mais distantes das tecnologias de seu mundo. 

Uma referência bastante citada, quando se fala de características para uma “nova” 

educação, é o “Relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o 

século XXI”, produzido em 1998, sob coordenação de Jacques Delors et al. O Relatório 

apresenta quatro pilares para uma educação do século XXI, a saber (Delors et al., 1998):  

• Aprender a conhecer: relacionado com um aprender ao longo da vida, em que se 

perceba como prazeroso o ato de conhecer, construir e reconstruir; 

• Aprender a fazer: quando o aprender envolve diversas experiências sociais e de 

trabalho, não somente como uma qualificação profissional, mas também com outras 

situações relacionadas ao trabalho em equipe. 

• Aprender a viver juntos: desenvolver a compreensão do outro e ao mesmo tempo 

a interdependência, realizando projetos e preparando-se para gerir conflitos.  

• Aprender a ser: considera o desenvolvimento integral do ser humano, memória, 

raciocínio, sentido estético, capacidade de comunicação e capacidades físicas, 

autonomia e responsabilidade, considerando estas outras aprendizagens tão 

importantes quanto o acesso ao conhecimento científico. 

Independente de citação aos quatro pilares, muito do que comunicam os pensadores e 

investigadores no tocante à visão de uma escola no futuro relaciona-se com a necessidade 

de tais aprendizagens. Moran (2013), por exemplo, afirma que a escola precisa abrir-se 
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cada vez mais para o mundo, começando pela comunidade de seu entorno, estabelecendo 

diálogo com pais, famílias, organizações, levando-os para dentro da escola, seja como 

aprendizes ou como educadores também. Fala que a educação da escola precisa estar 

integrada a outras linguagens e espaços, como o mundo das artes, da música, do teatro 

cinema e mídias digitais. Destaca que o aluno precisa fazer ponte entre o que estuda e as 

situações reais da vida, compreendendo a aprendizagem como significativa, percebida 

como enriquecedora para sua vida.  

Outro aspecto destacado por Moran (2013) é a necessidade de que os professores 

sejam menos “falantes” e mais mediadores, experimentadores, que criativos e motivados 

possam orientar as atividades dos alunos, seja no modo presencial ou à distância. Com 

isso, as aulas seriam menos informativas e de mais experimentação, com desafios e 

projetos que poderiam ser conduzidos por redes de aprendizagem formada pelos 

professores, alunos e até por quem está bem longe, sendo possível que uns possam auxiliar 

os outros por estarem conectados. 

O autor defende uma escola que desenvolve no aluno não somente a competência 

intelectual, mas também a preparação para o mundo profissional, imputando a eles uma 

liberdade, uma independência que seja responsável socialmente. Destaca ainda a 

importância da mediação afetiva na relação pedagógica, do equilíbrio emocional e do 

desenvolvimento de atitudes positivas, o gostar de si e dos demais. 

Em texto sobre a educação no futuro, o autor afirma que nos próximos anos o processo 

de aprendizagem em sala de aula mudará significativamente, focando mais a pesquisa real, 

as atividades individuais e em grupo mediado pela tecnologia on line, deixando lentamente 

as metodologias de transmissão para trás e passando a assumir processos de 

aprendizagem mais colaborativos e personalizados, deixando de fazer sentido que os 

alunos sejam confinados em uma sala de aula para estudar, reorganizando o tempo, o 

espaço e a forma de ensinar e de aprender. 

Behrens (2013, p. 77), por sua vez, aponta que “o docente inovador precisa ser criativo, 

articulador e, principalmente parceiro de seus alunos no processo de aprendizagem”, retira 

sua atenção do processo de ensinar para passar a observar e focar o processo de aprender 

do aluno, ou seja, o professor também se vê como um aprendiz, junto ao aluno. O aluno, por 

sua vez, também muda o seu comportamento, deixando de ser sujeito passivo (que só 

recebe informações) para ser o protagonista, criativo, crítico, pesquisador e atuante na 

produção de seus conhecimentos. Nesse movimento, professores e alunos se autorregulam 

demonstrando competência para filtrar as informações e conteúdos que de fato são 

importantes para sua formação pessoal e profissional.  
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Uma escola do futuro (chamada de escola do século XXII), segundo o pensamento de 

Bonafé (2015) talvez tome os seguintes rumos: 

• Reconhecerá a experiência concreta e particular de cada indivíduo, considerando 

as vivências do sujeito como base para o conhecimento a ser produzido; 

• Reduzirá a extensão do conteúdo curricular, dando ênfase a uma aprendizagem 

mais significativa, o que será facilitado pela aprendizagem por projetos, onde o 

aprendiz é sujeito ativo; 

• Ensinará a ler e escrever criticamente os novos alfabetos gerados das tecnologias 

vigentes; 

• Ensinará análise do discurso, ajudando o sujeito a construir suas próprias ações 

em relação ao conhecimento descoberto; 

• Não ficará limitada ao tempo e espaço padrão, e se abrirá para um encontro 

didático com a cidade; 

• Recuperará a gramática e a retórica dando valor à voz e à vontade de dizer; 

• Não fará comparações hierárquicas advindas de avaliações; 

• Tomará como educadores uma diversidade de profissionais atuantes em 

contextos educacionais também diversos, tendo sua formação e reconhecimento 

social elevado; 

• Será laica e gratuita, como um projeto a favor e para o povo e sem direitos 

relacionados a crenças, poder e classes específicas. 

 

Comentando em uma visão mais abstrata e filosófica, Tonucci (2015), por sua vez, 

destaca que uma escola do amanhã deve ser uma escola para todos, que somente por fazer 

parte dela, o aluno já possa entrar em contato com outro mundo, com coisas novas, coisas 

da cultura, do saber das artes, da ciência, da palavra e do debate. Para deixar mais claro, o 

autor defende: 

• Uma escola bela: onde professores e aluno cuidam da estética da escola para que 

se sintam bem nela, para que se possa educar na beleza, na poesia, na arte e na 

paz, uma vez que isso não se faz em um lugar feio e descuidado; 

• Uma escola rica: no sentido de estímulos e de fascinação pelo saber; para tal, faz 

uso de música, arte, cores, plantas, águas; espaços diferentes para uso diferentes; 

livros e outros estímulos sempre à mão dos alunos; 

• Uma escola para escutar: onde as crianças dedicam um tempo para ouvir a leitura 

de um livro por um adulto, praticando a escuta e vivendo a experiência de perseguir 

as imagens e as aventuras da palavra lida; 
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• Uma escola aberta: para o mundo das crianças e para o mundo (pais, 

profissionais, artistas, cientistas), podendo todos contribuir com a escola; 

• Uma escola de muitas linguagens: além da leitura, escrita e lógica, a presença da 

linguagem corporal, habilidades manuais e outras atitudes criativas, podendo cada 

aprendiz identificar a linguagem que mais se adapta às suas capacidades; 

• Uma escola da diversidade: que acolha os diferentes e não somente os iguais, 

considerando que a riqueza vem da diversidade, permitindo que todos desenvolvam 

suas potencialidades;  

• Uma escola das excelências: de forma que todos, cada menino e cada menina, 

possam descobrir qual o seu campo de excelência, podendo trabalhar para lhe dar 

valor, construindo, assim, o seu futuro e sua felicidade; 

• Uma escola científica, do pensamento crítico: onde aceita-se que nem sempre a 

voz do professor e o texto do livro didático é a única verdade; sendo possível buscar 

outras soluções pelo confronto de opiniões diferentes, discutindo e aceitando o 

contrário; 

• Uma escola da criatividade: sem repetições nem dogmas, com novidades, 

pesquisas e riscos também, encontrando soluções inovadoras e satisfatórias. 

 

Consideramos a abordagem desses dois últimos autores sobre a escola do futuro que 

destaca a mediação entre pessoas como o ponto chave para um design educacional 

inovador, sobrepondo-se ao uso de instrumentos tecnológicos. Da mesma forma, Moran 

(2013) já afirma que não são os recursos que definem a aprendizagem dos alunos, mas sim 

as pessoas, o projeto pedagógico, a gestão e as interações realizadas. Por outro lado, o 

autor destaca que é inegável a interferência do mundo digital em todos os setores, afetando 

as formas de produzir, vender, comunicar-se e também a forma de aprender; afirmando que 

quanto mais houver a presença das tecnologias, maior será a importância de contarmos 

com profissionais competentes, humanos e criativos.  

De todo modo, consideramos juntamente com Beherns (2013) que não é fácil 

caracterizar o que se chama de paradigma inovador (também chamado de emergente), que 

venha dar conta dos pressupostos necessários às exigências da sociedade do 

conhecimento. A autora afirma que para alicerçar uma prática pedagógica compatível com 

as mudanças paradigmáticas da ciência, num paradigma emergente, é necessário 

desencadear uma aliança de abordagens pedagógicas, formando uma teia composta da 

visão holística, com abordagem progressista e com ensino e pesquisa.  
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2.1.3 A Escola como tecnologia educativa 

 

Técnicas e tecnologias sempre existiram, são criadas, se transformam, evoluem e 

podem deixar de existir ao longo do tempo. Algumas se confundem com a própria formação 

do homem e sempre surgem com o objetivo de tornar melhor algumas atividades e 

condições da vida. 

No senso comum, “técnica” algumas vezes é relacionada com o uso de instrumentos, 

com a habilidade no manuseio de artefatos. Todavia, “técnica”, por definição, pode ser algo 

completamente abstrato, processual, e nesta interpretação, “saber fazer” é compreendido 

como técnica, sendo que este saber fazer pode envolver ou não um instrumento, um objeto. 

A palavra “técnica” se origina do grego τέχνη (téchne), que significa ofício, arte. Por seu 

significado, por muito tempo àqueles que se dedicavam à técnica eram percebidos como de 

menor potencial de conhecimento do que aqueles que se dedicavam à teoria, como se a 

habilidade manual fosse inferior à habilidade intelectual. Todavia, com o início da 

modernidade, passou-se a considerar que a técnica é uma condição necessária para a 

evolução do pensamento científico. 

Tecnologia, por sua vez, também é um termo comumente utilizado e interpretado de 

diferentes formas. É comum encontrarmos o termo tecnologia referindo-se a determinados 

produtos físicos ou virtuais e, de forma mais específica ainda, quando esses produtos 

envolvem minuciosa mecânica, eletrônica ou processos informatizados. Isso quer dizer que, 

no senso comum, um aparelho eletroeletrônico facilmente é considerado como uma 

tecnologia, mas uma folha de papel dificilmente receberia a mesma denominação. 

Recorremos novamente à etimologia da palavra para compreendermos o termo. 

Considerando que o sufixo “logia” significa estudo, razão, discurso, podemos compreender a 

tecnologia como o estudo das técnicas, algo que ultrapassa a habilidade do fazer para uma 

compreensão mais profunda, reflexiva e teórica do saber sobre o fazer.  

Assim, a tecnologia não se refere somente a “produtos”, mas relaciona-se de modo 

amplo com a eficácia, com a racionalidade do fazer (aproximando-se, portanto, de 

dimensões da técnica) para se alcançar resultados satisfatórios. Esse é o caminho que 

orienta o pensamento de que se deve usar em processos a tecnologia que levar à melhor 

eficácia por meio de um fazer eficiente. Paradigmas como o gastar menos e ganhar mais, 

usar menos tempo para alcançar resultados mais rápidos, orientam para o planejamento de 

um trabalho que faça uso das tecnologias mais adequadas. 

Na tentativa de esclarecer a diferença entre os produtos como tecnologia, técnica e a 

tecnologia em si, Kensky (2012, p. 19) chama os primeiros de “ferramentas tecnológicas”, o 

segundo de “uso destas ferramentas” e o terceiro da união entre os dois: 
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Tudo que utilizamos em nossa vida diária, pessoal e profissional – utensílios, livros, giz e 
apagador, papel, canetas, lápis, sabonetes, talheres... – são formas diferenciadas de 
ferramentas tecnológicas. Quando falamos da maneira como utilizamos cada ferramenta 
para realizar determinada ação, referimo-nos à técnica. A tecnologia é o conjunto de tudo 
isso: as ferramentas e as técnicas que correspondem aos usos que lhes destinamos, em 
cada época. 

 

Neste caminho, Keski (2012) explica que técnica é a maneira, o jeito, a habilidade com 

que lidamos com cada tecnologia, podendo algumas delas ser de simples aprendizado e 

passado de geração para geração, como, por exemplo, a produção de uma refeição; já um 

avião, por sua vez, é uma tecnologia que exige técnicas mais complexas em seu manuseio. 

A autora continua com a explanação sobre tecnologias afirmando-a como fruto da 

engenhosidade humana, que deriva de seu raciocínio e a mantém em um processo de 

constante inovação. Os conhecimentos que derivam dessa engenhosidade “quando 

colocados em prática, dão origem a diferentes equipamentos, instrumentos, recursos, 

produtos, processos, ferramentas, enfim, a tecnologias” (Kenski, 2012b, p. 15). 

Posto tais definições básicas, passamos a apontar a presença e importância das 

tecnologias no contexto educacional e como estas têm sido objeto de investigação.  

Se “ferramentas tecnológicas” podem ser compreendidas como “(...) tudo que utilizamos 

em nossa vida diária, pessoal e profissional”; a maneira como as utilizamos é a “técnica” e 

tecnologia é a união de ambas. Ao usarmos o termo “tecnologia” iremos compreendê-la 

nesta definição ampla, podendo se configurar como um produto, um processo, uma prática 

ou um conhecimento. 

Tratando a presente tese de estudos da educação, falaremos de tecnologias que se 

ocupam de pensar e repensar sobre as mais diversas questões que envolvem o ensino e a 

aprendizagem, podendo passar por processos e estruturas “macro’’, como a organização e 

o funcionamento de uma escola (partes de um design educacional escolar) e, ao mesmo 

tempo, por processos e estruturas “micro”, como por exemplo um recurso didático que sirva 

para auxiliar o aluno na compreensão de determinado conceito científico. De todo modo, a 

tecnologia a qual nos referirmos será sempre uma “tecnologia educativa”. 

O conceito de Tecnologia Educativa (TE) pode ser compreendido em Almenara (2006), 

sendo que o autor chama atenção para suas distintas definições, onde algumas se 

apresentam de modo reducionista, tratando simplesmente da utilização de mídias, como a 

TV no ensino; e outras, apresentam-se de forma mais globais, como a de Gagné (1974, 

como citado em Almenara, 2006, p. 22), considerada como “(...) o desenvolvimento de um 

conjunto de técnicas sistemáticas e conhecimentos práticos para projetar, medir e gerenciar 

escolas como sistemas educacionais”. Nesta perspectiva, a TE é vista como uma ciência 
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ampla, incluindo tanto a didática como toda a organização escolar, sendo este o 

entendimento adotado na investigação. 

Almenara (2006, p. 14) apresenta diferentes momentos no desenvolvimento das 

tecnologias educativas, destacando que não se trata de momentos isolados, mas sim, de 

momentos que se sobrepõe ao longo de sua evolução. O primeiro momento refere-se ao 

surgimento do conceito de TE; o segundo caracteriza-se pelo início do uso dos meios de 

comunicação de massa e meios audiovisuais nas escolas; o terceiro centra-se na introdução 

da psicologia condutista no processo de ensino e aprendizagem, uma tecnologia 

instrucional; o quarto trata da introdução do enfoque sistêmico nos processos educacionais 

e o quinto, alcança a introdução da psicologia cognitiva e das novas abordagens 

epistemológicas, geral e curricular, mais especificamente às transformações que estão 

ocorrendo na tecnologia educativa. 

Os diferentes momentos da TE expostos pelo autor apresentam estreita relação com a 

própria história da tecnologia da informação e comunicação, onde cada tempo e suas 

tecnologias teceram um contexto comunicacional na educação, um tipo de linguagem, de 

interação e de ensino. 

Coll e Monereo (2010) apresentam, no quadro 01, uma síntese da evolução das 

tecnologias da comunicação e das modalidades educacionais a partir da análise de diversos 

autores do campo da psicologia, pedagogia, sociologia, filosofia, linguística e informática. 
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Quadro 01 – Evolução das TIC e sua relação com as modalidades educacionais 

AMBIENTE PSICOSSOCIAL 
NATURAL 

AMBIENTE PSICOSSOCIAL 
ARTIFICIAL 

AMBIENTE PSICOSSOCIAL 
VIRTUAL 

ORIGEM:  
As pessoas usam instrumentos 
para se adaptar ao meio hostil. 

ORIGEM:  
Modificação do meio natural para 

adaptá-lo às pessoas. 

ORIGEM:  
(Re) criação de novos meios de 
comunicação para lidar com os 

desafios da globalização. 

LINGUAGEM DOMINANTE:  
Oral 

LINGUAGEM DOMINANTE: 
Escrita 

LINGUAGEM DOMINANTE: 
Analógica;  

Digital 

ETAPAS:  
Protolinguagem; Gestos; 

Oralidade. 

ETAPAS:  
Escrita ideográfica; 

Escrita fonética 

ETAPAS:  
Analógica; Digital; Sem fio. 

TECNOLOGIA DE 
COMUNICAÇÃO:  

Fala; 
Mímica; 

Prosa e verso; 
Trovas e canções. 

TECNOLOGIA DE 
COMUNICAÇÃO:  

Escrita manual em diferentes 
suportes; 

Prensa gráfica; 
Correio postal. 

TECNOLOGIA DE 
COMUNICAÇÃO:  

Telégrafo, telefone, TV; 
Multimídia; 

Internet. 

INTERAÇÃO:  
Interlocutores presentes; 

Proximidade espacial e temporal; 
Ações sincrônicas. 

INTERAÇÃO:  
Interlocutores simbólicos 

presentes; 
Contiguidade espacial e temporal; 

Ações assíncronas. 

INTERAÇÃO:  
Representação simbólica dos 

interlocutores; 
Independência espacial e temporal; 

Ações síncronas e assíncronas. 

SOCIEDADE:  
Agrária; 

Artesanal; 
Estamental. 

SOCIEDADE: 
Industrial; 
Urbana; 

De massa. 

SOCIEDADE: 
Audiovisual; 

Da informação. 

 

MODALIDADES EDUCACIONAIS:  
Imitação; 

Recitação; 
Aula magna. 

 

MODALIDADES EDUCACIONAIS: 
Manuscritos; 

Livros didáticos; 
Ensino por correspondência. 

 

MODALIDADES EDUCACIONAIS:  
Ensino a distância e audiovisual; 
Ensino apoiado por computador; 

E-learning. 

Fonte - Coll & Monereo (2010, p. 19, elaborado a partir de Adell, 1977; Bautista, 2004; Castells, 2000; 
De Kerckhov, 2005; Echenarría, 1999; Elleman, 2007; Palamidessi, 2006, Retortillo, 2001). 

 

Cada contexto educativo é formador de diferentes competências comunicacionais e 

diferentes comportamentos sociais; estimulam e desenvolvem diferentes habilidades 

cognitivas, de leitura e de produção de conhecimento, sendo, portanto, necessária a criação 

e produção de tecnologias educativas que as atendam. Urge destacar que as tecnologias 

que atendem determinado ambiente podem coexistir com as tecnologias de outros 

ambientes e práticas educativas, ofertando um cenário composto de “novas” e “antigas” 

tecnologias como mediadoras educacionais. 

Posto isso, consideramos que a compreensão do design educacional escolar que 

conhecemos na atualidade muito se explica quando observarmos como se deu o surgimento 

da escola como tecnologia educativa8. Modificado o contexto social, político e econômico da 

                                                           
8 Como instituição complexa a escola institucionalizou-se a partir do Renascimento, na idade moderna, quando os alunos 
passaram a ser confinados em internatos, separados por idade, a graduação se dava em série, os currículos eram organizados 
e os manuais didáticos passaram a ser recurso guia da educação. Nascida no paradigma da modernidade, a escola 
interessava à burguesia que tinha o objetivo de proteger seus filhos dos desvios do mundo, garantindo-lhe uma educação 
sólida, uma futura posição na sociedade, o que só viria com um tempo de clausura, de renúncia e de sacrifício com total 
vigilância, atividades competitivas e punições (Aranha, 2006). Tornero (2007) afirma ainda que, ao longo de anos, o modelo 
escolar centrado numa metodologia racionalista e numa lógica dedutiva sofreu mínimas variações, mas sempre mantendo a 
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época em que a escola foi criada, surgiram teorias pedagógicas e projetos educacionais que 

já defendiam, ainda na primeira metade do século 20, uma ruptura com os paradigmas da 

escola que imperou no século 19, de modo que destacamos o movimento da Escola Nova9.  

A Escola Nova foi um movimento educacional do início do século XX que buscou dar 

respostas à realidade social da época, bastante transformada pela Revolução Industrial. 

Tinha como ideário a construção de uma escola mais liberal, buscando romper com o 

modelo tradicional da escola daquela época, por demais rígido e preocupado apenas com a 

memorização de conteúdos. Buscou valorizar aspectos até então muito ausentes na escola: 

os jogos, a criatividade, o trabalho manual, as oficinas. “As atividades eram centradas nos 

estudantes, sempre com a preocupação de buscar métodos que estimulassem seu interesse 

e sua autonomia” (Leite, 2014, p. 204). O autor destaca que apesar do esforço do 

movimento não houve mudança ampla e significativa nas escolas na época, dada a 

evolução da industrialização, a racionalidade técnica se consolidou nas escolas, tendo 

permanecido da escola nova um ideário de educação que motiva alguns educadores e 

movimentos escolares, ainda que de forma isolada. Fato, é que a escola como tecnologia 

educativa sempre desempenhou, ao longo do tempo, diferentes papéis, estando eles 

sempre relacionados à uma determinada dinâmica social.  

Bertrand e Valois (1994) apresentam relevante olhar sobre o campo educacional a partir 

de cinco diferentes paradigmas: o racional; o tecnológico; o humanista; o sociointeracional e 

o inventivo10. Os autores indicam que tais paradigmas educacionais, além de outros 

possíveis, estruturam as práticas educativas nas sociedades contemporâneas, guardando 

estreita relação com diferentes paradigmas socioculturais.  

Para os autores, o paradigma tecnológico na educação organiza-se em duas grandes 

tendências: a sistêmica e a hipermidiática. A teoria geral dos sistemas orienta a primeira 

tendência, sendo a segunda orientada pelos campos da inteligência artificial, da cibernética, 

das ciências cognitivas, da comunicação e da informática.  

A educação, quando pautada em um paradigma tecnológico, apresenta forte interesse 

pelas tecnologias, sejam aquelas relacionadas às estratégias de comunicação ou aquelas 

relacionadas às tecnologias de organização da aprendizagem (Bertrand e Valois, 1994). 

                                                                                                                                                                                     
hegemonia da escrita e da leitura, projetando os estilos e condicionantes dos livros e escritos como meio de produzir e 
distribuir o saber. 
9 Leite (2014) destaca que as ideias progressistas da Escola Nova se firmaram pelos pensamentos de Lourenço Filho (1897 – 
1970) e seus fundamentos são encontrados de forma clara nas ideias do educador Paulo Freire (1921- 1997), por defender 
uma educação como prática da liberdade, em contraponto à uma pedagogia do oprimido. 
10 Para os autores, o Paradigma Racional refere-se à transmissão de conhecimentos e valores dominantes, relacionando-se 
com o paradigma sociocultural industrial presente nas sociedades industriais; o Paradigma Tecno-sistêmico foca na eficácia da 
comunicação educativa, também relacionando-se com o paradigma sociocultural industrial das sociedades industriais; o 
Humanista dá atenção ao desenvolvimento da pessoa, guardando relação com o paradigma sociocultural existencial das 
sociedades centradas na pessoa; o Paradigma Sociointerativo foca na eliminação da exploração entre os homens, associado 
ao paradigma sociocultural da dialética social, presente nas novas sociedades sem classe, autogeridas; e o Paradigma 
Inventivo é centrado na construção de comunidades de pessoas, estando associado ao paradigma sociocultural simbosinérgico 
presente nas novas comunidades (Bertrand e Valois, 1994). 
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Neste propósito, considera que os comportamentos dos alunos se transformam com o 

auxílio das tecnologias e, por isso, preocupa-se em organizar de forma eficaz o 

planejamento do ensino e da aprendizagem, podendo até mesmo esquecer-se um pouco 

das questões educativas.  A observação dos autores surge por considerarem que quanto 

mais tecnológico e industrial for um processo educativo, maior o risco de perder-se a 

individualização e a autonomia do sujeito, o que em nossa visão não deixa de ser verdade, 

dependendo do uso que se dá às tecnologias educativas.  

Em uma abordagem sistêmica da educação, por exemplo, pode ser dada maior 

importância ao atendimento de processos e modelos (de tarefas, de avaliações e etc.) do 

que à peculiaridade de um aluno que demande uma dinâmica diferente daquela que foi 

determinada como “o modelo”, tornando o fazer educativo “engessado” e, até mesmo, 

independente do educando. Da mesma forma, numa visão hipermidiática podemos apontar 

experiências contemporâneas mostrando que o uso de algumas tecnologias em sala de aula 

tem sido realizado justamente na busca de meios mais eficazes de aprendizagem que, ao 

mesmo tempo em que ampliam as capacidades do aluno, também o deixam livre para usá-

los de diferentes formas, possibilitando a liberdade criativa de produção, de tempo e de 

espaço, como pontua Castells (1999, p. 69). 

 

(...) a difusão da tecnologia amplifica seu poder de forma infinita, à medida que os usuários 
apropriam-se dela e a redefinem. As novas tecnologias da informação não são 
simplesmente ferramentas a serem aplicadas, mas processos a serem desenvolvidos. 
Usuários e criadores podem tornar-se a mesma coisa. Desta forma, os usuários podem 
assumir o controle das tecnologias como no caso da internet (...). Há, por conseguinte, uma 
relação muito próxima entre os processos sociais de criação e de manipulação de símbolos 
(a cultura de sociedade) e a capacidade de produzir e distribuir bens e serviços (as forças 
produtivas). Pela primeira vez na história, a mente humana é uma força direta de produção, 
não apenas um elemento decisivo no sistema produtivo. 

 

O argumento de Castells (1999) consolida a definição de tecnologias como as reflexões 

sobre o fazer, posiciona o homem como ser criativo e questionador de suas atitudes e de 

seus próprios produtos, justamente o que fazemos quando nos ocupamos de repensar a 

educação escolar como tecnologia, possuindo bases organizadas, mas que sejam 

suficientemente flexíveis para ajustar-se às necessidades do educando.  

 

2.1.4 O Sistema Educacional Brasileiro 

 

Até agora falamos de design educacional escolar sem nos referirmos a um nível de 

ensino específico. Como dito, consideramos que toda escola, em qualquer nível de ensino, 

funciona a partir de um design educacional e que, em parte, os diferentes níveis de ensino 
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do sistema educacional brasileiro nas mais diferentes escolas, guardam similaridades em 

seu design educacional. 

A organização do sistema educacional brasileiro é dada pela Constituição Federal de 

1988 e pela Lei de nº 9394, de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB). A educação é organizada em dois níveis de ensino: Educação básica e Educação 

superior. De acordo com o Art. 21, da LDB, que trata das composições dos níveis escolares, 

a educação básica é organizada em três etapas: 

• Educação Infantil; 

• Ensino Fundamental (dividido em ciclo I/anos iniciais e ciclo II/anos finais); 

• Ensino Médio. 

A educação básica é garantida a todos os brasileiros sendo de responsabilidade dos 

Municípios a oferta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (ciclo I e II), ficando para 

os Estados (e Distrito Federal) a oferta do Ensino Médio11 e, de forma opcional, a oferta do 

ciclo II do Fundamental. A figura 01 apresenta um esquema do sistema educacional 

brasileiro.  

 

 
Figura 01 – Sistema de Educação Básica no Brasil 

 

Fonte: Santos (2013, p. 27). 

 

                                                           
11 É facultado à formação em nível médio a inserção de uma habilitação profissional sendo chamado popularmente de 
médio/técnico. 
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Pela Constituição Federal de 1988, cabe ao Governo Federal organizar o sistema de 

educação, mas sua oferta de forma gratuita não é obrigatória, de modo que, no Brasil, são 

as instituições particulares que atendem a 80% da demanda de formação em nível superior. 

O Art. 44 da LDB indica que a educação superior abrange os seguintes cursos e 

programas: 

• Cursos sequenciais: por campo de saber, de diferentes níveis e abrangência e 

oferecidos a quem cumprir os critérios indicados pela instituição que o oferta. 

• Graduação: abertos a quem tenha o ensino médio concluído. 

• Pós-graduação: mestrado e doutorado, cursos de especialização, 

aperfeiçoamento e outros. 

• Extensão: ofertados a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pela 

instituição ofertante. 

Faz parte ainda da educação formal as seguintes modalidades de ensino12, em nível 

básico: 

• A educação especial, para os portadores de necessidades especiais;  

• A educação de jovens e adultos, ofertada aos que não tiveram acesso ou 

continuidade da formação em nível fundamental e médio na idade a ela dedicada; 

• A educação profissional, também chamada de ensino técnico13, que se relaciona 

com o desenvolvimento de competências tecnológicas para a vida produtiva no 

trabalho. 

O design educacional da Educação Infantil, talvez seja o que mais encontramos 

similaridade quando comparadas as diferentes organizações escolares. Às crianças da 

educação infantil comumente são oferecidas atividades em grupo e colaborativas, 

momentos de lazer, de manuseio de materiais por meio de atividades práticas, ensino de 

questões relacionadas à saúde e ao meio ambiente; a progressão não depende de provas 

escritas e o ambiente disponibilizado é sempre muito colorido, com diferentes estímulos 

visuais e materiais. 

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a escola começa a ser percebida como uma 

atividade “séria”, as crianças passam a ser separadas umas das outras, os estímulos táteis 

e visuais diminuem significativamente e a realização de provas passa a ser uma atividade 

mais frequente. A partir dos anos finais do Ensino Fundamental as aulas passam a ser 

conduzidas por professores diferentes e organizadas em tempos de 50 minutos para cada 

área de conhecimento; os alunos continuam dispostos separadamente e, em sua grande 

                                                           
12 As modalidades de ensino não se confundem com os níveis de ensino. 
13 O ensino de nível técnico é ministrado de forma independente do ensino médio regular, mas, este último, é um requisito para 
a obtenção do diploma de nível técnico. 



 

34 
 

maioria, os materiais presentes na sala de aula são as carteiras, mesas e quadro do 

professor. 

O Ensino Médio, por sua vez, dá continuidade ao design educacional dos anos finais do 

Ensino Fundamental, mas apresenta forte ênfase para os estudos das ciências visando a 

preparação para as provas que conduzem o aluno ao Ensino Superior, como o ENEM 

(Exame Nacional do Ensino Médio)14 e em menor quantidade os Vestibulares. Neste 

sentido, as escolas reforçam suas atividades com ênfase ao ensino do conteúdo e realizam 

testes, simulados e outras provas visando “medir” o desempenho de seus alunos para então 

compará-los com os desempenhos de outras escolas, servindo os resultados como um 

indicador da sua “qualidade de ensino”. 

 O design educacional do Ensino Superior segue um perfil muito similar entre as 

diferentes instituições, que também chamaremos de escolas, em seu conceito amplo. Neste 

nível de formação são todos adultos e considerados pela escola como conscientes da 

importância de se adquirir um nível superior de formação. Nesse sentido, considera-se que 

não é essencial a ênfase ao estímulo prático ou visual, nem a oferta de espaços dinâmicos e 

interativos ou qualquer outro projeto que se preocupe em tornar a escola mais atraente para 

o aluno. Parte-se do pressuposto de que o aluno, por si só, já escolha e deseje estar ali.  

O professor do ensino superior, muitas vezes, também considera que o seu aluno já 

possui todas as competências cognitivas para aprender e que, por este motivo, é suficiente 

que realize uma aula expositiva, centrada na oralidade e com disponibilização e uso de 

textos científicos, cabendo ao aluno acompanhá-lo. 

No Brasil, importantes políticas têm por objetivo orientar o sistema educacional em 

busca de uma educação de qualidade. O Plano Nacional de Educação (PNE) instituído pela 

Lei n. 13.005 de 2014 é uma delas. O documento determina diretrizes, metas e estratégias 

para a realização de toda a política educacional (em todos os níveis), pelo período de 10 

anos. Uma das principais características da Lei é a forte articulação entre os entes 

responsáveis pela educação, Municípios, Estados e União, onde cada instância estabelece 

o seu plano a partir do PNE, com clara distribuição de responsabilidades e cooperação 

regulamentada. 

O quadro 2 apresenta as 20 Metas do PNE e na Lei, cada meta vem acompanhada das 

estratégias pensadas para alcançà-la, envolvendo todas as secretarias e autarquias na 

definição das ações. 

 

                                                           
14 O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi criado em 1998, com o objetivo de “avaliar o desempenho do estudante ao 
fim da educação básica, buscando contribuir para a melhoria da qualidade desse nível de escolaridade” (INEP, 2016). A partir 
de 2009, passou a ser utilizado também como mecanismo de seleção para o ingresso no ensino superior.  

 



 

35 
 

Quadro 02 – Metas do Plano Nacional de Educação 2014/2024 

METAS DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014-2024 

 

META 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) 

anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE. 

META 2: universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 

(quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa 

na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE. 

META 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 

(dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no 

ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 

META 4: universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao 

atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de 

sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços 

especializados, públicos ou conveniados. 

META 5: alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental. 

META 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas 

públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) da educação 

básica. 

META 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do 

fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb: 6,0 nos anos 

iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino fundamental; 5,2 no ensino médio. 

META 8: elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a 

alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações 

do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e 

igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

META 9: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% (noventa e 

três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o 

analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 

META 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e 

adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional. 

META 11: triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade 

da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento público. 

META 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa 

líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada 

a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no 

segmento público. 

META 13: elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo 

docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco por 

cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores. 

META 14: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a 
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titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores. 

META 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação 

de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

assegurado que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de 

nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 

META 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação 

básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos(as) os(as) profissionais da educação 

básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e 

contextualizações dos sistemas de ensino. 

META 17: valorizar os(as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica, de forma a 

equiparar seu rendimento médio ao dos(as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do 

sexto ano de vigência deste PNE. 

META 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de carreira para os(as) profissionais 

da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de carreira dos(as) 

profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido 

em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal. 

META 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão democrática da 

educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade 

escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. 

META 20: ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 

7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto (PIB) do País no 5º (quinto) ano de vigência desta Lei e, no 

mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio. 

Fonte: Brasil (2014). 

 

As metas 1, 2, 3, 5, 6 e 7 são consideradas como estruturantes para a garantia do 

direito à educação básica de qualidade (acesso, alfabetização e ampliação da escolaridade); 

As metas 4 e 8 defendem a redução das desigualdades e a valorização da diversidade, 

caminhos apontados para uma educação mais igualitária; As metas 12, 13 e 14 referem-se 

ao ensino superior, de responsabilidade dos Governos Federal e estaduais, o que não 

significa descompomisso dos municípios, uma vez que estes são responsáveis por formar 

as pessoas a adentrarem no ensino superior; e as metas 15, 16, 17 e 18 tratam da 

valorização dos profissionais da educação, política estratégica para o cumprimento de todas 

as outras metas (Brasil, 2014). 

Na leitura das estratégias traçadas para o atingimento de cada uma das metas, chama-

nos atenção a estratégia 3.1, para atendimento à meta 3:  

 

institucionalizar programa nacional de renovação do ensino médio, a fim de incentivar 
práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação entre 
teoria e prática, por meio de currículos escolares que organizem, de maneira flexível e 
diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em dimensões como ciência, 
trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se a aquisição de 
equipamentos e laboratórios, a produção de material didático específico, a formação 
continuada de professores e a articulação com instituições acadêmicas, esportivas e 
culturais (Lei 13.005/2014). 
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Identificamos nesta estratégia um indicativo pela busca de um caminho de formação 

menos endurecido, já que aponta para um currículo flexível e diversificado e, ao mesmo 

tempo, a consideração de que a formação do aluno deve extender-se para além do estudo 

dos conteúdos das ciências, alcançando a cultura e o esporte. 

Ainda em relação à qualidade da educação básica, a estratégia 7.12, indicada como 

caminho para cumprimento da meta 7, aponta que deve ser incentivado o desenvolvimento, 

a seleção e a certificação de tecnologias para a educação infantil, fundamental e nível 

médio, bem como práticas pedagógicas inovadoras com o objetivo de melhorar a 

aprendizagem e o fluxo escolar. Esta mesma estratégia diz que deve ser dado preferência 

aos softwares livres e recursos educacionais abertos. 

Outra importante política com indicadores de mudanças para a educação brasileira é a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), um documento em processo de construção 

coletiva, conduzida pelo Ministério da Educação com ampla articulação com educadores, 

especialistas e toda a sociedade mediante encontros e uma robusta plataforma digital15 de 

socialização, discussão e contribuição coletiva. 

O objetivo da BNCC é apontar de forma clara os conhecimentos que devem ser de 

acesso a todos os estudantes brasileiros durante a sua educação básica – o documento 

organiza ano a ano os objetivos de aprendizagem e seus conteúdos, relacionando-os com 

eixos de formação pré-determinados. A base deve servir para o planejamento pedagógico 

das escolas e professores, funcionando como um instrumento de gestão. 

Uma segunda versão de elaboração do documento está disponível na plataforma e 

aponta os seguintes eixos de formação a serem articulados por todo o nível do Ensino 

Fundamental de 9 anos (Brasil, 2016b): 

• Letramentos e capacidade de aprender; 

• Leitura do mundo natural e social; 

• Ética e pensamento crítico; 

• Solidariedade e sociabilidade. 

Já para o Ensino Médio, articulam-se ao longo do currículo os seguintes eixos de 

formação:  

• Letramentos e capacidade de aprender; 

• Solidariedade e sociabilidade; 

• Pensamento crítico e projeto de vida; 

• Intervenção no mundo natural e social. 

                                                           
15 Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/inicio. 
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O documento destaca que se espera dos jovens no ensino médio “um maior 

protagonismo e autonomia frentes às questões da vida social e na relação com os 

conhecimentos” (Brasil, 2016b, p. 47), o que justifica os dois últimos eixos de formação, 

diferenciando-se na educação em nível fundamental. 

Como já proposto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais16 (PCNs), a Base indica 

“Temas Especiais” a serem abordados em toda a formação básica, integrando os 

componentes curriculares de uma mesma área de conhecimento. São temas sociais 

considerados relevantes e contemporâneos que ultrapassam as questões cognitivas, 

politicas, éticas e estéticas na formação dos sujeitos, caminhando para uma educação 

humana e integral (Brasil, 2016b). Por este fato, é proposto no documento a abordagem dos 

seguintes temas especiais nas propostas curriculares: 

• Economia, educação financeira e sustentabilidade; 

• Culturas indígenas e africanas; 

• Culturas digitais e computação; 

• Direitos humanos e cidadania; 

• Educação ambiental. 

O ministério da Educação declara, por meio da BNCC, que o norte de uma nação deve 

ser pautado em uma formação humana e integral e uma educação de qualidade social, 

considerando a Base um importante passo para a integração desses objetivos. A partir dela, 

decorrerão as demais políticas nacionais: 

• Política Nacional de Formação de Professores;  

• Política Nacional de Materiais e Tecnologias Educacionais; 

• Política Nacional de Avaliação da Educação Básica e 

• Política Nacional de Infraestrutura Escolar.  

Como um documento de construção pública e democrática, a conclusão da BCNN tem 

se mostrado um grande desafio, de modo que a cada divulgação de seu conteúdo ocorrem 

críticas de diferentes especialistas, como a posição ideológica dos conteúdos apontados, a 

perda de autonomia do professor, a falta de condições para realizar tal educação ou mesmo 

                                                           
16 Segundo o Inep (2016), os PCNs foram elaborados para “difundir os princípios da reforma curricular e orientar os professores 
na busca de novas abordagens e metodologias. Eles traçam um novo perfil para o currículo, apoiado em competências básicas 
para a inserção dos jovens na vida adulta; orientam os professores quanto ao significado do conhecimento escolar quando 
contextualizado e quanto à interdisciplinaridade, incentivando o raciocínio e a capacidade de aprender”. O documento de 
Apresentação dos Temas Transversais indica que eles são “questões sociais consideradas relevantes”, “problemáticas sociais 
atuais e urgentes, consideradas de abrangência nacional e até mesmo de caráter universal” (Brasil, 1998, p. 64). Segundos 
tais critérios foram selecionados: Ètica; Meio Ambiente; Saúde; Pluralidade Cultural; Orientação Sexual; Trabalho e Consumo. 
“Ao lado do conhecimento de fatos e situações marcantes da realidade brasileira, de informações e práticas que lhe 
possibilitem participar ativa e construtivamente dessa sociedade, os objetivos do ensino fundamental apontam a necessidade 
de que os alunos se tornem capazes de eleger critérios de ação pautados na justiça, detectando e rejeitando a injustiça quando 
ela se fizer presente, assim como criar formas não violentas de atuação nas diferentes situações da vida” (Brasil, 1998, p. 35). 
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a indicação de que a Base altera, mas não transforma o modelo educacional brasileiro, que 

continua a seguir um design tradicional. 

 

2.1.5 Síntese e Reflexões 

 

Nesta primeira parte de fundamentos teóricos iniciamos por construir e apresentar a 

definição do termo “design educacional escolar” como utilizado em nossa tese. O 

compreendemos como as características que definem a organização e condução da escola 

como prática educativa, um conjunto de tecnologias (didáticas, meios e instrumentos) que 

individualizam um determinado trabalho educativo.  

De modo prático, apontamos que fazem parte do design educacional de uma escola, 

componentes importantes como: o currículo, a organização dos alunos, o papel assumido 

pelo professor e sua relação com os alunos, a definição e uso dos espaços e aprendizagem, 

as atividades realizadas com fins de aprendizagem e os processos de avaliação da 

aprendizagem, para citar alguns. 

Consideramos que ao utilizarmos o termo design, buscamos, assim como nos designs 

de produto, o atendimento aos seguintes princípios: o design deve garantir uma adequação 

confortável ao limite do usuário, sem deixar de considerar a relação custo/benefício e seus 

efeitos no meio em que está inserido. Nesse sentido, quando passamos a falar de redesign, 

ou redesenho educacional escolar para apontar uma “recriação”, o projeto de outra 

configuração para a educação realizada por esta escola, envolvendo diferentes formas de 

ofertar e conduzir os componentes que citamos como integrantes do design educacional 

escolar.   

Clarificado nosso entendimento sobre o que apontamos como design educacional 

escolar, avançamos em caracterizar para o leitor o que chamamos de “design educacional 

clássico ou tradicional” e “design educacional inovador”.  Como design educacional clássico, 

seguimos o cenário descrito por Behrens (2013), onde os alunos são separados por idade 

em salas de aula, sentam-se enfileirados e, em silêncio, para ouvir o professor que atua 

como transmissor de conteúdos que devem ser memorizados pelos alunos para repetição 

posterior. Neste design, os estudos ocorrem de forma individualizada e competitiva e a 

linguagem oral e escrita são priorizadas. 

Em contraponto, em um design educacional inovador, o professor assume um papel 

menos falante e mais mediador, conduzindo aulas que ofereçam ao aluno atividades mais 

dinâmicas e interativas, os mantendo atentos, colaborativos e comunicativos. Além disso, 

num design educacional inovador, os limites físicos da escola são derrubados, abrindo-se 

para integrar-se à comunidade, de modo que todos aprendem mutuamente e, ao longo da 
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vida, em uma cultura de escola contínua. Nesse sentido, encontramos aporte em Delors et 

al. (1998) ao apresentar como quatro pilares para uma educação do século XXI: o aprender 

a conhecer; aprender a fazer; aprender a viver juntos e aprender a ser, de modo que 

identificamos neste último aprender um dos aspectos mais importantes para que se possa 

passar de um design educacional tradicional para um design inovador, que é a valorização 

de outras aprendizagens para além do conhecimento científico.  

Em seguida, fizemos uma breve incursão nos fundamentos de técnica e tecnologias, 

visando com isso apontar que, ao usarmos ambos os termos em nossa tese, estaremos a 

falar de artefatos e processos, concretos e abstratos, que possibilitam operacionalizar a 

educação escolar - da escola como organização institucional que é política, cultural e 

socialmente autorizada a formar nossos filhos, até um livro ou outro recurso didático, todos 

se configuram tecnologias educativas, guardando suas devidas complexidades. 

Desta forma, seguimos pelo entendimento amplo de Gagné (1994, como citado em 

Almenara, 2006), vendo a TE como uma ciência ampla, que envolve as didáticas e toda a 

organização escolar. Nesta linha, nossa tese parte de uma inquietação motivada pela 

presença das TDIC, mas não se limita a ela. Estudamos e observamos este campo de vasta 

produção e oferta de tecnologias para aprendizagem, mas com o objetivo de identificar 

nestes produtos dimensões que extrapolam os produtos em si e que julgamos relevantes 

para um trabalho de redesign educacional escolar.    

Como revisão de literatura, trouxemos, nesta sessão do Capítulo 2, uma breve 

abordagem de como as TIC surgem e se aplicam em diferentes ambientes da história da 

humanidade, desencadeando, desta forma, diferentes modalidades de comunicação 

educacional. Este quadro deixa-nos claro que as diferentes modalidades de comunicação 

educacional não são estanques no tempo, técnicas e tecnologias que atendem as 

sociedades presentes nos ambientes natural, artificial e virtual podem coexistir. Somos 

desse entendimento, uma vez que não consideramos as TDIC como a solução dos 

problemas comunicacionais aplicados à aprendizagem, pois, apesar do surgimento do 

ambiente psicossocial virtual, continuamos em plena utilização da linguagem oral, da escrita, 

das interlocuções presenciais e de diversos produtos impressos como apoio as nossas 

atividades diárias. Sendo desta forma, podemos realizar escolhas e não trocas, 

possibilitando atender ao perfil de diferentes pessoas e gerações. 

Para finalizar o item de que falamos da escola como tecnologia, pontuamos muito 

sucintamente o estudo de Betrand e Valois (1994) no tocante aos diferentes paradigmas 

educacionais que estruturam as práticas educativas nas sociedades contemporâneas e 

como estes guardam estreita relação com os paradigmas socioculturais. Vimos por meio dos 

autores que a escola que temos se vincula ao atendimento de um determinado contexto 
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sociocultural predominante. Identificamos que nossa investigação toca em cada um dos 

diferentes paradigmas apresentados pelos autores: da escola como transmissora de 

conhecimentos e valores dominantes (racional); da eficácia da comunicação educativa 

(tecnosistêmico); do desenvolvimento da pessoa (humanista); da igualdade entre os homens 

(sociointerativo); e na construção de comunidades de pessoas (inventivo). Outrossim, 

destacamos o paradigma tecnológico como o principal pano de fundo das concepções que 

construímos ao longo da pesquisa, uma vez que nos ocupamos de pensar as diferentes 

estratégias de comunicação para organização da aprendizagem. 

Consideramos, assim como os autores, que o comportamento dos alunos se transforma 

de acordo com as diferentes tecnologias que a eles dispomos e que, por isso, devemos nos 

ocupar com intensidade do planejamento do ensino e das atividades de aprendizagem. Vista 

como uma abordagem sistêmica da educação, os autores afirmam que tal dinâmica inclui o 

risco de desconsiderar a dimensão humana e individual do sujeito. Neste aspecto, 

contrapomo-nos e consideramos que é possível pensarmos em um design educacional em 

que se planeje cuidadosamente suas técnicas educativas sem deixar que seja contemplada 

a flexibilidade que a dimensão do humano exige, como todo seu individualismo e autonomia 

que deve ser pertinente a formação do educando. 

Finalizamos essa sessão do capítulo teórico com a apresentação do sistema 

educacional brasileiro, que se divide dois níveis: a educação básica e a superior; sendo que 

a primeira se organiza em três etapas: a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino 

médio. Apontamos neste item o que identificamos como as principais características do 

design educacional dos diferentes níveis e etapas de formação e como algumas dimensões 

presentes na educação infantil vão, paulatinamente, desaparecendo conforme se avança 

nos anos educacionais. Estamos falando da variedade de estímulos sensoriais, como os 

visuais, táteis, sonoros e todas as experiências que os acompanham. Destacamos também 

o desaparecimento do lúdico como elemento presente no ambiente da escola e no próprio 

ato de estudar, de modo que a dimensão racional e o desenvolvimento cognitivo passa a 

imperar no ambiente e prática educacional.   

Sobre o design educacional brasileiro, apontamos três políticas públicas que, ao nosso 

ver, apontam timidamente para aspectos que percebemos como presentes em um redesign 

escolar: nas metas do PNE, indicativos para uma educação mais flexível e uso de práticas 

pedagógicas inovadoras; na BNCC, o indicativo de aspectos não cognitivos a serem 

trabalhos como eixos de formação em todo o ensino fundamental e médio, além de temas 

especiais que envolvem questões éticas e estéticas; e nos PCNs, os já trabalhados temas 

transversais.  
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Consideramos de grande importância a presença desses indicativos nos documentos 

oficiais que orientam a educação brasileira, mas somos cientes de que, entre a diretriz 

escrita e a prática pode existir considerável descompasso causado pelos mais diversos 

motivos. Dentre eles podemos citar as diferenças geográficas, políticas e econômicas das 

diversas realidades educacionais, bem como a dimensão do humano, que pode limitar ou 

ampliar o desenvolvimento de práticas pedagógicas indicadas em diretrizes superiores. 

 

2.2 MEIOS E MEDIAÇÕES DA APRENDIZAGEM 

 

2.2.1 Teorias da Aprendizagem 

 

A Educação, como princípio comunicativo, utilizado pelo homem em busca de seu 

próprio desenvolvimento, sempre foi objeto de observação, reflexão e crítica por este 

mesmo homem que a recebe e a realiza. 

Toda educação é um fazer humano que se caracteriza pela preocupação em atingir 

alguma finalidade (Luckesi, 1999). Para o autor, são dadas à educação três compreensões 

e direcionamentos distintos: a educação como redenção, compreendida como a educação 

responsável pela direção da sociedade, de modo a salvá-la da situação real em que se 

encontra; a educação como reprodução, percebida como um processo organizado de 

reprodução das ideologias da sociedade dominante; e a educação transformadora, uma 

visão mediadora entre as duas anteriores, de forma a não ser salvadora nem totalmente 

reprodutora dominante, mas, a servir de efetivação de uma concepção de sociedade. 

Cada visão filosófica de educação faz originar diferentes práticas pedagógicas que, por 

sua vez, seguem diferentes teorias de aprendizagem. Para Barros (2014), a aprendizagem 

refere-se à aquisição de informações e conhecimentos aumentando o patrimônio cultural, 

modificando as atitudes, comportamentos e relações com os outros e consigo mesmo. 

Neste movimento, a autora afirma que a aprendizagem envolve todas as capacidades e 

potencialidades do homem, as mentais, as físicas e as afetivas; e, além disso, caracteriza-

se como dinâmica, contínua, global, pessoal e gradativa. 

Segundo Colinvaux (2014, p. 16), a aprendizagem pode ser compreendida como um 

“processo de modificação do comportamento a partir de intervenções externas e a toma 

como mecanismo central do funcionamento psicológico”, ou seja, um processo gerador de 

mudança, a partir de algum fator ou intervenção do meio em que está o indivíduo, sendo 

associada à tradição behaviorista ou à comportamentalista da psicologia. 

Em uma perspectiva sociocultural, Colinvaux (2014) afirma, ainda, que a aprendizagem 

é conceituada como um processo de significação, gerando movimentos coletivos e 
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individuais em torno de sistemas de significados culturais e históricos, expressando modos 

específicos na compreensão do mundo simbólico e material.  

Os estudos científicos da aprendizagem apresentam-nos diferentes vertentes teóricas, 

teses e linhas de atuação pedagógica que nos permitem compreender e refletir sobre alguns 

paradigmas da aprendizagem e como eles podem ser relevantes para uma visão crítica da 

educação escolar.  

As teorias behavioristas, por exemplo, deram origem ao que, hoje, chamamos de 

Design Instrucional e, apesar se seus fundamentos ainda servirem de base para a criação e 

produção de materiais didáticos, os princípios dessa linha são bastante criticados (Mattar, 

2013).  

A crítica ao behaviorismo dá-se pelo fato de ser associado ao adestramento de animais, 

pois como condução das experiências de aprendizagem, considera que um determinado 

estímulo desencadeará uma determinada reação, sendo esse processo possível de ser 

controlado e por esse fato é também considerada uma teoria comportamentalista. B.F. 

Skinner foi um behavorista considerado radical, ao defender que o comportamento de 

qualquer indivíduo é possível de ser moldado e controlado pelos estímulos proporcionados 

pelo ambiente.  

Já as teorias cognitivistas tomam como base a visão construtivista de Piaget e a visão 

coconstrutivista de Vygotsky (Fonseca, 2011), de modo que a primeira considera uma 

construção centrípeta, significativa e estruturada do conhecimento, em oposição a uma 

acumulação acrítica e pura dos dados de informação; a segunda, por sua vez, reforça a 

visão construtivista, mas, com base nas interações sociais interiorizadas e mediatizadas 

ocorridas na relação entre os indivíduos experientes e inexperientes. “Nesse parâmetro a 

inteligência é considerada bioantropológica na sua origem, mas psicossocial no seu 

desenvolvimento, respeitando a heterogeneidade e a diferença cultural” (Fonseca, 2011, p. 

9). 

Mattar (2013) afirma que Vygotsky é comumente apontado como um construtivista de 

referência quando se estuda a aprendizagem mediada por tecnologias, como, por exemplo, 

a EaD. Isso ocorre pela importância dada por este psicólogo russo à interação em grupo e 

em rede para que se desenvolvam um discursso interior e um pensamento reflexivo que 

fundamentam o aprendizado17.  

Outra teoria de considerável conhecimento e uso por parte da comunidade acadêmica, 

é a Taxonomia de Bloom, que se trata de uma classificação dos objetivos educacionais 

                                                           
17 O conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) apresentado por Vygotsky bem caracteriza como se dá esse 
processo de aprendizagem pela interação social. A ZDP é a distância entre o nível de desenvolvimento real do indivíduo em 
uma solução independente de problema e o nível de desenvolvimento potencial, quando o indivíduo resolve o problema 
apoiado por indivíduos mais experientes (adultos ou companheiros mais capazes) (Vygotsky, 1991, p. 97). 
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elaboradas por um grupo de psicólogos liderados por Benjamin Bloom na década de 40/50. 

A teoria aponta que os objetivos educacionais são divididos em 3 domínios: cognitivo, 

afetivo e psicomotor, conforme ilustra a figura 02. 

 

Figura 02 – Objetivos de Aprendizagem de Bloom 

 

Fonte: Elaboração Própria baseado em Bloom, Engelhart, Furst, Hill & Krathwohl (1983). 

 

Na interpretação do modelo dos três domínios de Bloom et.al (1983), o cognitivo dedica-

se aos objetivos educacionais que tratam da aprendizagem dos conteúdos científicos, da 

recordação e compreensão (passando pela aplicação e análise) até a capacidade de recriar 

a partir do que já dominou. O domínio afetivo, por sua vez, dá ênfase às emoções aos 

sentimentos, a tudo aquilo que leva o sujeito a aceitar ou rejeitar algo. Já os objetivos 

voltados para o domínio psicomotor tomam conta das habilidades relacionadas à 

manipulação de objetos ou qualquer outra ação que necessite de coordenação 

neuromuscular.  

Bloom não chegou a desenvolver sua teoria no tocante ao domínio psicomotor, mas 

outros autores se dedicaram a esse estudo. De todo modo, foi a taxonomia do domínio 

cognitivo que ficou amplamente conhecida pelo meio acadêmico, sendo muito utilizada por 

uns, e muito criticada por outros, que a percebem a partir de uma visão comportamentalista 

de caráter negativo.  

Na revisão de literatura, a teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel, Novak e 

Hanesian (1980) destaca-se como uma defensora da importância que devemos dar ao 

aprendiz nos processos educativos. Pela teoria, a essência da aprendizagem dá-se quando, 

primeiramente, ocorre uma relação daquilo que se está aprendendo com aspectos 

relevantes que já existem na estrutura cognitiva do aprendiz. Para tal, é necessário que haja 

predisposição para aprender, que se sinta motivado, questão também apontada por Novak 
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(1981) ao destacar a importância da experiência afetiva que o aprendiz tem no evento 

educativo. 

A importância da afetividade nos processos de aprendizagem é destacada também 

por outros autores. Vieira, Moreira, Souza & Costa (2013, p.6) por exemplo, afirmam que “É 

muito importante cimentar relações sócio comunicativas ou socioeducativas eficazes, uma 

vez que estas são o suporte da componente afetiva que deve existir na aprendizagem”. 

Na mesma direção, Freire (1996), ao defender uma pedagogia da autonomia, já indica 

que ensinar não é transferir conhecimento, mas sim, criar condições para que o aprendiz o 

construa e, por isso, envolve diretamente uma estrutura interna, pessoal e única. Essa teoria 

vai de encontro ao conceito de “educação bancária”, também dissertado pelo autor (Freire, 

1974), opontado como aquela que deforma tanto a criatividade do educando quanto do 

educador, dada a relação de subordinação (do primeiro ao segundo) presente neste 

conceito. 

Outra tese, que consideramos relevante para o que observamos e discutimos, é a 

aprendizagem experiencial defendida por David Kolb (1984), em sua obra “Experiential 

Learning: experience as tha source of learning and development. Em sua teoria, Kolb 

enfatiza a importância da experiência para a construção da aprendizagem, envolvendo a 

percepção, a cognição e o comportamento, questões destacadas por outras teorias.  

O autor aponta que a aprendizagem experiencial é concebida como um processo e não 

como resultado; é um processo contínuo e que requer solução de conflitos de forma 

dialética; um processo holístico de adaptação ao mundo, que envolve troca entre pessoas e 

ambientes e que serve à criação de conhecimento. A figura 3 apresenta o modelo de 

aprendizagem experiencial de Kolb (1984, p. 21) que ele chama de “Modelo lewiniano da 

aprendizagem experiencial”. 
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Figura 03 - Modelo lewiniano da aprendizagem experiencial 

 

 

Fonte: Kolb (1984, p. 21). 

 

O modelo de Kolb baseia-se, portanto, na pesquisa-ação, na prática e no ensino 

laboratorial, considerando a experiência concreta com feedback imediato como base para a 

construção da aprendizagem. 

Outra teoria contemporânea é a apresentada por Wenger (2013), chamada de teoria 

social da aprendizagem. A teoria do autor baseia-se em quatro premissas: somos seres 

sociais; o conhecimento é questão de competência com relação a atividades valorizadas; o 

conhecimento é uma questão de buscar estas atividades e o conhecimento como um 

processo necessariamente significativo.  O principal foco da teoria de Wenger é que a 

aprendizagem é um processo social, integrando quatro componentes necessários nesse 

processo de aprender e de conhecer, construídos das quatro premissas, conforme ilustra a 

figura 4. 
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Figura 04 - Componentes de uma teoria social da aprendizagem 

 

Fonte: Wenger (2013, p. 249). 

 

Significado, para o autor, refere-se ao modo de falar sobre nossa capacidade de 

experimentar nossa vida e o mundo; Prática refere-se ao modo de falar sobre os recursos 

sociais e históricos que possam sustentar o envolvimento mútuo na ação; Comunidade trata 

das configurações sociais onde nossas atividades são algo que precise ser perseguido, 

tendo a nossa participação reconhecida como competência; e a Identidade compreendida 

como a aprendizagem que muda quem somos, criando histórias pessoais no contexto das 

comunidades. 

Corroborando a tese de uma aprendizagem social, Moreira (2012), afirma que nos 

ambientes de aprendizagem, virtuais ou presenciais, os conteúdos e as tecnologias são 

partes dos elementos a serem considerados. O autor indica que é necessário ter em conta 

os aspectos cognitivos do aprendente e o seu estilo de aprendizagem, e, para além disso, 

deve-se considerar os aspectos afetivos (como a motivação, criatividade, satisfação, etc.), e 

finalmente, as questões de relacionamento social, como por exemplo, as comunidades de 

aprendizagem colaborativas e cooperativas. 

Aproximando-nos mais ainda das teorias da aprendizagem contemporâneas, o 

conectivismo chama-nos a atenção, dada a sua relação com a dinâmica de uma sociedade 

da informação digital. Mattar (2013) aborda a teoria do conectivistmo a partir da obra de 

Siemens, partindo do princípio de que a aprendizagem não é um processo apenas interno, 

mas é também externo, ocorrendo não somente na mente do indivíduo, mas de uma 

maneira distribuída em rede e que aprender consiste na habilidade de construir e passear 

por essas redes. Em sua teoria, a aprendizagem reside nas conexões que formamos com as 
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pessoas e com suas informações, geralmente mediadas pelas tecnologias – neste 

movimento o autor questiona o aprendizado como um processo autônomo, afirmando que 

uma experiência autodirecionada não é suficiente para se construir as necessidades de 

conhecimento atual. 

Mattar (2013) afirma que o conectivismo, também chamado de aprendizado distribuído, 

é, portanto, uma teoria mais adequada para a construção de conhecimento na era digital, 

quando utilizamos informações fora do nosso conhecimento primário. Envolve um 

aprendizado que não se dá de forma linear e que está fora de nós, em outras pessoas ou 

organizações, ou em um banco de informações (...) “e estas conexões externas, que 

potencializam o que podemos aprender, são mais importantes que nosso próprio estado 

atual de conhecimento (Mattar, 2013, p. 57). 

Mas, não somente o cognitivismo se destaca como teoria relacionada à sociedade da 

informação digital. A Pedagogia 2.0, apresentada por McLoughlin e Lee (2008), argumenta 

que as ferramentas da web 2.018 favorecem a autonomia do aprendiz, a socialização e a 

interatividade, construindo conhecimento entre os pares. A pedagogia 2.0 exposta pelos 

autores é ilustrada na figura 5, construída pela intersecção entre 3 pilares: a personalização, 

a participação e a produtividade.  

 

Figura 05 - Elementos da Pedagogia 2.0 

 

Fonte: McLoughlin and Lee (2008, p. 16). 

 

                                                           
18 Segundo Coll e Monereo (2010, p. 35), a expressão Web 2.0 foi utilizada a partir de 2001, por autores como T. O’Reilly. “Se 
a Web 1,0 pode ser entendida como a infância da internet, poderíamos dizer, prosseguindo com a metáfora, que com a Web 
2.0 a internet chega à puberdade. A rede não é mais apenas um espaço ao qual ir para procurar e baixar informação e todo 
tipo de arquivos. Além disso, começa a incorporar e coordenar informações proveniente das mais diversas fontes, como peças 
de um enorme quebra-cabeças, relacionando dados e pessoas e facilitando uma aprendizagem mais significativa por parte do 
usuário”. 
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É neste caminho, dos desafios para dar conta de uma educação que atenda às 

tecnologias emergentes da sociedade da informação, que também se discute sobre teorias 

que considerem o professor, e não somente o aluno, como foco de interesse. Neste bojo, a 

TPACK, sigla em inglês para Technological Pedagogical Content Knowledge, apresentado 

em 2006 por Mirsha e Koehler, recebeu considerável atenção.  Comumente traduzido no 

Brasil como “Conhecimento Tecnológico Pedagógico do Conteúdo”, o modelo TPACK, 

defende que três tipos de competências precisam estar presentes em um professor: o 

conhecimento científico, o pedagógico e o tecnológico (Mirsha & Koehler, 2006), conforme 

ilustra a figura 06. 

 

Figura 06 – Modelo TPACK 

 

Fonte: https://elearningquotes.wordpress.com/2017/04/08/modelo-pedagogico-tpack/ 

 

A leitura teórica do modelo é defendida da seguinte forma pelos autores: 

• CK (Conhecimento de Conteúdo): relacionado à necessidade do professor de 

conhecer o conteúdo das ciências que vai lecionar, a matemática, a história e etc.; 

• TK (Conhecimento Tecnológico): trata da competência para selecionar as 

tecnologias mais adequadas para mediar o processo de ensino-aprendizagem, 

das tecnologias mais básicas, como computadores e outras ferramentas, às 

tecnologias surgidas da web 2.0; 

• PK (Conhecimento Pedagógico): relaciona-se com a didática, a forma de ensinar 

os conteúdos a partir do conhecimento tecnológico, ou seja, saber usar os 

recursos tecnológicos para favorecer a aprendizagem. 
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O modelo TPACK resulta da intersecção dos três tipos diferentes de conhecimento, 

funcionando como uma lente, através da qual se percebe o que deve ser valorizado e 

ignorado na formação e desenvolvimento profissional dos professores, sob a perspectiva da 

tecnologia educativa (Coutinho, 2011). 

Dando atenção ainda ao trabalho docente, às interações sociais necessárias à 

construção da aprendizagem, e aos espaços digitais como comunidades de aprendizagem, 

Moreira (2012) apresenta relevante revisão de literatura sobre modelos pedagógicos 

promotores de interação, dos quais destacaremos o Community of Inquiry de Randy 

Garrison, Terry Anderson e Walter Archer (2000, como citado em Moreira, 2012), ilustrado 

na figura 07. 

 

Figura 07 – Community of Inquiry 

 

Fonte: http://nelsonsoaresmpel7.blogspot.pt/p/med.html 

 

Moreira segue explicando, baseado nos autores, que o modelo considera como base 

três dimensões: cognitiva, social e docente (Garrison e Anderson, 2005, como citado em 

Moreira, 2012). A presença cognitiva refere-se às construções dos estudantes, podendo ser 

confirmadas pela reflexão sustentada e discurso crítico. A presença social relaciona-se com 

a capacidade dos membros de se projetarem social e emocionalmente no espaço, e, por 

fim, à dimensão do ensino cabe a tarefa de “implementar e desenvolver a comunidade e 

orientar a aprendizagem dos seus membros (Moreira, 2012, p.33). 

Prensky (2012) aponta a disponibilização de uma diversidade de teorias (e, mais 

recentemente, de estilos) da aprendizagem desenvolvidas pelo meio acadêmico e questiona 

se existem maneiras básicas pelos quais todos nós aprendemos. O autor defende a tese de 

que, antes de conhecermos os estilos de aprendizagem de cada um, devemos dizer mais do 

tipo de material que deve ser aprendido, apontando que tais questionamentos deveriam ser 

feitos em sete esferas: 

• É assim que se aprendem fatos; 
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• É assim que se aprendem habilidades; 

• É assim que as pessoas aprendem teorias; 

• É assim que se aprende a julgar; 

• É assim que se aprende a raciocinar; 

• É assim que se aprende a criar o novo; 

• É assim que se aprende a mudar de ideia. 

O autor avança em respostas para tais questões, deixando claro que se trata de uma 

lista ilustrativa e não exaustiva: 

• Aprendem-se fatos por meio de perguntas, memorização, associação e exercícios 

de repetição;  

• Aprendem-se habilidades (físicas ou mentais) por meio da imitação, do feedback, 

da prática contínua e do aumento do nível de desafio; 

• Aprende-se a julgar ouvindo-se histórias, fazendo-se perguntas, fazendo-se 

escolhas e recebendo feedback e orientação; 

• Aprendem-se comportamentos por meio da imitação, do feedback e da prática; 

• Aprendem-se processos por meio da explicação e da prática; 

• Aprende-se sobre as teorias existentes por meio da explicação lógica e do 

questionamento; 

• Aprende-se a criar e testar teorias por meio de experiências e de 

questionamentos; 

• Aprende-se a raciocinar por meio de exemplos, decifrando-se pontos complexos; 

• Aprendem-se procedimentos por meio da imitação e da prática; 

• Aprende-se a criatividade por meio da brincadeira; 

• Aprendem-se a língua e a linguagem por meio da imitação, da prática e da 

imersão; 

• Aprendem-se a programação e outros sistemas por meio dos princípios e tarefas 

gradativas; 

• Aprende-se a observação por meio de exemplos, prática e feedback; 

• Aprendem-se a comunicação oral e as funções a serem desempenhadas por meio 

da memorização, da prática e da orientação; 

• Aprende-se o comportamento dos sistemas dinâmicos por meio de observação e 

de experiências; 

• Aprende-se gramática por meio de – como é que se aprende gramática? 
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O autor, finda destacando que deveríamos unir “como se aprende” com “o que se está 

aprendendo”, sendo este último muito importante para o aprendiz e tendo cada um o seu 

devido lugar.  

 

2.2.2 Tecnologias como recursos didáticos 

 

Do amplo campo de possibilidades de estudos em tecnologias educativas, o uso de 

meios e recursos didáticos interessa ao problema da tese, uma vez que os recursos 

utilizados em sala de aula é um dos elementos que caracteriza o design educacional 

escolar. 

Iniciando pela compreensão do que se caracterizam como “materiais didáticos”, 

encontramos diferentes definições (mas similares), bem como a própria denominação 

destes objetos educacionais. Meios de ensino, recursos educativos, recursos didáticos, 

meios didáticos, materiais didáticos, são algumas das expressões encontradas para 

designar estes materiais.  

 
Martínez Sánchez (1996) diferencia entre "meios" (identificando-os como aqueles que estão 
elaborados com critérios didáticos) e "recursos" ou "materiais"  (entendendo  por  isto  os  
elementos  ou  objetos  materiais suscetíveis  de  uso  educativo,  apesar  de  não  serem  
criados  com  esta intencionalidade); Spiegel (2000) considera que um "recurso didáctico" 
pode ser tudo o que o docente reconheça de utilidade, como material, estratégia ou 
ferramenta de trabalho na aula; e Lucena (2008) considera que um "recurso educativo"  é  
qualquer meio  que  o  docente  utiliza  para  a  planificação  ou  o desenvolvimento das 
aulas: obter informação, ajudar na organização da aula, transmitir o conteúdo, facilitar a 
avaliação ou servir para apresentar exemplos (Ricoy & Couto, 2012, p. 243). 

 

Ricoy e Couto (2012) conferem ao termo “recurso”, uma abordagem ampla, podendo 

representar um objeto (material), um meio (associando-se à faceta comunicativa) ou até 

mesmo uma estratégia didática (vinculada com o procedimento).  

Freitas (2007, p. 21) faz uma distinção a partir do termo e designa materiais e 

equipamentos didáticos, mas não os distingue em sua definição, a saber: “Também 

conhecidos como “recursos” ou “tecnologias educacionais”, os materiais e equipamentos 

didáticos são todo e qualquer recurso utilizado em um procedimento de ensino, visando à 

estimulação do aluno e à sua aproximação do conteúdo”. A autora exemplifica afirmando 

que mapas e globos são materiais didáticos, uma vez que servem à facilitação da 

aprendizagem, ampliando a compreensão posta nos livros didáticos.  
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Todavia, a autora inicia deixando claro que esses materiais e equipamentos podem ou 

não ser didáticos, dependendo do uso que se faz deles e, para tal, antes de conceituá-los, 

inicia pela exposição conceitual de “didática” 19. 

Fato é que em todo percurso escolar, professores e alunos fazem uso de diferentes 

materiais didáticos. Ricoy e Couto (2012) chamam atenção para a responsabilidade do 

professor ao escolher, dos diversos materiais disponíveis, aqueles que melhor se ajustarão 

ao contexto educativo, considerando os objetivos, os conteúdos, a forma de avaliação e 

demais opções metodológicas.  

 

São estes instrumentos, físicos ou virtuais, que tornarão os processos formativos mais 
apelativos, possivelmente mais rigorosos e de melhor compreensão, estimulando os alunos, 
potenciando a extensão das suas capacidades e, consequentemente, contribuindo para   
sucesso das suas aprendizagens (Ricoy & Couto, 2012, p. 246). 

 

Mello (2004, como citado em Freitas, 2007, p. 29) apresenta, no quadro 3, os materiais 

e equipamentos didáticos atualmente mais conhecidos e em uso nas nossas escolas no 

Brasil20. 

 
Quadro 03 - Materiais e equipamentos didáticos em uso nas escolas do Brasil 

1. Álbum seriado 

2. Cartazes 

3. Computador 

4. Datashow 

5. Desenhos 

6. Diorama 

7. Discos 

8. DVDs 

9. Episcópio 

10. Filme 

11. Flanelógrafo 

12. Folders 

13. Gráficos 

14. Gravador 

15. Gravuras 

16. HQ 

17. Ilustrações 

18. Jornais 

19. Letreiros 

20. Livros 

21. Mapas 

22. Maquete 

23. Mimeógrafo 

24. Modelos 

25. Mural 

26. Museus 

27. Quadro magnético 

28. Quadro de giz 

29. Reálias 

30. Retroprojetor 

31. Revistas 

32. Slides 

33. Televisão 

34. Textos 

35. Transparências 

36. Varal didático 

37. Videocassete 

38. Aparelho de DVD 

Fonte: Mello (2004 como citado em Freitas, 2007, p. 29). 

 

                                                           
19 O termo “didática” encontra duas definições distintas, bastante usuais. A primeira, que situa a didática como uma das 
disciplinas da Pedagogia, estuda os componentes do processo: conteúdos, ensino e aprendizagem. Outra definição, que vai 
embasar nossos estudos, é a que considera a didática como o conjunto de princípios e técnicas que se aplicam ao ensino de 
qualquer componente curricular, estabelecendo normas gerais para o trabalho docente, a fim de conduzir a aprendizagem. (...) 
Basicamente, a didática está relacionada ao “como ensinar”, orientando elementos que vão desde a postura do docente até os 
meios empregados para promover o ensino e garantir a aprendizagem (Freitas, 2007, p. 13). 
20 As citações em Freitas fazem parte do conteúdo do curso de formação PROFUNCIONÁRIO – Módulo: Equipamentos e 
Materiais Didáticos, um programa do Ministério da Educação, que visa a formação dos funcionários de escola, em efetivo 
exercício, em habilitação compatível com a atividade que exerce na escola. 
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Freitas (2007) ressalta que os materiais listados no quadro são os mais conhecidos por 

serem mais universais, possíveis de serem aplicados a qualquer modalidade de ensino e de 

conteúdo, além de apresentarem custo relativamente baixo.  

Botas e Moreira (2013, p. 257) destacam os estudos de Graells (2002), que apontam as 

principais funções dos materiais didáticos:  

• Fornecer informação;  

• Constituir guiões das aprendizagens dos alunos;  

• Proporcionar o treino e o exercício de capacidades;  

• Cativar o interesse e motivar o aluno; 

• Avaliar as capacidades e conhecimentos; 

• Proporcionar simulações, com o objetivo da experimentação, observação e 

interação;  

• Criar ambientes (contextos de expressão e criação). 

Ainda segundo os autores, Graells (2000), organiza os materiais didáticos a partir de 

três diferentes categorias, conforme ilustra a figura 08.  

 

Figura 08 – Tipos de materiais didáticos 

 
Fonte: Adaptado de Graells (2000, como citado em Botas & Moreira, 2013). 

 

A diversidade apontada no quadro 3 e na figura 8 permite-nos, conforme interesse da 

presente tese, apresentarmos no quadro 4 uma tipificação dos materiais didáticos a partir de 

seu suporte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

55 
 

Quadro 04 – Materiais Didáticos segundo seu suporte 
MATERIAIS 

ANALÓGICOS 
MATERIAIS 

DIGITAIS 
CONTEUDOS 
IMPRESSOS 

CONTEUDOS DIGITAIS 

Quadro Branco 

Murais 

Modelos 

Retroprojetor 

Televisão 

Jogos 

Lousas Digitais 

Simuladores 

Tablets  

Smartphones 

Notebooks 

Desktops 

Leitores de e-books 

Datashow 

Livros 

Mapas 

Cartazes 

Jornais e Revistas 

E-books  

Jogos Digitais 

Aplicativos 

Slides 

Vídeos 

Objetos Digitais 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Aqui, abrimos destaque para uma categoria de recursos didáticos que guarda estreita 

relação com a tese (um dos objetos de nosso estudo de campo), que são os conteúdos 

digitais. 

Kenski (2012b) indica que as TIC se expressam em 3 linguagens diferentes: a oral, a 

escrita e a digital21. A primeira constituiu-se na forma mais antiga de comunicação, 

construída pela cultura de cada agrupamento humano e configurada por meio de signos 

comuns de voz; a segunda configura-se pelo registro gráfico de signos e precisa de uma 

aquisição de conhecimento para que seja produzida, que é a habilidade técnica de ler e 

escrever; por fim, a linguagem digital relaciona-se com as tecnologias eletrônicas de 

informação e comunicação, mas baseada em códigos binários, englobando aspectos da 

oralidade e da escrita em um espaço virtual. 

Será a essa linguagem como tecnologia que nos referiremos em importantes momentos 

da tese, de modo que optamos por chamá-la de Tecnologias Digitais para Aprendizagem (às 

vezes, indicado de forma resumida como Tecnologias Digitais), sendo compreendida como 

todos os produtos informatizados, digitais ou físicos criados ou usados para fins de 

aprendizagem.  

 

A tecnologia digital rompe com as formas narrativas circulares e repetidas da oralidade e 
com o encaminhamento contínuo e sequencial da escrita e se apresenta como um 
fenômeno descontínuo, fragmentado e, ao mesmo tempo, dinâmico, aberto e veloz. Deixa 
de lado a estrutura serial e hierárquica na articulação dos conhecimentos e se abre para o 
estabelecimento de novas relações entre conteúdos, espaços, tempos e pessoas diferentes 
(Kenski, 2012b, p. 32). 

 

No tocante aos produtos físicos destacamos, por exemplo, os computadores desktop, 

notebook, tablets, smartphones, lousas digitais; e, no âmbito virtual, os ambientes virtuais de 

                                                           
21 “Digital significa existência imaterial das imagens, sons, textos que, na memória hipertextual do computador, são definidos 
matematicamente e processados por algoritmos, que são conceitos científicos operacionalizados como disposição para 
múltiplas intervenções-navegações da parte do usuário” (Silva, 2012, p. 84). 
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aprendizagem, as redes sociais, os jogos, simuladores, videoaulas e demais tipos de 

conteúdo disponibilizados em multimídia e, muitas vezes, organizados em hipertexto.  

A diversidade de situações, atividades e produções proporcionadas pelas tecnologias 

digitais têm sido, cuidadosamente, estudadas pelos educadores, tanto na teoria quanto na 

prática, por meio de levantamento e socialização de projetos realizados em diferentes níveis 

de ensino e em diferentes lugares do mundo, com ênfase para seus efeitos na experiência 

de aprendizagem. Exemplo disso, é que algumas tecnologias que não foram, em sua 

origem, criadas para fins educacionais, passaram por customização com fins de atender a 

atividades de aprendizagem, como o Google for education22, o Skype in the classroom23 e o 

Office Mix24. 

Masetto (2013, p. 149), por exemplo, aponta algumas oportunidades que a informática e 

a telemática (inseridas no campo das tecnologias digitais) podem proporcionar a alunos e 

professores, a saber: contato com as mais recentes informações e pesquisas no mundo; 

desenvolvimento da autoaprendizagem permitindo construir novas formas de conhecimento; 

integração de movimento, luz, som, imagem; orientação não somente nos momentos de 

aula, mas também “entre aulas”; desenvolvimento da criticidade diante de tudo que está 

disponível; incentivo à curiosidade pela busca do novo e pela reflexão crítica e ética diante 

dos valores contemporâneos. 

No momento em que as tecnologias digitais são utilizadas no processo de ensino e 

aprendizagem pelas mediações pedagógicas citadas por Massetto, é que o 

desenvolvimento humano sobrepõe à técnica, fazendo desta não um fim, mas um meio que 

impulsiona e apoia esse processo de desenvolvimento. 

 

2.2.3 Ler e Aprender em Ambientes Virtuais 

 

Como vimos, a linguagem, como recurso de comunicação entre os homens, tem 

evoluído ao longo do tempo, passando pela oralidade, leitura e escrita até a comunicação 

pelas tecnologias digitais. Neste caminho, diferentes suportes têm apoiado estas tecnologias 

da inteligência, incluindo neste contexto as tecnologias digitais para aprendizagem. 

                                                           
22 Trata-se da oferta dos produtos Google voltados, especialmente, para atividades de aprendizagem. Inclui o uso de suas 
ferramentas (buscador, planilhas, e-mail...), ambiente virtual de aprendizagem, chromebooks e tablets. É de acesso gratuito a 
escolas públicas e entidades sem fins lucrativos. Disponível em: https://www.google.com.br/intl/pt-BR/edu/ . 
23 Segundo o site do Porvir (2015), o “Skype na Sala de Aula” é uma comunidade online criada pela Microsoft, com objetivo de 
mudar aulas como geografia e história, conectando salas de aula ao redor do mundo”. Para tal faz uso de jogos, visitas online e 
estruturação de salas de aula colaborativas ao redor do mundo. Disponível em:  
https://education.microsoft.com/Start/Welcome?ReturnUrl=%2fskypeintheclassroom .  
24 Trata-se de um plugin para o Power point que permite ao usuário adicionar áudio e vídeo de si mesmo, realizar quizzes, 
escrever ou desenhar nos slides enquanto fala e fazer screenshots, dentre outros. A Microsoft indica o Office Mix como uma 
tecnologia para tornas as aulas mais “interativas”. Disponível em: https://mix.office.com/en-us/education . 
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Kenski (2012b) comenta sobre como estas tecnologias começaram a ser inseridas na 

escola, como eram percebidas e tratadas do ponto de vista pedagógico. Em um primeiro 

momento, a autora cita a chegada dos computadores na escola, indicando que tal 

investimento era visto ainda com desconfiança e, possivelmente, se deu muito mais por uma 

pressão da sociedade ou modismo.  

Nesta fase, os computadores eram dispostos em “laboratórios de informática”, como um 

apêndice, um recorte no espaço e tempo em que os alunos poderiam conhecer e 

experimentar o manuseio desta tecnologia, sem haver, no entanto, nenhuma conexão com 

os projetos pedagógicos da escola. Logo depois, a autora destaca o início de importantes 

recursos proporcionados pelos computadores, de modo que professores e alunos passaram 

a lidar com softwares comerciais, de manipulação mais simples e resultados mais visíveis 

que passaram a os deixar mais entusiasmados com o uso dos computadores. Editores de 

texto, geradores de planilhas, apresentações ilustradas, atividades como recortar, colar 

imagens e misturar recursos de comunicação foram aos poucos deixando mais claro para a 

escola e para os alunos os ganhos que a informática poderia proporcionar. 

Indicado como um segundo momento, Kenski (2012b) aponta a chegada dos periféricos 

às escolas, os CD’s, os DVD’s25, programas interativos, as enciclopédias digitais. Neste 

momento, o computador já passa a ser percebido como um meio, uma ferramenta que 

possibilitava o acesso aos conteúdos digitais, sendo estes últimos os mais importantes. 

Todavia, inicia-se também a produção de trabalhos pelos alunos a partir da prática de 

“copiar/colar”, uma vez que o acesso mais facilitado à informação possibilitou que eles 

pudessem produzir um trabalho escolar sem maior atenção à compreensão do conteúdo 

presente nestas mídias.  

No terceiro momento, a autora destaca como um importante salto na relação entre 

educação e tecnologias digitais, quando se consolida a comunicação entre computadores e 

o surgimento da internet. A partir de então, surgem os primeiros projetos integrando escolas, 

alunos e professores de locais e níveis de ensino diferentes. A comunicação dava-se por 

lista de e-mails, fóruns e chats proporcionados por softwares simples instalados nos 

computadores. Tais tecnologias impulsionaram a ampliação do tempo e espaço da escola, 

as relações poderiam ocorrer fora da sala de aula e os professores começavam a observar e 

orientar os educandos rumo a uma cultura digital pautada em uma comunicação 

responsável, ética e sensível, com respeito às diferenças que se faziam presentes em uma 

comunidade que se ampliava. 

Por último, Kenski descreve o quarto momento como um verdadeiro redesenho da sala 

de aula, que é a chegada dos ambientes virtuais de aprendizagem. Um ciberespaço, 

                                                           
25 Acrônimo de "Digital Video Disc", em português, Disco Digital de Vídeo. 
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inicialmente disponível para poucos, restringia-se a alunos e professores, com senhas de 

acesso e uma sistemática detalhadamente elaborada para funcionar como uma escola 

digital, proporcionando momentos síncronos e assíncronos, além de facilitar a articulação 

entre professores e alunos, bem como entre os alunos e seus pares, num ambiente agora 

virtual. 

Sob a análise do virtual, que passou a fazer parte do cotidiano de crianças e jovens, 

Barros (2014) conclui possuir algumas características importantes a serem observadas 

quando se fala de educação, a saber:  

• A noção de tempo e espaço, que deixam de ser fixos e são vistos como 

atualizáveis;  

• A linguagem, que se dá sob códigos específicos, com predominância do simbólico 

(por imagem, som e ícones) e de forma muito veloz, com muitos ao mesmo tempo;  

• A interatividade, destacando na relação sujeito-objeto a principal característica de 

vida e movimento que impulsiona a sua atualização constante; e  

• A facilidade de acesso ao conhecimento, dada à quantidade e variedade de dados 

disponíveis nestes ambientes. 

A explosão da era da informática foi um aspecto determinante para o desenvolvimento 

de novas estratégias de comunicação, tanto em relação aos canais e mídias como em 

relação aos signos utilizados para construir tais comunicações. Assim como ocorreu com o 

surgimento da prensa gráfica, o ambiente digital também proporcionou a designers e 

comunicólogos possibilidades praticamente infinitas de criação e construção de linguagens, 

com destaque para as multimídias.  

 
As tecnologias digitais trouxeram um misto de toda forma de representação, não é mais só 
som, só texto ou só imagem, tudo pode estar ligado, tanto na arte como no cotidiano.  Os 
games, a internet, e a TV interativa presente no cotidiano do século XXI tornam o mundo 
midiático. A atualidade está impregnada de Web Art, ou designers interativos, de forma que 
se criam jovens e adultos cercados de imagens, textos e sons (Teixeira, 2008, p. 65). 

 

A configuração multimídia é uma das principais características dos produtos digitais 

para aprendizagem. Textos unem-se à imagens e sons e um signo reforça o outro em busca 

de atrair a atenção do leitor e contribuir com a compreensão da mensagem. A maioria dos 

produtos multimídia possibilita uma leitura hipertextual, diferenciando-se dos produtos para 

aprendizagem dispostos em suportes impressos.  

 

Tecnicamente, um hipertexto é uma rede composta de nós ligados por conexões. Os nós 
podem ser palavras, páginas, imagens ou partes de imagens, sequencias sonoras, 
referências a documentos complexos que podem se eles mesmos hipertextos. Os nós não 
estão ligados linearmente, como em uma corda ou como nos elos de uma corrente; cada 
um deles, ou a maioria, entende suas conexões em estrela, de modo reticular. Juntamente 
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com o visualizador (browser), representa um tipo de sistema para a organização de 
conhecimentos ou dados, aquisição de informações e comunicação (Kenski, 2012b, p.163). 

 

Lalueza, Crespo e Camps (2010, p. 61) afirmam que em uma organização de conteúdo 

em hipertexto “a leitura não é necessariamente linear e é o próprio leitor que escolhe o ‘fio 

da meada’ que seguirá, a partir de diferentes opções, de modo que uma parte considerável 

do esforço estará relacionado à seleção daquilo que será lido e do que será descartado”. 

Kenski (2012) comenta de forma bem didática como se dá a leitura em hipertexto, 

destacando que diferentes pessoas podem começar a leitura de um texto no mesmo ponto e 

seguir em caminhos diferentes para que possam responder às suas necessidades de 

informação, levando em conta a velocidade e a praticidade de se chegar à informação 

desejada. A autora destaca que o objetivo do leitor é não gastar tempo com a leitura de 

dados que não lhe interessam e, por isso, na leitura hipertextual o leitor “pula” o link (o 

conteúdo) que não lhe desperta atenção no momento. 

Essa experiência funciona como uma criação de “elos”, um vínculo que não deixa de 

ser afetivo entre o leitor e a informação (Kenski, 2012). Tal afetividade é construída pela 

linguagem usada nas comunicações – a imagem, o texto, o som e o movimento são técnicas 

comunicativas aplicadas como estratégias para seduzir, chamar e prender a atenção do 

leitor que passa a avaliar e escolher se deseja continuar naquele caminho de conteúdo.  

 

Os caminhos originais de navegação hipertextual proporcionam um aprendizado à la carte, 
em que cada aprendiz se torna responsável por suas próprias aquisições – caminhos para 
autonomia em relação ao que deve ser aprendido. Liberdade para os estudantes 
direcionarem seu aprendizado individualmente (Kenski, 2012, p. 64). 

 

Considerando que a construção de significados nos produtos hipertextuais são 

produzidas na interação leitor-conteúdo, é possível então não mais limitar a mensagem a 

quem a elaborou. Este novo leitor passou a ser considerado como um “lautor” (leitor-autor), 

reconfigurando todo um pensamento das relações de autoria e consumo ao se falar de 

textos (Rojo, 2013). Este fenômeno também é destacado por Rodriguez e Valente (2013) ao 

afirmarem que os meios digitais fazem surgir um público ativo, que interage de forma 

diferente com a informação, transformando-a para o seu próprio uso e do seu grupo; um 

usuário consumidor/produtor que altera o modelo clássico da comunicação, onde há 

separação entre o emissor e o receptor. 

Por tais aspectos, os autores justificam que, de forma quase imperceptível, as novas 

tecnologias impactam nos processos cognitivos do leitor, no momento em que a percepção 

é simultânea e multi estimulada por textos e imagens, leva-nos a uma nova maneira de 

concatenar pensamentos e de construir memórias (Corral, 2005, p. 202).  
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Kenski (2012, p. 62) reforça esta questão relacionando-a com o trabalho da escola, ao 

afirmar que tais avanços tecnológicos reorientam a leitura de textos e imagens, 

transformando historicamente o ato de ler.  Por este fato, a escola necessita investir na 

formação de leitores de outras concepções comunicativas, incorporando as mediações 

textuais com as mediações visuais, realizadas ainda por uso das tecnologias digitais. 

Demo (2007, p. 41) afirma que a capacidade de navegar não é igual a capacidade de 

ler e de escrever. Para navegar no hipertexto é preciso outro tipo de alfabetização, um 

processo semiótico que resulta em uma viagem como uma aventura.  

Nesse sentido, Coscarelli e Novais (2014, p. 180) destacam que é necessária, ao 

usuário do meio digital, a habilidade para inferir o conteúdo de um link e o endereço para o 

qual ele está direcionado; “relacionar texto, imagem, som e movimento na construção de 

sentido de um texto; reconhecer os diferentes gêneros que se organizam em ambientes 

digitais e localizar-se nas várias camadas que compõe um hipertexto, entre outras”.  

Lévy (2010) destaca que a lógica de funcionamento do hipertexto não se aplica 

somente à comunicação, mas também a outros processos sociotécnicos, assim como a 

vários outros fenômenos e, por isso, apresenta o hipertexto como uma metáfora válida para 

a construção de significações em todas as esferas da realidade. O autor caracteriza o 

hipertexto em seis princípios abstratos: 

I. Princípio da metamorfose: a rede está em constante construção, seu desenho irá 

mudar de acordo com os atores envolvidos, sejam pessoas, imagens, textos; 

II. Princípio da heterogeneidade: os nós e conexões podem ser formados por 

imagens, palavras, sons, diversos signos, mas sempre há alguma relação comum 

entre elas; em um processo sociotécnico, as pessoas, grupos, objetos podem ser de 

todos os tamanhos, cores, raças, por exemplo; 

III. Princípio da multiplicidade e de encaixe das escalas: qualquer nó da rede pode ser 

composto por toda outra rede e, assim por diante, num movimento infinito (fractal); 

IV. Princípio da exterioridade: a formação da rede dá-se de forma permanente por 

elementos exteriores a ela, por ações indeterminadas, como a adição de novos 

elementos ou a conexão com outras redes; 

V. Princípio da topologia: todo caminho de conhecimento dá-se pela formação de 

caminhos próximos, por topologia, tudo funciona por proximidade; 

VI. Princípio de mobilidade dos centros: a rede formada pelo hipertexto possui diversos 

centros, que funcionam como pontas, como nó que trazem ao redor de si uma 

ramificação infinita de pequenas raízes, os rizomas. 

Um terceiro conceito teórico encerra o entendimento das configurações multimídia e 

hipertextual: a hipermídia. Segundo Santaella (2007) e Lemke (2002), citados em Rojo 
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(2013), a justaposição de textos, sons e imagens configuram a multimídia, que ao se 

organizar em modo hipertexto, forma o que os autores chamam de hipermídia. Rojo (2013, 

p. 41) continua por definir, baseado em Santaella (2007), que a hipermídia é um sistema 

alinear de conexões entre unidades de informação que podem aparecer sob a forma de 

diferentes sistemas semióticos. Kenski (2012b) também define a hipermídia como a união 

do hipertexto com a multimídia, isto é, um documento que contém imagens, textos, sons e 

que, além disso, usa hiperlinks que permitem ao leitor “saltar” de um trecho para outro do 

documento.  

A configuração hipermidiática constitui-se como uma forma de interação bastante 

característica dos novos produtos de tecnologia digital para aprendizagem. Compreendida 

como a manipulação dos documentos multimídia pelo usuário, a importância da 

interatividade nos materiais didáticos se justifica pelo entendimento de que, quando o 

homem participa ativamente de um processo, adquire-se um envolvimento maior na 

aprendizagem, questão ratificada por Lévy (2010, p. 40). 

 

O hipertexto ou a multimídia interativa adequam-se particularmente aos usos educativos. É 
bem conhecido o papel fundamental do envolvimento pessoal do aluno no processo de 
aprendizagem. Quanto mais ativamente uma pessoa participar da aquisição de um 
conhecimento, mais ela irá integrar e reter aquilo que aprender. Ora, a multimídia interativa, 
graças à sua dimensão reticular ou não linear, favorece uma atitude exploratória, ou mesmo 
lúdica, face ao material a ser assimilado. É, portanto, um instrumento bem adaptado a uma 
pedagogia ativa. 

 

A combinação entre imagens e palavras em estratégias e materiais para aprendizagem 

também é considerada como mais eficiente na construção do conhecimento. Richard Mayer 

(2009), em sua obra “Multimedia Learning”, defende essa teoria, partindo de experimentos 

empíricos e dados da ciência neurofisiológica. O autor indica que a combinação desses dois 

signos em experiências de aprendizagem a torna significativa, sendo este um importante 

dado para o design educacional e que dá origem ao que chamou de princípios da 

aprendizagem multimídia, indicados no quadro 5. 
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Quadro 05 – Princípios da aprendizagem multimídia 
PRINCÍPIO DESCRIÇÃO 

Multimídia 
Os alunos aprendem melhor quando se combinam palavras e imagens do 

que só palavras ou só imagens.  

Contiguidade Espacial 
Quando as palavras e imagens correspondentes são apresentadas em 

espaço próximo, facilitando a percepção de relação entre ambas.  

Contiguidade Temporal 
Quando palavras e imagens são apresentadas simultaneamente, e não 

sucessivamente.  

Modalidade 
Apoiar o uso de imagens em movimento (animação) com narração de voz 

(áudio), em vez de texto, o que causaria excesso de carga cognitiva. 

Redundância 
Quando se utiliza animação e narração em vez de animação, narração e 

texto, evitando também uma carga cognitiva.  

Coerência 
Quando se elimina aquilo que não é importante, disponibilizando somente o 

essencial, de modo a diminuir a carga cognitiva.  

Sinalização 
Quando as informações mais importantes são destacadas no texto, 

sinalizadas em destaque.  

Personalização 
Oferecimento de conteúdo em tom de conversa, numa linguagem dialógica, 

como ocorre num bate-papo presencial. 

Segmentação 
O conteúdo é organizado em partes, minimizando o excesso de informação 

de uma única vez. 

Pré-treinamento 

Disponibilização de conteúdos, informações preliminares à conteúdos mais 

complexos, construindo compreensões prévias e que serão importantes em 

momentos posteriores. 

Fonte: Mayer (2009). 

 

Guzman, Costa-Castello, Dormido e Berenguel (2016) afirmam que a interatividade e 

visualização gráfica podem contribuir para acelerar o processo de aprendizagem e ajudar a 

tornar as aulas tradicionais mais atraentes e interessantes para os alunos. As ferramentas 

interativas podem ser utilizadas para auxiliar a compreensão de conceitos e, até mesmo, 

para verificar os resultados de exercícios. Na experiência dos autores, as ferramentas 

interativas contribuem para assimilar conceitos mais rápido do que usando métodos 

clássicos (como um quadro negro, slides, ou simulações estáticas). Segundo eles, a 

utilização de instrumentos interativos abre uma ampla gama de possibilidades de um ponto 

de vista de ensino, uma vez que muitos tipos diferentes de situações e simulações podem 

ser facilmente resolvidos. 

Moran (2013) destaca que as tecnologias digitais para aprendizagem, de modo geral, 

facilitam a pesquisa, a comunicação e a divulgação em rede, e que existem diferentes 

tecnologias em busca deste mesmo propósito. Algumas mais organizadas e controladas, 

como os espaços que são chamados de “ambientes virtuais de aprendizagem” (AVA), a 

exemplo do Moodle26, que possibilita o controle de acesso ao ambiente e toda uma 

organização prévia e sistemática dos conteúdos de aprendizagem. 

Kenski (2012) utiliza o termo “Escolas Virtuais” para designar tais ambientes e ressalta 

o meio como essa escola se apresenta, ou seja, por uma tela de computador e pela imagem 

                                                           
26 O Moodle é um software livre executado num ambiente virtual que serve para apoio à aprendizagem. A palavra Moodle é um 
acrônimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment. 
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digital, além de ser fluida e mutante, configurando-se num ícone de novo tempo tecnológico 

do espaço educativo. A autora caracteriza a escola virtual como um espaço de partilha de 

fluxos e mensagens com o objetivo de difundir saberes – funciona com base no estímulo à 

realização de atividades colaborativas, de modo que o aluno não se sinta sozinho, mas sim 

dialogando com seus pares, com seu professor, mesmo que distante fisicamente. Nessa 

dinâmica a escola virtual constrói novas formas de comunicação, estruturando comunidades 

on-line de alunos e professores em diálogo constante, tendo como mote a construção de 

conhecimento. 

Por outro lado, há um conjunto de tecnologias que, às vistas de Moran são mais 

abertas, fáceis de usar e acessíveis, que fazem parte da chamada web 2.0, como, por 

exemplo, os blogs27, podcasts28, redes sociais digitais e wikis29. Nestas tecnologias, os 

usuários (alunos) atuam como protagonistas, produzem e compartilham conteúdos, podendo 

ter sua aprendizagem facilitada pela interação horizontal, indicada pelo autor como aquela 

interação que ocorre com os pares, em redes de interesse. Nesse sentido, o autor indica 

que tais tecnologias, quando combinadas com ambientes mais formais de aprendizagem, 

permitem uma organização dos processos de ensino de forma mais flexível e, portanto, 

adaptada a cada aluno.  

Coll e Monereo (2010) ao tratar dos desafios emergentes da sociedade atual, falam do 

fenômeno da web 2.0, compreendida como aquela rede em que o usuário não se limita 

somente ao acesso de download de informações da web (a web 1.0), ele passa a incorporar 

e coordenar informações das mais diversas fontes, relacionando dados, pessoas e tornando 

os ambientes dos conteúdos mais diversos, como algo mais significativo para si. Na 

chamada web 2.0, o usuário não é um consumidor passivo, ele também é um autor, acessa 

e pode produzir e remixar conteúdos que retornam à rede, podendo ser acessados e 

remixados por outros. Mattar (2013) destaca esta característica de colaboração presente na 

web 2.0 como uma das características que mais interessa à aprendizagem, um aluno 

participativo e coautor dos conteúdos e das estratégias para a construção do conhecimento. 

Assim, “O mash-up, a mistura de recursos e conteúdos com a finalidade de construir 

ambientes mais ajustados às necessidades e desejos de um usuário ou de um grupo de 

usuários, passa a ser uma estratégia habitual de uso da internet” (Coll & Monereo, 2010, p. 

                                                           
27 Mattar (2013) explica que um blog é uma página pessoal em formato de diário, que tem seu conteúdo modificado de forma 
muito mais dinâmica do que uma página de um site estático. Para o autor, a grande difereça do blog é a tecnologia RSS, onde 
o usuário pode não só acessar o link do site, mas assinar aquela página, sendo notificado sempre que houver atualização de 
seu conteúdo. 
28 Podcast são arquivos digitais (áudio ou vídeo) de conteúdos específicos que podem ser ouvidos/assistidos e baixados para 
dispositivos móveis (Mattar, 2013). Podem ser produzidos com a atuação de somente um interlocutor, mas geralmente os 
podcasts, em modelo de “bate-papo” entre duas ou mais pessoas, são considerados atraentes. Existem tecnologias gratuitas 
para produção e distribuição de podcasts. 
29 Wikis são ambientes disponibilizados por meio de softwares colaborativos, onde os documentos podem ser editados de 
forma coletiva (inteligência coletiva), ou seja, seu conteúdo é aperfeiçoado por várias mãos (Mattar, 2013).  
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35). A internet e os softwares abrem-se para que os usuários possam ser os seus 

modeladores, atuando como protagonistas no desenvolvimento e crescimento deste espaço 

virtual – na web 1.0 temos o acesso à Britânica online e na web 2.0 nasce uma Wikipedia, 

esse é o exemplo simplificado apresentado pelos autores.  

Mattar (2014) destaca ainda que, para além desses dois tipos de ambientes, os mais 

rígidos e os mais flexíveis, outras duas importantes tecnologias surgiram também como 

alternativas de ambientes em que pode se desenvolver aprendizagem, os Mundos Virtuais 

3D (como o Second Life) e os Aplicativos para Dispositivos Móveis. Sobre este último, o 

autor destaca a metáfora de Bauman sobre ambientes líquidos e linguagens líquidas e 

afirma que 

 
Na mesma direção, assistimos a um espetáculo de liquefação de ambientes virtuais de 
aprendizagem nesse caminho que começa na rigidez e fortaleza dos AVAs, passa pela 
colaboração das redes sociais, materializa-se no contexto dos mundos virtuais 3D e agora 
se desfaz na fugacidade dos aplicativos para dispositivos móveis (Mattar, 2014, p. 100). 

 

Em nossa pesquisa de campo e revisão de literatura, as tecnologias de realidade virtual 

e aumentada (os mundos virtuais 3D de que trata Mattar) são pontualmente citadas e 

contextualizadas em determinado momento que se fala das TIC, todavia, não percebemos a 

continuidade da presença e paralelo desenvolvimento de tais tecnologias aplicadas à 

educação escolar, diferente do que se percebe com os Aplicativos para Dispositivos Móveis, 

também citato por Mattar (2014). 

Aplicativos são softwares de baixa complexidade pensados e desenvolvidos para 

realizar atividades simples. Em tempos de aprendizagem móvel, os chamados Apps30 

educacionais passaram a ser largamente utilizados em tablets e smartphones com o 

objetivo de, em momento conveniente, proporcionar atividades que visem à aprendizagem. 

A variedade de aplicativos para dispositivos móveis já permite categorizá-los de acordo 

com suas características funcionais, seja por seus objetivos ou por sua interatividade. 

Existem aplicativos para aprendizagem de línguas, desenvolvimento do raciocínio lógico, 

memória, conteúdos das ciências exatas e humanas e de algumas ferramentas que podem 

ser usadas para organizar e facilitar os processos de aprendizagem (mapas mentais, análise 

SWOT e outros), sem falar daqueles que servem à comunicação para a construção e 

utilização de redes de aprendizagem. 

Campión, Filvà e Ochoa (2014) realizaram interessante investigação, em que 

apresentam uma relação entre a teoria das inteligências múltiplas de Gardner e o uso de 

aplicativos educacionais para dispositivos móveis. Por meio de uma planejada recolha e 

análise de uma série de aplicativos, os investigadores apresentaram como resultado um 

                                                           
30 Sigla utilizada para designer os aplicativos (ou aplicações móveis) – abreviação do termo em inglês “application”.  
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quadro com indicação de aplicativos e atividades para trabalhar, além de reforçar cada tipo 

e inteligência de acordo com a teoria de Gardner. 

Estudos desta natureza evidenciam o potencial pedagógico dos aplicativos para 

dispositivos móveis, justificando o aumento na criação e produção desses produtos como 

tecnologia digital para aprendizagem. 

Considerando ainda que o desenvolvimento da internet é algo constante, Coll e 

Monereo (2010, p. 37) apontam que o surgimento da web 3.0 já é discutido por 

pesquisadores. Também chamada de web semântica, trata-se de uma internet em que a 

informação passa a ser compreensível para os computadores, em que a máquina possa não 

mais se limitar ao armazenamento, organização e processamento da informação, mas que 

possa ajudar o humano, sendo capaz de “proporcionar recomendações personalizadas para 

os usuários diante de perguntas do tipo: A partir das minhas características psicológicas, 

físicas, culturais, orçamentárias, etc., o que eu deveria visitar nesta cidade?”  

Embora a web 3.0 não esteja em seu pleno desenvolvimento como recurso 

educacional, é possível perceber pelas características elencadas as transformações em 

curso no tocante à atividade de ler o mundo e dele “extrair” informações para construção do 

conhecimento. Por este cenário, compreendemos junto com Demo (2007) que 

 

Já não cabe considerar apenas a leitura de livros, porque um novo modo de ler se impõe, 
orientado por arquitetura fluida, leve, volátil e hipertextual. A leitura torna-se nômade, pois 
perambula de um lado para outro, junta fragmentos e mapas; perde-se e encontra-se. É 
leitura topográfica, pois uma nova escritura vai sendo elaborada nos nexos encontrados e 
feitos pelo leitor-produtor. Pode ser instrucionista, mas pode ser criativa, se aparecerem 
pesquisa e elaboração em contexto de autonomia reconstrutiva (Demo, 2007, p. 44). 

 

Em continuidade, Demo (2007, p. 50) indica que tais mudanças vão ao encontro das 

pesquisas em neurologia, uma vez que estas apontam que a “estimulação insistente muda 

as estruturas do cérebro e afeta o modelo como as pessoas pensam durante toda a vida”, o 

que nos permite concluir que é ponto pacífico entre os autores que as tecnologias digitais 

alteraram, de alguma forma, o funcionamento cerebral e, consequentemente, o 

comportamental das pessoas. 

 

2.2.4 Interação e Interatividade  

 

Interação e Interatividade são dois termos dos mais falados, escritos e utilizados em 

comunicações escritas, visuais, presenciais ou virtuais em tempos atuais. O advento da web 

2.0 levou a sociedade a esperar que, ao utilizar determinada tecnologia, perceberá o poder 

de modificá-la, customizá-la ou, de alguma forma, torná-la mais adequada para si, de modo 

a não se ver como um usuário ou receptor passivo. 
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Por ser um termo muito falado e escrito, são usados de diferentes formas. Silva (2012, 

p. 11) aponta três abordagens críticas ao termo interatividade: a primeira como oportunista, 

usado como termo da moda, pois trata das mesmas questões (como diálogo e 

comunicação), só que para ser percebido como “moderno”, são apontados como um novo 

termo; a segunda é o tratamento como estratégia de marketing para expansão do mercado; 

e a terceira é como dominação técnica, reduzindo o homem à condição de máquina, iludido 

por uma “aparente inocência da tecnologia amigável”.  

Segundo Filatro (2008), a interação refere-se ao comportamento das pessoas em 

relação a outras pessoas ou sistemas, indica a ação recíproca que faz com que indivíduos e 

objetos se influenciem, mutuamente. Já a interatividade é definida pela autora como a 

capacidade ou o potencial que um sistema possui de proporcionar interação, ou seja, para 

haver interação é necessário que o sistema possua funções de interatividade. 

Considerado a premissa de que quando o aluno é ativo ele apende mais, é importante 

que os sistemas de aprendizagem disponibilizem aos alunos experiências interativas, que 

podem ocorrer de três formas (Filatro, 2008): 

• Interação com conteúdos: conteúdos são interativos quando constroem com o 

aluno uma conversa instrucional, orientando-o na exploração do material; o conteúdo 

apresenta as razões, evidências, argumentos que travam com o aluno uma 

linguagem mais próxima – esse tipo de interação é muito usado e fundamental para 

o aprendizado eletrônico e a distância. 

• Interação com ferramentas: relacionam-se com a manipulação de tecnologias, que 

no âmbito digital pode ser exemplificado como banco de dados, planilhas eletrônicas, 

mapas conceituais e outros – a técnica necessária para esse uso desenvolve um 

pensamento ativo, construtivo e intencional, desenvolvendo habilidades como a 

avaliação e análise de informações, conexão de ideias, poder de síntese e 

imaginação de processos, resultados e possibilidades, dentre outras. 

• Interação com o educador: a autora faz uso do conceito de “distância 

transacional”, criado por Michael Moore, em 1977, focado nas interações em que 

aluno e professor estejam distantes fisicamente, indicando que tal interação depende 

de três variáveis: o diálogo didático, a estrutura do curso e a autonomia do aluno. De 

modo geral, interessa-nos o diálogo didático que envolve além de um comunicar de 

conhecimentos, experiências e opiniões, o questionar, opinar, criticar e refletir, tanto 

professores como alunos. O conceito de diálogo didático não é de uma comunicação 

de mão única, é de mão dupla, onde cada parte se manifesta e ouve o que a outra 

parte tem a dizer. 
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• Interação com outros alunos: destaca que aprender é um fenômeno social, que se 

dá pela atividade instrumental e prática, pela interação entre pessoas e cooperação, 

de modo que os outros alunos também devem ser vistos como fonte de informação. 

Sobre distinção de interação e interatividade, Silva (2012) faz rica exposição a partir da 

história do uso dos termos, campo semântico e área, tendo como base diferentes autores e, 

por fim, indica trabalhar com o termo interatividade sem fazer dos estudos de distinção uma 

polêmica. O autor conclui que o termo interatividade foi posto em destaque para designar 

um tipo particular de interação e que, esta última comporta, portanto, todas as vantagens 

concedidas à interatividade, remetendo esta discussão a uma questão semântica.  

Diante da complexidade em definir e compreender a interatividade discute-se no campo 

da educação para que estão servindo as novas tecnologias para aprendizagem, se com elas 

estão sendo realizadas as mesmas atividades de uma educação analógica, se as 

inabilidades para lidar com tais sistemas e equipamentos não refletem, de fato, uma 

dominação da técnica e se a presença das tecnologias representa uma “evolução” e um 

aumento na qualidade da educação. Por este caminho reflexivo, há de se apontar 

argumentos contra e a favor dos produtos de tecnologia digital para aprendizagem. 

Serafim e Souza, (2011, p. 27) destacam que a multimídia interativa permite uma 

exploração muito mais profunda das mensagens justamente por sua hipertextualidade, 

passando para um nível mais elevado, reconfigurando a relação autor/leitor. “A 

interatividade proporcionada pelos aplicativos multimídia pode auxiliar tanto na tarefa de 

ensinar quanto na de aprender”. Esta questão também é apoiada por Barros e Carvalho 

(2011). 

 
Assim, dizemos que as novas tecnologias que permitem a interatividade também promovem 

uma nova relação do aluno com o conhecimento, com outros alunos e com o professor, a 

partir do momento, em que se propõe um ensino que considera como prioridade as formas 

de aprendizagens e, consequentemente, os aprendentes. A possibilidade de interagir, 

através das ferramentas tecnológicas, implica rever todos os papéis dos envolvidos no 

processo ensino e aprendizagem e como também a metodologia utilizada para a promoção 

dessa aprendizagem (Barros & Carvalho, 2011, p. 218). 

 

Considerado como um fenômeno complexo, Silva (2012, p. 14) indica que a 

interatividade “não é apenas fruto de uma tecnicidade informática, mas um processo em 

curso de reconfiguração das comunicações humanas em toda sua amplitude”. Após ampla 

explanação e reflexão da interatividade, o autor apresenta (no quadro 06) de forma clara e 

simples a interatividade como modalidade comunicacional, em contraposição à 

comunicação unidirecional (não interativa): 
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Quadro 06 – Comunicação unidirecional e interativa 

A COMUNICAÇÃO 

Modalidade unidirecional Modalidade interativa 

 

MENSAGEM: fechada, imutável, linear, sequencial.  

 

 

EMISSOR: “contador de histórias”, narrador que atrai 

o receptor (mais ou menos sedutora e/ou por 

imposição) para o seu universo mental, seu 

imaginário, sua récita.  

 

RECEPTOR: assimilador passivo  

 

 

MENSAGEM: modificável, em mutação, na medida 

em que responde às solicitações daquele que 

manipula.  

 

EMISSOR: “designer de software”, constrói uma rede 

(não uma rota) e define um conjunto de territórios a 

explorar, ele não oferece uma história a ouvir, mas um 

conjunto intricado (labirinto) de territórios abertos a 

navegações e dispostos a interferências, a 

modificações. 

RECEPTOR: “usuário”, manipula a mensagem como 

coautor, cocriador, verdadeiro conceptor.  

Fonte: Silva (2012, p. 87). 

 

Outrossim, Lévy (2010b) defende que todo receptor de informação sempre assumirá um 

comportamento ativo, uma vez que, por mais parado que esteja (com total ausência de 

movimento físico), ele irá decodificar, interpretar a mensagem, mobilizando seu sistema 

nervoso de muitas formas e sempre diferente de outro receptor. O autor segue observando 

algumas tecnologias como a TV, o telefone e os videogames refletindo sobre “o quanto” são 

interativos e registra em um quadro os diferentes tipos de interatividade, a partir do 

cruzamento entre os agentes de comunicação e as distintas tecnologias que as permitem 

ocorrer, as quais ilustramos no quadro 7. 

 

Quadro 07 – Tipos de comunicação e seus dispositivos 
DISPOSITIVOS DE 

COMUNICAÇÃO 
RELAÇÃO COM A MENSAGEM 

 

MENSAGEM LINEAR, 

NÃO ALTERÁVEL EM 

TEMPO REAL 

INTERRUPÇAO E 

REORIENTAÇÃO DO 

FLUXO 

INFORMACIONAL EM 

TEMPO REAL 

IMPLICAÇÃO DO 

PARTICIPANTE DA 

MENSAGEM 

DIFUSÃO 

UNILATERAL 

Imprensa 

Rádio 

Televisão 

Cinema 

Banco de dados 

multimodais 

Hiperdocumentos fixos 

Simulações sem imersão 

nem possibilidade de 

modificar o modelo 

Videogames com 1 só 

participante 

Simulações com imersão 

sem modificação possível 

do modelo 

DIÁLOGO, 

RECIPROCIDADE 

Correspondência postal 

entre 2 pessoas 

Telefone 

Videofone 

Diálogos através de 

mundos virtuais, cibersexo 

DIÁLOGO ENTRE 

VARIOS 

PARTICIPANTES 

 

Rede de correspondência 

 

Teleconferência ou 

videoconferência com 

vários participantes 

RPG multiusuário no 

ciberespaço 
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Sistema das publicações 

em uma comunidade de 

pesquisa 

 

Correio eletrônico 

 

Conferências eletrônicas 

Hiperdocumentos 

abertos acessíveis on-

line, frutos da 

escrita/leitura de uma 

comunidade 

 

Simulações (com 

possibilidade de atuar 

sobre o modelo) como 

suportes de debates de 

uma comunidade 

 

Videogame em “realidade 

virtual” com vários 

participantes 

 

Comunicação em mundos 

virtuais, negociação 

contínua dos participantes 

sobre suas imagens e a 

imagem de sua situação 

comum 

Fonte: Lévy (2010b, p. 85). 

 

Silva (2012), por sua vez, aponta que três aspectos se mostram como os mais 

presentes na literatura quando se trata de graus mais elevados de interatividade: a 

bidirecionalidade, a coautoria e a intervenção da recepção na emissão da informação. 

O conteúdo apresentado no quadro 7 possibilita-nos pensar sobre como determinadas 

tecnologias podem ser utilizadas como mediadoras na construção da aprendizagem, o que 

também podemos relacionar com as modalidades de comunicação apresentadas por Silva 

(2012), no quadro 8. O autor destaca que, embora possa ser percebida como mudanças de 

paradigmas, a caracterização que apresenta tem por objetivo distinguir ambas as 

abordagens, o que não significa dizer que a primeira (tradicional) deve ser abandonada e a 

segunda (interativa) deva ser a única a ser adotada.  

 

Quadro 08 – Aprendizagem tradicional e interativa 
APRENDIZAGEM 

Modalidade tradicional (metáfora da árvore) Modalidade interativa (metáfora do hipertexto) 

 

RACIONAL: organiza, sintetiza, hierarquiza, 

causaliza, explica. 
 

LÓGICO-MATEMÁTICA: dedutiva, sequencial, 

demonstrável, quantificável.  
 

REDUCIONISTA-DISJUNTIVA: na base do ou... 

ou, separa corpo e mente, razão e objetivo, 

intelectual e espiritual, emissão e percepção, 

lógico e intuitivo. 
 

CENTRADA: parâmetro, coerência delimitação, 

transcendência.  
 

PROCEDIMENTO: transmissão, exposição oral, 

leitura linear, livresca, memorização, repetição.  

 

 

INTUITIVA: conta com o inesperado, o acaso, junções 

não lineares, o ilógico.  
 

MULTISSENSORIAL: dinamiza interações de múltiplas 

habilidades sensoriais. 
 

CONEXIONAL: na base do e.e, justapõe por algum tipo 

de analogia, perfazendo roteiros originais (não previstos), 

colagens, permanente abertura para novas significações, 

para redes de relações. 
 

ACENTRADA: coexistem múltiplos centros.  
 

 

 

PROCEDIMENTO: navegação, experimentação, 

simulação, participação, bidirecionalidade, coautoria.  

Fonte: Silva (2012, p. 93). 

 

Silva (2012) apresenta o que fundamenta a interatividade como três binômios: a) 

participação – intervenção; b) bidirecionalidade – hibridação; c) permutabilidade – 
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potencialidade. O autor explica cada um sob diferentes aspectos e depois faz uma releitura 

para a sala de aula, indicando como estes fundamentos se apresentam em situações de 

aprendizagem: 

1. Participação – intervenção: O professor planeja e realiza suas atividades 

considerando a participação/intervenção dos seus alunos. Tal participação não se 

limita a responder perguntas, mas a interferir em suas mensagens, construindo a 

comunicação e a aprendizagem junto com o professor; 

2. Bidirecionalidade – hibridação: a comunicação entre o professor e o aluno é 

bidirecional, dando-se pela produção conjunta dos interlocutores; ambos codificam e 

decodificam os conteúdos, colaboram e cocriam; 

3. Permutabilidade – potencialidade: o professor oferece para o aluno múltiplas redes 

de conexões para a construção da comunicação e do conhecimento, permitindo que 

o aprendiz possa permutar, simular, associar e significar a seu gosto. 

Kenski (2012b) destaca que, quando participamos de um jogo digital interativo ou 

quando usamos um chat, respondemos a um e-mail, vivemos uma interação que nos exige 

muito mais do que a técnica de escrever ou jogar, nos exige conhecimento, valores, 

percepções e sentimentos para que possamos chegar à forma mais adequada de agir, seja 

no jogo ou no diálogo com outra pessoa. O que a autora destaca é que existem formas 

específicas de interação, adequadas e aceitas neste meio virtual, uma cibercultura 

construída por este ciberespaço.   

Lévy (2010b, p. 94) define ciberespaço como “o espaço de comunicação aberto pela 

interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores”, como as 

redes, os repositórios de conteúdos, os jogos e outros espaços de busca e comunicação 

que abordaremos na pesquisa empírica. 

O autor relaciona o futuro da educação com a cibercultura e estabelece três 

constatações: a primeira refere-se à velocidade do surgimento e renovação dos saberes e 

suas expertises; a segunda, diz respeito à nova natureza do trabalho, pautado no aprender, 

no compartilhar saberes; a terceira trata da constatação de que o ciberespaço possui 

tecnologias intelectuais que modificam, além de amplificar e externar as diferentes funções 

cogniticas do ser humano, como a memória, a imaginação, a percepção e o raciocínio (Lévy, 

2010b). 

O autor defende que duas reformas são necessárias nos sistemas de educação e 

formação; uma delas é a incorporação no dia a dia da educação do espírito e dos 

dispositivos da EaD, compreendido como um ensino aberto, que pode ser realizado à 

distância e explora técnicas de ensino como a hipermídia, as redes de comunicação 

interativas e demais tecnologias intelectuais da cibercultura; a outra reforma defendida por 
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Lévy refere-se à valorização das experiências adquiridas, reconhecendo que as pessoas 

aprendem a partir de atividades sociais e profissionais. Com essa constatação a escola e a 

universidade deixam de ter o monopólio da “transmissão” do conhecimento, mas pode ainda 

tomar para si uma nova missão, que é de orientar os percursos individuais dos educandos, o 

que inclui saberes não acadêmicos. 

 

A partir daí a principal função do professor não pode mais ser uma difusão dos 
conhecimentos, que agora é feita de forma mais eficaz por outros meios. Sua competência 
deve deslocar-se no sentido de incentivar a aprendizagem e o pensamento. O professor 
torna-se um animador da inteligência coletiva dos grupos que estão a seu encargo. Sua 
atividade será centrada no acompanhamento e na gestão das aprendizagens: o incitamento 
à troca de saberes, a mediação relacional e simbólica, a pilotagem personalizada dos 
percursos de aprendizagem (Lévy, 2010b, p. 173). 

 

Ao lermos o que diz Lévy, retornamos aos estudos, definições, pressupostos e análises 

realizadas por Silva (2012), que o levaram a definir o que chama de “sala de aula interativa”: 

 

A sala de aula interativa seria o ambiente em que o professor interrompe a tradição do 
falar/ditar, deixando de identificar-se com o contador de histórias, e adota uma postura 
semelhante a do designer de software interativo. Ele constrói um conjunto de territórios a 
serem explorados pelos alunos e disponibiliza coautoria e múltiplas conexões, permitindo 
que o aluno também faça por si mesmo (Silva, 2012, p. 29).  

 

Silva (2012) afirma que, para uma sala de aula mais interativa, o professor precisa 

disponibilizar basicamente três aspectos: 

a) Múltiplas linguagens de informação, como imagens, sons, textos, utilizando ou 

não tecnologias digitais, mas priorizando o modo interativo, uma vez que esse modo 

potencializa as ações que resultam em conhecimento; 

b) Ensejar e urdir31 múltiplos recursos de conexões e expressões como opções para 

que os alunos possam usar ao manipular as informações; 

c) Estimular os alunos a contribuir com informações novas, criando e oferecendo 

mais percursos, atuando como coautores no processo de formação de 

conhecimento.  

O autor segue afirmando que é mediante participação, bidirecionalidade, 

simulação/experimentação, multiplicidade de conexões que uma sala de aula se torna 

interativa e que, para a concretização desses fundamentos, não é necessário o uso de 

tecnologias digitais hipertextuais. 

 
Mesmo que não haja tecnologias hipertextuais na sala de aula, é possível engendrar essa 
modalidade de aprendizagem. Pode-se, por exemplo, investir em multiplicidades de nós e 
conexões – no sentido mesmo do hipertexto, do rizoma -, utilizando textos, fragmentos da 

                                                           
31 Silva (2012) destaca o termo urdir para deixar claro uma forma específica de disponibilizar; ele explica urdir como “dispor em 
fios da teia”, tecer junto, “enredar”.  
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programação de tv, filmes inteiros ou em fragmentos, gravuras, jornais, músicas, falas, 
performances etc. Nesse ambiente o professor disponibiliza roteiros em rede e oferece 
ocasião de exploração, de permutas e potenciações (dos temas e dos suportes). Aí ele 
estimula a coautoria e a fala livre e plural. E se não há multimídia ou internet, bastaria um 
fragmento em vídeo para detonar uma intricada rede de múltiplas conexões com alunos e 
professor interagindo e construindo conhecimento (Silva, 2012, p. 92). 

 

Por fim, deixando claro que a multimídia, com toda sua interatividade e 

hipertextualidade pode sim potencializar tais experiências em sala de aula, Silva (2012) não 

deixa de afirmar que uma sala de aula sem tecnologia alguma pode ser rica em 

interatividade e o contrário também é verdadeiro – sobre este aspecto concordamos com o 

autor ao concluir que o que está em evidência é a modalidade de comunicação e a 

modalidade de aprendizagem, independente do uso ou não das tecnologias digitais.  

 

2.2.5 O Espaço Físico como mediador da aprendizagem 

 

No item de que tratamos da construção da aprendizagem, abordamos diferentes 

paradigmas, teorias e fundamentos deste processo; e, nos itens imediatamente anteriores 

ao presente, falamos de diferentes materiais didáticos e recursos utilizados como 

mediadores do ensino e da aprendizagem. Posto tais questões, dedicamos este tópico a 

uma abordagem que consideramos ainda incomum nos estudos sobre educação escolar: a 

relação entre o espaço físico da escola e aprendizagem. 

O olhar para os espaços físicos da escola justifica-se pelo pressuposto de que todos os 

elementos que se encontram no contexto educativo são signos e, portanto, portadores de 

significados, despertam emoções e reações, podendo interferir no comportamento do 

educando. 

Observar o espaço físico da escola como um mediador da aprendizagem é considerar 

que este espaço pode ser organizado para estimular, inibir ou neutralizar as ações do aluno; 

o espaço delimita a realização de atividades, controla, separa objetos e pessoas, 

disponibiliza instrumentos e elementos educativos e comunica, para toda a comunidade 

escolar, a filosofia de um trabalho educativo. 

Drumond (2014) chama atenção para o fato de que o ambiente, no qual se desenvolve 

um currículo, percebe-se diferentes discursos ao longo do tempo, de modo que as 

configurações arquitetônicas da escola são produções culturais, históricas, componentes 

das políticas curriculares e educacionais e, por assim serem, estão sujeitas a mudanças ao 

longo do tempo. 

Todavia, vale destacar que pela longevidade das estruturas arquitetônicas, é possível 

que as edificações escolares sobrevivam por muito mais tempo do que o conjunto de 
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práticas que nasceu consigo, de modo que um mesmo prédio, com todo seu simbolismo e 

funcionalidade seja suporte de diferentes projetos pedagógicos ao longo do tempo.  

Kenski (2012b) aponta a escola como um filtro, que tem como um de seus principais 

critérios o espaço físico, a limitação de vagas pelas carteiras disponíveis no espaço da sala 

de aula é um exemplo disso. Indica-se que cada aluno deve ocupar 1m², tendo uma sala de 

aula para 50 alunos uma média de 60m² de área, sendo deste reservado 10m² para o 

professor, um lugar demarcado à frente dos alunos, onde possa desenvolver sua oralidade 

diante do quadro e dos demais materiais didáticos disponíveis.  

Neste sentido, a disposição do mobiliário na sala de aula define o tipo de proposta 

teórico-metodológica da escola (Kenski, 2012b) – o layout clássico, por exemplo, coloca o 

professor numa posição de privilégio, pois centraliza nele o ato de transmitir a informação. A 

autora sinaliza ainda que, assim como o espaço, o tempo da aula que, a partir do ensino 

fundamental II limita-se a 50 minutos, também indica uma fragmentação na dinâmica da 

aprendizagem; um corte que, obrigatoriamente, deve ser obedecido pelo professor, que 

deve ser competente para “encaixar” naquele tempo e naquele espaço todo um programa 

de disciplina. Nessa dinâmica, muitas vezes, abre-se mão das reflexões, das críticas e das 

falas dos educandos; e é exatamente disso que falamos quando apontamos o foco no 

ensino e não na aprendizagem.  

Destacando que o espaço físico da escola condiciona a proposta de ensino e de 

pesquisa a ser desenvolvida, Kenski (2012) cita, como exemplo, a existência ou não de 

espaços de circulação, as cores das paredes e toda a distribuição dos ambientes dentro do 

espaço da escola, apontando que estes funcionam como estímulos a determinadas 

atividades das pessoas que ali trabalham e convivem, refletindo na disposição para 

trabalhar e para estudar.  

 

A disposição e o uso de móveis equipamentos nas salas e nos laboratórios definem a ação 
pedagógica. A imagem apresentada pelas bibliotecas e salas ambientes, os espaços e 
quadras de esporte, os pátios, os jardins e os centros de convivência comunicam 
visualmente a filosofia de trabalho da escola. O espaço é uma das linguagens mais 
poderosas para dizer do fazer da escola (Kenski, 2012, pp. 54-55). 

 

A autora destaca as múltiplas e diferentes linguagens presentes na escola, as formas, 

as imagens e os movimentos que fizeram parte da construção de nosso aprendizado, 

destacando esses signos como transformadores de um pensamento racional em afeto, nos 

fazendo guardar lembranças e sentimentos de saudades das linguagens da escola que nos 

ensinou. Esse sentimento inicia pela própria vontade de estar ali, de se sentir acolhido pelo 

espaço e pertencente a ele, que, assim como os elementos do espaço físico, são 

influenciados também por outros símbolos integrantes do espaço escolar. 
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Podemos citar, por exemplo, os próprios corpos como linguagem que compõe esse 

espaço comunicativo da escola. Corpos de professores, corpos de alunos, todas as 

características, como fardamento, cabelos, acessórios, estilos de calçados e, até mesmo, a 

postura corporal têm muito a nos dizer sobre seus pensamentos, desejos, preferências. 

Observar esses signos é fundamental para que o espaço da escola possa ser organizado, 

de modo a se comunicar em uma linguagem compreensível e agradável com o seu aluno, 

construindo com ele uma relação de pertencimento. 

Kenski (2012) faz uma breve abordagem sobre a linguagem dos corpos na escola e a 

importância da observação dessas linguagens pelos educadores 

 

Momentos que originam, para os professores, oportunidades novas de estar com os alunos 
e de ouvir suas ‘vozes’. Observar seus comportamentos. Descobrir aspectos capazes de 
estabelecer, em outros momentos criativos de ensino, pontes e diálogos que garantam 
aproximações entre as culturas dos jovens e a da escola. Entre o conhecimento racional e 
contemplativo dos alunos e a ação, a percepção e a emoção. Condições indispensáveis 
para se propor a ensinar para/em uma nova era (Kenski, 2012. p. 57). 

 

Em discurso semelhante, Moran (2013, p. 62) defende para uma escola redesenhada o 

uso de ambientes acolhedores, aconchegantes, afetivos e equipados. Cita o uso de salas 

com múltiplas funções, com a possibilidade de serem modificadas de forma bem prática. 

Destaca o acesso às tecnologias móveis na sala de aula, de modo que possam ser 

utilizadas equilibradamente com as atividades presenciais “(...) tecnologias simples e 

tecnologias digitais, onde se aprende também em casa, no bairro, nas comunidades de 

prática, nas redes sociais, com ativa participação dos pais”. 

La Serna (2011), também aponta que em uma sociedade do conhecimento, há de 

ocorrer uma flexibilidade na estrutura do currículo, bem como na organização dos recursos, 

dos espaços e do tempo em que esse currículo se desenvolve. Tal flexibilidade faz uso 

apropriado dos recursos digitais disponíveis na internet, não só os textos como os 

audiovisuais, gerando lugares de encontro extracurriculares. De acordo com o autor, tal 

ampliação dos espaços de aprendizagem vem minimizar a percepção de “perder tempo” na 

escola com atividades mecânicas, repetitivas e individualizadas, podendo-se reservar para o 

ensino presencial atividades muito mais valiosas. 

A ampliação do espaço físico da escola para um espaço virtual também é apontada por 

Behrens (2013, p. 82):  

 
A abordagem pedagógica que valorize a aprendizagem colaborativa depende dos 
professores e dos gestores da educação, que deverão tornar-se sensíveis aos projetos 
criativos e desafiadores. Redimensionar a metodologia oferecida dentro da sala de aula 
demanda contemplar atividades que ultrapassem as paredes das salas, dos laboratórios e 
dos muros da universidade. As atividades desafiadoras para responder às problemáticas 
existentes necessitam da criação de espaços virtuais e presenciais dentro e fora da 
universidade. A abertura para contatos da rede informatizada, que poderá ocorrer do 
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professor para o professor, do professor para o aluno, dos alunos entre si, e dos alunos e 
professores com os usuários da rede, propicia a inserção no universo mundial da 
informação.  

 

O título “Pensando no Futuro da Educação: uma nova escola para o século XXII” (2015) 

desafia um grupo de autores a pensar sobre um contexto ainda desconhecido – para tal, 

partem de suas percepções sobre erros e acertos do presente, mas, ao mesmo tempo, 

buscando uma ruptura com os modelos conhecidos em busca de propostas completamente 

inovadoras, entregando textos mais subjetivos do que científicos, mas que se apresentam 

como importantes reflexões para pensar uma educação do amanhã. 

Tonucci (2015), por exemplo, fala da mudança de uma escola de salas de aula para 

uma escola de oficinas; considera inadequada a organização do ensino em que os alunos 

sentados em carteiras enfileiradas estudam os assuntos de matemática (por exemplo), com 

sua linguagem rígida e, logo depois, precisam estar prontos para cantar e dançar com um 

professor de música. Defende que a escola do futuro oferecerá aos alunos espaços 

temáticos, onde os objetos do ambiente relacionam-se diretamente com as atividades a 

serem realizadas pelos alunos, agindo como estímulos. Aulas de leitura, música, artes 

dramáticas poderiam ser realizadas em espaços com tapetes, almofadas e luz difusa; 

laboratórios ou oficinas de cozinha para estudo das ciências e experiências sensoriais; uma 

horta para conhecer a natureza ou uma oficina simples para trabalhar a madeira, desmontar 

uma bicicleta – estes são alguns dos exemplos que o autor aponta como análogos aos 

ateliês dos artistas plásticos, cheios de estímulos relacionados à atividade que ali realizam. 

Em mesma obra, uma das teorias interessantes é a apresentada por Echeverría (2015), 

e trata da existência de três espaços distintos em que se desenvolvem a aprendizagem e 

outros fenômenos, a natureza, as cidades e o terceiro entorno. O primeiro espaço é a 

biosfera, sempre presente e estudado; o segundo refere-se ao que foi criado pelo homem e 

pelo Estado, sendo estas duas estruturas espaço-temporais onde se desenvolveram 

diversas culturas e diferentes formas sociais e econômicas; já o terceiro entorno é o gerado 

pelo sistema TIC, um espaço eletrônico que possui igual importância social, cultural e 

econômica quando comparado ao campo e a cidade, se superpondo a esses dois sem 

destruí-los.  

Na teoria do terceiro entorno as relações são produzidas à distância e em rede, a 

escola nesse espaço não é limitada a construções físicas e a uma organização temporal 

com horas diárias definidas. O autor indica que o mesmo ocorrerá com os espaços de 

trabalho que cada vez mais serão realizados à distância e não limitados à jornada diária de 

atividades. 
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Bonafé (2015) apresenta um breve contraponto entre dois cenários: no primeiro, ilustra 

situações em que os alunos utilizam alguns (sem especificar) dispositivos eletrônicos que 

servem para acompanhar, em telas digitais, aquilo que o professor também apresenta em 

uma tela maior, realizando anotações para responder de forma igual nas avaliações a serem 

realizadas - chama esse cenário de “novas tecnologias, velhas pedagogias”. No segundo 

cenário, Bonafé descreve diferentes situações de aprendizagem que podem ser conduzidas 

em grupos e em diferentes espaços de aprendizagem – um grupo de alunos visita um centro 

comercial com o objetivo de analisar o labirinto das imagens e dos objetos de consumo, 

enquanto isso outro grupo encontra-se com o “educador social do bairro”, para tratarem de 

diferentes culturas ao redor da gastronomia local e assim por diante. 

O autor chama este cenário de “a cidade como livro-texto” e o defende como novos 

territórios de escolarização, muito mais ricos em possibilidades de aprendizagem do que o 

livro-texto. Indica que a escola do futuro deverá perceber a cidade como um espaço de 

leitura crítica (não como um local de excursão escolar pontual), numa prática de significação 

e subjetivação ordenadora das informações que o espaço dispõe. 

 

Continente, mas também conteúdo: a cidade-continente é habitada por sujeitos, saberes, 
poderes, culturas e representações diversas. O modo como se estabelecem relações 
complexas entre esses elementos produz significações, forças de subjetivação que facilitam 
ou dificultam as composições potencializadoras do sujeito no território urbano. A cidade 
produz saberes nos quais se mostram as tensões e os conflitos por darem significado às 
experiências da vida (Bonafé, 2015, p. 111). 

 

Há mais de 50 anos, Anísio Teixeira já apresentava o conceito de “escolas parque”, 

uma concepção de espaço educacional que ia muito além da tradicional sala de aula. O 

autor descreve sua concepção dos “Centros de Educação”, descrevendo o espaço da 

escola da seguinte forma: 

 
Já não se trata de escolas e salas de aula, mas de todo um conjunto de locais em que as 
crianças se distribuem, entregues às atividades de ‘estudo’, ‘de trabalho’, de ‘recreação’, de 
‘reunião’, de ‘administração’, de ‘decisão’, de vida e de convívio no mais amplo sentido do 
termo. A arquitetura escolar deve, assim, combinar aspectos da “escola tradicional” com os 
da ‘oficina”, do “clube” de esportes e de recreio, da ‘casa, do ‘comércio’, do ‘restaurante’, do 
‘teatro’, compreendendo, talvez, o programa mais complexo e mais diversificado de todas 
as arquiteturas especiais (Teixeira, 1961, p. 197).  

 

Quando o espaço da escola é considerado como um mediador da aprendizagem, 

identificamos pela abordagem dos autores duas direções: a disponibilização do espaço do 

prédio escolar voltado para atividades práticas, colaborativas e, com comunicação visual 

mais atraente e envolvente; e, em paralelo, a ampliação dos espaços de aprendizagem, seja 

por uso de tecnologias virtuais de comunicação ou por atividades realizadas fora do prédio 
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da escola, integrada à realidade social e territorial da cidade. Ambas as abordagens podem 

ser consideradas como características de um redesign educacional escolar. 

 

2.2.6 Síntese e Reflexões 

 

Nesta sessão do capítulo teórico, iniciamos com uma breve abordagem de diferentes 

teorias da aprendizagem para, em seguida, falar de tecnologias que mediam esse processo 

e das experiências que elas proporcionam. A teoria behaviorista, também considerada como 

comportamentalista tem em Skinner o seu representante mais radical e parte do princípio de 

que qualquer indivíduo pode ter seu comportamento moldado e controlado por estímulos 

externos. Já as teorias cognitivistas apresentam-se pelo construtivismo de Piaget e 

coconstrutivismo de Vygotsky, tratam a construção de conhecimento como uma construção 

centrípeta, sendo que Vygotsky destaca a importância das relações entre os indivíduos para 

que essa construção ocorra. 

Pontuamos também o conceito de aprendizagem significativa de Ausubel et al. (1980), a 

aprendizagem experiencial de Kolb (1984) e a teoria social da aprendizagem de Wenger 

(2013), sem deixar de citar a clássica taxonomia de Bloom (1983). Em relação às teorias 

que relacionam as tecnologias digitais às pedagogias, visitamos o conectivismo abordado 

por Mattar (2013) a partir da obra de Siemens, a Pedagogia 2.0 apresentada por McLoughlin 

e Lee (2008), o TPACK de Mishra e Koehler (2006) e o Community of Inquiry de Garrison, 

Anderson e Archer apresentado por Moreira (2012). Por fim, Prensky (2012) levanta 

questionamentos quanto à existência de uma forma básica pela qual aprendemos e defende 

que cada material a ser aprendido pode exigir uma forma particular de aprendizado. 

De modo objetivo, Wenger (2013) apresenta com pouca diferença os três domínios 

psicológicos das teorias da aprendizagem, a saber: a) as teorias behavioristas (foco na 

modificação do comportamento por meio do estímulo-resposta e reforço seletivo); b) as 

teorias cognitivistas (ênfase no processamento e transmissão de informação para a 

construção das estruturas cognitivas internas); c) as teorias construtivistas (que focam na 

atividade prática para construção do conhecimento, criação e descoberta) e d) as teorias da 

aprendizagem social (que enfatizam as relações interpessoais, como afetam o 

comportamento e construção do conhecimento). 

Apesar das distintas e diversas teorias presentes na literatura, somos do entendimento 

de que cada uma guarda uma devida importância para a reflexão, planejamento e prática do 

trabalho pedagógico. Consideramos que os argumentos podem se complementar, em 

sobreposição ou continuidade, não sendo necessário, a nosso ver, a tomada de posições 

radicais limitadas em determinada teoria da aprendizagem. Consideramos que cada teoria 
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cumpre relevante papel na compreensão das diferentes dinâmicas educacionais e, por 

conseguinte no pensar de novos paradigmas em busca de melhores resultados de 

aprendizagem.  

Seguimos com um passeio sobre as tecnologias comumente utilizadas como recursos 

didáticos, desde aquelas consideradas como infraestrutura da escola, a exemplo dos 

quadros, Datashow, murais, até aquelas que não foram criadas para fins de aprendizagem, 

mas que são utilizadas para tal, como os jornais, televisões, revistas e outros. Elaboramos o 

quadro 04 em que categorizamos esta variedade de tecnologias em dois grandes grupos: 

materiais analógicos e digitais e conteúdos impressos e virtuais. 

Denominamos de tecnologias digitas para aprendizagem o hall de tecnologias que farão 

parte de nosso segundo estudo e destacamos o quanto tais tecnologias têm sido criadas e 

disponibilizadas para utilização no ambiente escolar e fora dele também. 

São estas tecnologias que apontamos como transformadoras dos modos de ler e 

aprender da criança e jovem que vivem inseridos em uma sociedade mediatizada pelas 

TDIC. Como destaca Barros (2014), características importantes precisam ser observadas: 

alterou-se a noção de tempo e espaço, deixando de ser fixos; a linguagem passa a se dar 

sob códigos específicos com predominância do simbolismo multimídia; a facilidade de 

acesso aos conteúdos e, consequentemente, o aumento da interatividade na relação sujeito-

objeto. Identificamos, nessa configuração multimídia, uma das principais características de 

um redesenho educacional, uma comunicação que faz uso de multisignos para atrair a 

atenção do leitor e contribuir na compreensão da mensagem. Além disso, o acesso às 

tecnologias multimídia dão-se de forma hipertextual (configurando-se, portanto, como uma 

hipermídia), onde o usuário é autônomo para construir seus próprios caminhos de acesso ao 

conteúdo, selecionando aquilo que, para si, tem importância.  

Essa autonomia, muitas vezes, ausente na escola, faz o usuário das tecnologias digitais 

se perceber como protagonista na condução de suas atividades, bem como da possibilidade 

de ele mesmo ser um gerador de conteúdo, tornando-se mais evidente ainda que tais 

tecnologias o colocam no centro do processo de aprendizagem.  Daí, destacamos o que 

Moran (2013) aponta como tecnologias mais abertas, aquelas que fazem parte da web 2.0, 

e que passaram a suceder as primeiras tecnologias surgidas essencialmente para 

atividades de ensino e aprendizagem, os AVAs que são ambientes ainda centralizados e 

controlados pela escola. 

Pelo exposto, somos do pensamento de que ler o mundo passou a ser um processo 

fluido, leve, volátil e hipertextual, como nas palavras de Demo (2007), transformando a 

forma como as pessoas passam a interagir com os objetos e com a informação. Nesse 

sentido, Filatro (2008) aponta ainda como relevante a interação do aluno com o seu 
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educador e com os seus pares, onde aprender deixa de ser uma dinâmica isolada e 

competitiva (como já apontado na caracterização do design educacional tradicional) e passa 

a ser um trabalho de cooperação, em via de mão dupla.  

Não nos ocupamos da distinção entre interação e interatividade, mas sim da 

compreensão de como se dá essa dinâmica em suas diferentes esferas.  Os binômios 

apresentados por Silva (2012), participação-intervenção; bidirecionalidade-hibridação; e 

permutabilidade-potencialidade, aplicam-se com muita propriedade ao que começa a se 

mostrar como princípios teóricos de uma educação redesenhada que busca romper com as 

práticas tradicionais de ensinar e de construir conhecimento. Consideramos ainda que a 

característica hipermidiática presente nas tecnologias digitais e sua possibilidade de 

transposição para outros meios sociotécnicos, como afirmado por Lévy (2010), é o principal 

pilar a ser observado em um trabalho de redesign educacional escolar. Sob este aspecto, é 

importante ratificar nosso pensamento de que, para alcançar tais dimensões, não é requisito 

a presença e uso das TDIC na escola, mas sim a condução didática de atividades 

educacionais que tragam consigo os referidos princípios. 

Finalizando esta sessão do referencial teórico, explanamos sobre a organização do 

espaço físico da escola como uma dimensão mediadora da aprendizagem. Citamos autores 

que partilham do mesmo pensamento, como reforço ao argumento que trazemos, de que o 

design do espaço escolar pode inibir ou estimular diferentes atividades – controla, separa e 

mobiliza conteúdos e instrumentos que direcionam a experiência de aprendizagem do aluno. 

Assim, somos do pensamento de que o espaço físico da escola é uma dimensão 

fundamental do design educacional escolar e talvez a que primeiramente nos mostre a 

filosofia educacional presente em seu projeto pedagógico.  

No tocante a espaços de aprendizagem, destacamos ainda a tendência para que a 

escola se torne um ambiente mais aberto, inserido e articulado com a comunidade, fazendo 

da sua missão institucional algo muito mais abrangente e impactante que o ensino de 

conteúdos escolares para aqueles que estão matriculados e autorizados a frequentarem 

suas salas de aula. Essa derrubada de paredes da escola é vivenciada ainda pela utilização 

de tecnologias digitais com fins de aprendizagem, tanto os AVAs como as tecnologias mais 

flexíveis presentes na web 2.0 passam a ofertar ao aluno outros momentos e espaços de 

estudo, deixando de ser a escola o único ambiente em que se pode aprender.  

Consideramos este um caminho sem volta, restando à escola refletir sobre suas 

práticas educacionais e utilizar-se, da melhor maneira possível, de tais potencialidades 

dispostas pelas tecnologias presentes na sociedade contemporânea. 
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2.3 DIDÁTICAS PARA UMA EDUCAÇÃO DO SÉCULO 21 

 

2.3.1 Redes, educação e colaboração 

 

Ao considerar a história do surgimento da escola, que deu origem ao design 

educacional clássico e as mudanças trazidas pela integração das tecnologias digitais na 

vida dos educandos, nos deparamos diversas vezes com questões que tratam das 

interações humanas presentes no processo de construção de conhecimento. Das relações 

entre aluno e professor, aluno e aluno, aluno e outros agentes da sociedade, incluindo 

pessoas de outras cidades e países, todas essas relações de interação são inquietações 

presentes na história e nos estudos contemporâneos da educação.  

Em tais discussões, identificamos com clara predominância a defesa de que uma 

cultura educacional que se organiza para o aproveitamento das condições proporcionadas 

pela sociedade da informação, precisará de uma pedagogia que favoreça experiências 

personalizadas de ensino e a construção de um aprendizado cooperativo em rede (Kenski, 

2012). Este aspecto também é reforçado por Moreira (2012) quanto refere-se aos ambientes 

digitais de aprendizagem – o autor afirma que os professores devem utilizar-se de 

metodologias de trabalho colaborativas, impulsionando, dessa forma, uma maior 

participação e troca de informações entre os alunos. 

Por este pressuposto, as atividades que envolvam cooperação, colaboração, criações 

em rede e uso de redes sociais virtuais têm sido objeto de investigação e experimentação, 

bem como o desafio de definir e distinguir conceitos tão abstratos e análogos, o que 

explanamos por meio de diferentes autores neste item dos fundamentos teóricos. 

Franco (2012) também comenta que, na literatura, diferentes nomes são atribuídos ao 

mesmo fenômeno ou tecnologia   ̶ comunidades pessoais, individualismo conectado e 

comunidades virtuais são alguns deles, mas todos apontam para definições muito próximas. 

 

Indicam um processo de socialização, algum tipo de interação coletiva e social que 
pressupõe o partilhamento de informações, conhecimentos, desejos e interesses. Para 
tanto, variáveis microssociológicas, como afetos, simpatias, confiança, sentido de 
pertencimento, solidariedade, respeito, proatividade, reciprocidade, entre outras, precisam 
estar em ação e balizar a relação que pessoas estabelecem entre si no mundo virtual 
(Franco, 2012, p.117). 

 

Kenski (2012) considera como modelos de aprendizagem em rede diferentes estruturas 

grupais de ensino e aprendizagem, como os grupos de estudo, as equipes de trabalho e as 

comunidades de aprendizagem. Todos eles são formados por professores e alunos com 

interesses em comum, mas com habilidades e competências distintas, de modo que passam 
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a se potencializar mutuamente por meio do compartilhamento, da soma de conhecimentos e 

atitudes de cada um a favor do grupo. 

Comunidades é um grupo de pessoas com características ou interesses comuns que 

podem ou não compartilhar um objetivo em comum e que, geralmente, ocupam o mesmo 

espaço geográfico. Nesse entendimento, as comunidades podem ser formadas por pessoas 

de uma mesma língua, mesma cultura, status ou idade, dentre outras (Coll, Bustos & Engel, 

2010). Comunidades de prática, pelos autores são aquelas em que as pessoas 

compartilham seus interesses e conhecimentos, criando vínculos e, nesse sentido, os 

autores ressaltam que todos nós pertencemos a alguma comunidade de prática como o 

trabalho, a casa, a escola ou outro grupo de interesse; e, embora as comunidades de prática 

integrem alguma forma de aprendizagem, o que se entende como comunidades de 

aprendizagem é algo mais particular, tendo a aprendizagem (de si e dos demais membros) 

como objetivo fim.  

Coll, Bustos e Engel, (2010) indicam que as comunidades de aprendizagem podem ser 

organizadas, formadas por 3 tipos distintos:  

a) sala de aula: as atividades são organizadas por alunos com diferentes níveis de 

experiência, habilidade e conhecimento que, junto com o professor, passam a 

aprender de forma colaborativa, construindo conhecimento de forma coletiva.  

b) instituições educacionais: como se os mesmos princípios da sala de aula fossem 

transpostos para uma esfera maior, institucional e, dessa forma, apresentam-se em 

desenhos organizativos, curriculares e de articulação com a comunidade – nesta 

escola está presente uma cultura de aprendizagem que se organiza em um trabalho 

colaborativo e de liderança compartilhada, que se integram às comunidades, 

preocupando-se com um bem maior. 

c) contexto social e comunitário: quando se organizam projetos, programas ou 

atividades em busca de um desenvolvimento econômico e social da comunidade não 

formal, relaciona-se também com a aprendizagem ao longo da vida, gerando modelos 

baseados na corresponsabilidade e no comprometimento dos agentes envolvidos.  

No tocante a este último tipo, a definição de Comunidades de Aprendizagem no Brasil 

tem sido construída ao longo do tempo sendo a pesquisadora Roseli de Melo, da 

Universidade Federal de São Carlos uma das precursoras (desde 2003) neste desafio 

(Porvir, 2012). Um estudo realizado pela Universidade, em conjunto com o Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e o Instituto Natura, serviu para chegar a esta 

definição, de modo que no Brasil “as comunidades de aprendizagem são aquelas onde há 

diversificação de interações e atividades e intensificação dos tempos de aprendizagem”. De 

forma simples, Mello (2011, p. 2) define que “Comunidades de Aprendizagem é uma 
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intervenção educativa que tem como ideia central a compreensão de que escola é bairro e 

bairro é escola”.  

O Centro de Referência em Educação Integral (2015) afirma que os estudos espanhóis 

nesta área serviram como importante base para o desenvolvimento do conceito no Brasil, 

uma vez que, em Barcelona, a metodologia surgiu em 1995, tendo como foco tanto os 

instrumentos utilizados na construção do saber quanto os laços da escola com a 

comunidade, envolvendo pais, estudantes, lideranças locais e ex-alunos.  

No Brasil, o conceito de comunidades de aprendizagem também envolve a presença 

dos agentes externos à escola, de modo que todos passam a ser responsáveis pelo 

processo educativo e de desenvolvimento da sociedade; sempre a partir da ação escolar 

estendida para fora dos muros da escola, construindo uma comunidade de trabalho a partir 

de um diálogo constante. 

Por tais definições, compreendemos porque podemos encontrar o uso do termo 

“comunidades” aplicado a estas diferentes situações e estudos, sendo todas elas uma 

tendência a procurar alternativas para as limitações e carências da educação escolar.  

Onrubia, Colomina e Engel (2010), por exemplo, referem-se às comunidades em sala 

de aula como aprendizagem em grupos colaborativos e apontam o quanto tais práticas têm 

sido foco de interesse de vários investigadores a partir da ampliação do uso das TIC na 

escola. Os autores chamam de “paradigma da interação” a tomada de consciência de que 

variáveis como tamanho, idade, gênero e outras têm efeitos na aprendizagem dos alunos, 

pois essa interação dá-se de forma complexa, sendo difícil indicar relações causais exatas 

desses efeitos. Por este motivo, os autores indicam que a preocupação dos estudos desse 

campo se deteve em desenvolver formas de aumentar as possibilidades de interação entre 

os alunos, partindo da premissa de que tal prática potencializa os processos de construção 

conjunta de significados. Para exemplificar, os autores indicam algumas situações do que 

têm se procurado fazer: 

• Aumentar a frequência dos conflitos cognitivos; 

• Fomentar as explicações elaboradas;  

• Apoiar a criação, manutenção e progresso da compreensão mútua; 

• Promover a tomada de decisões conjuntas sobre as alternativas e pontos de vista; 

• Promover a coordenação de papeis e o controle mútuo do trabalho; 

• Garantir a motivação necessária para que os alunos se envolvam em atuações 

realmente compartilhadas. 

Urge destacar ainda que, embora, na maioria das vezes, seja utilizado como sinônimo, 

alguns autores diferenciam a “aprendizagem colaborativa” da “aprendizagem cooperativa”.  

Onrubia, Colomina e Engel (2010) diferenciam as duas estratégias indicando que a primeira 
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se baseia em uma organização da sala de aula e dos processos de aprendizagem, a partir 

de uma interdependência positiva de objetivos e recursos entre os participantes da atividade 

  ̶ nesta dinâmica os alunos se comprometem de forma contínua e coordenada para alcançar 

o objetivo, organizando papeis e ideias. Já a cooperação, como explicada pelos autores, 

guarda as mesmas características da colaboração, mas, difere-se porque dá-se pela divisão 

do trabalho, “onde os participantes concordam em ajudar-se uns aos outros em 

determinadas atividades, mas frequentemente limitam sua coordenação ao momento em 

que são reunidos os resultados parciais dos diferentes membros do grupo” (Onrubia, 

Colomina & Engel, 2010, p. 224). 

Hernández, González e Muñoz (2014) também chamam atenção para a necessidade de 

diferenciar o “trabalho em grupo” do “trabalho colaborativo”, uma vez que, a esse último, a 

ênfase é no conhecimento construído coletivamente, de forma que os significados vão se 

configurando de forma conjunta, o que nos permite concluir que o trabalho em grupo, por 

estes autores, se assemelha ao da aprendizagem cooperativa de Onrubia, Colomina e 

Engel (2010). 

De todo modo, considerar a experiência de construção do conhecimento como uma 

experiência que se dá num processo de interação com os outros é uma premissa para a 

compreensão dos conceitos que envolvem a aprendizagem colaborativa. Behrens (2013) 

indica que se trata de um processo de aprender a aprender, em que professores e alunos 

assumem uma postura que se diferencia do paradigma antigo, quando os alunos eram 

enfileirados e, em silêncio, eram orientados a ouvir as repetições de informações passadas 

pelos professores, visando repetí-las posteriormente. 

Moran (2013) cita as atividades que envolvem colaboração, como os trabalhos em 

grupo e a cocriação como necessária de serem incorporadas na dinâmica escolar, junto às 

atividades imbricadas com autoconhecimento e comunicação. De forma semelhante, 

Valcárcel, Basilotta e López (2014, p. 66) indicam que a pedagogia atual deve se 

comprometer em permitir aos estudantes maior liberdade para expandir sua forma de 

pensar por meio de metodologias de aprendizagem não convencionais e colaborativas; 

comentam que desenvolver habilidades metacognitivas, criativas e comunicacionais segue 

sendo uma exigência da educação atual, que deve entender a aprendizagem como um 

processo de apropriação e construção do conhecimento com forte experiência social, tal 

como ocorre nas redes sociais virtuais. 

Segundo Mattar (2013), as redes sociais se disseminaram ao final da década de 90, 

embora a discussão dos princípios das interações em rede tenha ocorrido muito antes, com 

destaque para as obras de Castells. Recuero (2009, como citado em Baranauskas, Martins 

& Valente, 2013) afirma que o conceito de rede social pode ser definido como um conjunto 
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de dois elementos, os atores (pessoas, instituições ou grupos: são os nós da rede) e suas 

conexões (laços sociais) que são elaboradas por relações sociais, que, por sua vez, são 

constituídas de interações sociais.  

As tecnologias em redes digitais, como fundamento do termo, possibilitam a conexão de 

pessoas de interesses afins, o que pode potencializar a aprendizagem colaborativa. 

Conectar-se a colegas de aprendizagem, professores e especialistas em qualquer lugar do 

mundo pode colaborar, consideravelmente, para a formação de conhecimento e de novas 

habilidades. Todavia, vale destacar que a aprendizagem em rede pode ser realizada sem a 

necessidade de mediação por uma tecnologia digital.  

Uma rede pode ser formada pelos alunos da escola, pelos alunos e comunidade, pelos 

alunos de uma escola com outra escola, por alunos de diferentes cursos, por exemplo. 

Outrossim, é inegável que quando há o uso de uma tecnologia digital como meio de 

comunicação entre os integrantes da rede, facilita-se o tempo e o espaço da comunicação, 

bem como a diversidade cultural e intelectual de seus integrantes, uma vez que se elimina a 

necessidade das pessoas se encontrarem fisicamente. 

Por isso, o termo “aprendizagem em rede” é comumente utilizado para as atividades 

que no processo de construção coletiva fazem uso das TDIC, em especial os ambientes 

virtuais que possibilitam a criação conjunta (colaborativa) de conteúdos, seguindo os 

potenciais pedagógicos presentes nos ambientes de troca da web 2.0.  

Rubia e Guitert (2014, p. 11) também reforçam as vantagens de uma aprendizagem em 

rede ao justificar que, naturalmente, aprendemos socialmente, criamos nossa linguagem e 

construímos nossas referências a partir das percepções do mundo social que nos rodeia.  

 

A aprendizagem em rede é uma estrutura para a aprendizagem perene. Existe uma grande 
necessidade de oportunidades educacionais ininterruptas. A vida do século XXI promete 
exigir mudanças tecnológicas cada vez mais rápidas, além de informações relevantes e 
capacidade de resolver em grupo problemas econômicos, políticos, sociais, profissionais e 
ambientais locais e mundiais. A aprendizagem em rede facilitará o acesso aos melhores 
recursos necessários (Harasim, Teles, Tutoff & Hiltz, 2005, p. 341).  

 

Esta concepção de aprendizagem induz à reflexão sobre a necessidade de ruptura de 

alguns paradigmas educacionais   ̶  dos modelos de aula em que a concentração isolada é 

essencialmente necessária para que o aluno compreenda o conteúdo e, da mesma forma, a 

avaliação, onde também não é permitido consultar materiais e, muito menos, o colega ao 

lado, ou seja, um paradigma contrário do que caracteriza os estudos e modelos da 

aprendizagem colaborativa.  

Nesse sentido, Kenski (2012) destaca que a aprendizagem em rede se constitui uma 

estratégia de inclusão por excelência, pois disponibiliza um espaço aberto para que pessoas 

com alguma impossibilidade de acesso físico à escola possam participar de tais 
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comunidades, via acesso à internet. Reforçamos a possibilidade de inclusão também 

daqueles que, mesmo frequentando a escola, possam se sentir intimidados em participar e 

interagir nos grupos, mas que, em redes sociais digitais, possam se sentir mais à vontade 

para produzir e socializar aquilo que sabe. 

Assim, podemos inferir que a aprendizagem em rede mediada por tecnologias digitais 

se organiza por meio de comunidades virtuais. 

 
Uma comunidade virtual é construída sobre as afinidades de interesses, de conhecimentos, 
sobre projetos mútuos, em um processo de cooperação ou de troca, tudo isso 
independentemente das proximidades geográficas e das filiações internacionais (Lévy, 
1999, p. 127). 

 

Kenski (2012) aponta a delimitação turva entre o que pode ser uma comunidade virtual 

e uma comunidade virtual de aprendizagem, uma vez que toda e qualquer troca ocorrida em 

uma comunidade virtual pode ensejar uma aprendizagem, independente do que se aprende. 

Todavia, para delimitar a discussão, a autora considera as comunidades virtuais de 

aprendizagem como aquelas formadas a partir de cursos ou disciplinas realizadas 

parcialmente ou totalmente no ambiente on-line. Destaca que nessas comunidades, a rede, 

as conexões entre seus integrantes não se dão somente no momento das atividades, elas 

ultrapassam a temporalidade do curso e vão além, tendo seu tempo delimitado pelo período 

em que seus membros se interessam em ali permanecer. 

Outro aspecto presente nas redes e comunidades virtuais, destacado por Kenski, 

(2012b), é o fato de não ter um centro nem liderança, elas funcionam articulando uma 

diversidade de elementos que estão conectados, mas, sempre em movimento e é a intricada 

dinâmica desse movimento que faz das redes um ambiente de constituição de vínculos. 

Mattar (2013, p. 27) destaca que para a geração de conteúdo diversificado quando 

atuamos em rede, é necessário que se formem laços fortes e laços fracos. Ele explica que 

os laços fortes tendem a replicar a mesma mensagem mais de uma vez e para as mesmas 

pessoas, ao contrário dos laços fracos, que tendem a frequentar redes diferentes das 

nossas, tendo acesso a informações diversificadas daquelas que trocamos com nossos 

laços fortes. Com isso, os laços fracos é que nos proporcionam a maior tendência de 

conectar redes heterogêneas, sendo, portanto, “indispensáveis às oportunidades de um 

indivíduo e à integração em uma comunidade, desempenhando um papel de coesão social”. 

Nesse processo, Moran (2013) afirma que as redes sociais hiperbolizam as trocas, a 

publicação, a comunicação. Ele chama de um “pulsar virtual” como uma dinâmica de troca, 

em que ao mesmo tempo que estimula, pode também facilitar e complicar, pois tudo está no 

virtual, o interessante, o problemático e o banal. 
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2.3.2 Educação aberta e suas tecnologias  

 

Em tempos de aprendizagem em redes, de uso de tecnologias digitais e de outras 

iniciativas que visam ampliar o acesso ao conhecimento, inclui-se no mote de discussões 

sobre o redesign educacional a necessidade da realização de uma “educação aberta” e 

junto a isso a disponibilização de tecnologias para atender a este objetivo. 

Definir “educação aberta” não tem sido tarefa fácil, uma vez que ambas as palavras são 

abstratas e podem ser aplicadas em inúmeros contextos e com ênfases distintas. Santos 

(2013) afirma haver um consenso na academia de que não há única definição para 

educação aberta e elenca alguns enfoques de prática e pesquisa que vem sendo 

trabalhados nesse campo: 

• Flexibilidade de lugar para estudo, podendo ser a escola, a casa, o trabalho ou 

polos de aprendizagem; 

• Possibilidade de aprender de acordo com o ritmo e estilo de vida, como em 

módulos ou por acúmulo de créditos, por exemplo; 

• Utilização de autoinstrução, para reconhecimento formal ou informal da 

aprendizagem, sendo a certificação opcional; 

• Isenção de custos (matrícula, mensalidade) como forma de minimizar a barreira 

de acesso à educação formal; 

• Isenção de provas preliminares para a comprovação de conhecimentos prévios 

ao ingresso na educação formal; 

• Acessibilidade à educação formal por alunos com alguma deficiência ou 

desvantagem social; 

• Disponibilização de recursos educacionais abertos, tanto na educação formal 

como informal; 

• Realização de práticas pedagógicas centradas no aluno; 

• Utilização de materiais educacionais criados pelos próprios estudantes; 

• Acesso aberto a repositórios de pesquisas científicas; 

• Utilização de código aberto para fins educacionais. 

Em diferentes lugares do mundo existem comunidades organizadas em movimento pela 

educação aberta, sendo tais instituições mobilizadoras desta filosofia e prática. Em 2007, foi 

elaborada e assinada a “Declaração Sobre Educação Aberta da Cidade do Cabo32”, 

contendo a compreensão de educação aberta como um movimento emergente que alia a 

                                                           
32 Disponível em: http://www.capetowndeclaration.org/translations/portuguese-translation. 
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partilha de boas ideias entre educadores, principalmente por meio da cultura colaborativa da 

internet. 

 
Esta metodologia de educação é construída sobre a premissa de que todos devem ter a 
liberdade de usar, personalizar, melhorar e redistribuir os recursos educacionais, sem 
restrições. Educadores, estudantes e outras pessoas que partilham esta visão estão 
unindo-se em um esforço mundial para tornar a educação mais acessível e mais eficaz 
(Declaração Sobre Educação Aberta da Cidade do Cabo, 2007). 

 

Por este contexto, a produção e uso de Recursos Educacionais Abertos (REA) é uma 

forma de fazer educação aberta e relaciona-se com um dos objetos de investigação na 

presente tese. 

 

REA são materiais de ensino, aprendizagem e investigação em quaisquer suportes, digitais 
ou outros, que se situem no domínio público ou que tenham sido divulgados sob licença 
aberta que permite acesso, uso, adaptação e redistribuição gratuitos por terceiros, mediante 
nenhuma restrição ou poucas restrições. O licenciamento aberto é construído no âmbito da 
estrutura existente dos direitos de propriedade intelectual, tais como se encontram definidos 
por convenções internacionais pertinentes, e respeita a autoria da obra (Declaração de 
Paris sobre Recursos Educacionais Abertos, 2012). 

 

No Brasil a Comunidade REA é composta por profissionais de diferentes áreas 

(educadores, engenheiros, advogados e etc.) e, além da definição de REA da Declaração de 

Paris, fazem uso também da definição gerada do Congresso Mundial REA realizado pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura [UNESCO], em 

Paris, no ano de 2012. 

 

Recursos Educacionais Abertos são materiais de ensino, aprendizado e pesquisa em 
qualquer suporte ou mídia, que estão sob domínio público, ou estão licenciados de maneira 
aberta, permitindo que sejam utilizados ou adaptados por terceiros. O uso de formatos 
técnicos abertos facilita o acesso e o reuso potencial dos recursos publicados digitalmente. 
Recursos Educacionais Abertos podem incluir cursos completos, partes de cursos, 
módulos, livros didáticos, artigos de pesquisa, vídeos, testes, software, e qualquer outra 
ferramenta, material ou técnica que possa apoiar o acesso ao conhecimento (REA, 2016). 

 

Segundo o site REA no Brasil, existem quatro tipos de permissões concedidas aos 

usuários de um REA: 

• Usar (review): usar o original ou a nova versão por você criada, com base num 

outro REA; 

• Aprimorar (reuse): adaptar e melhorar o REA para sua necessidade; 

• Recombinar (remix): combinar e fazer misturas de REAs gerando novos 

materiais; 

• Distribuir (redistribute): fazer cópias e compartilhar o REA original e as versões 

criadas. 
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Ainda por meio de seu site, a Comunidade REA, no Brasil, esclarece questões 

importantes para o entendimento de REA, sendo uma delas a confusão comum entre 

“recurso educacional aberto” e “conteúdo gratuito”. No caso de um contéudo gratuito, o 

usuário pode usar o material sem pagar por ele, mas o usa somente na forma em que ele 

foi disponibilizado, sem nenhuma alteração. Já nos REAs, como são disponibilizados por 

licenças abertas menos restritivas (Creative Commons33), é possível que o usuário edite o 

conteúdo, recombinando e voltando a distribuí-lo com a sociedade, mas isso não significa 

que seja gratuito, embora comumente o sejam. 

Segundo Santos (2013), os REAs são, regularmente, chamados de “objetos de 

aprendizagem” (ODAs) ou “conteúdo aberto”, termo que encontramos com mais frequência 

durante observação preliminar de campo.  

 

(...) definimos objetos de aprendizagem como sendo recursos digitais dinâmicos, interativos 
e reutilizáveis em diferentes ambientes de aprendizagem elaborados a partir de uma base 
tecnológica. Desenvolvidos com fins educacionais, eles cobrem diversas modalidades de 
ensino: presencial, híbrida ou a distância; diversos campos de atuação: educação formal, 
corporativa ou informal; (...) eles ainda apresentam-se como unidades autoconsistentes de 
pequena extensão e de fácil manipulação, passíveis de combinação com outros objetos 
educacionais ou qualquer mídia digital (Audino & Nascimento, 2010, p. 141). 

 

Os objetos de aprendizagem são conteúdos pequenos, explicações de fenômenos, 

teorias ou contextos que servem para compor ou ilustrar uma aula. Podem assumir os mais 

diferentes formatos: vídeos, imagens, textos, animações, infográficos, mapas e outras 

estratégias de comunicação que permitem uso variado, podendo neste processo ser 

contextualizado de diferentes formas, possibilitando, portanto, a construção de diferentes 

mensagens. 

Segundo Tarouco (2012, p. 83), “o conceito de objetos de aprendizagem origina-se da 

programação orientada a objetos e implica o uso de pequenos segmentos de conteúdo, 

projetado para algum fim específico e que podem ser usados como componentes em outros 

objetos de aprendizagem mais complexos.” A autora afirma ainda que o termo “objeto de 

aprendizagem” surgiu do trabalho de Wiley (em 2000) e já não era um conceito novo, mas 

ganhou importância na contemporaneidade, dada a facilidade de sua organização e 

catalogação proporcionada pela tecnologia atual. 

                                                           
33 O Creative Commons é uma organização norte-americana sem fins lucrativos que disponibiliza instrumentos legais 
padronizados para gestão de direito autoral pelos detentores daqueles direitos. O processo é organizado de modo a oferecer 
um uso facilitado para diferentes públicos, onde por meio da resposta à algumas perguntas, é gerado automaticamente a 
licença desejada pelo autor do material. Quatro características das licenças podem ser combinadas gerando 6 tipos de 
licenças. As características são: “atribuição” de créditos ao autor (presente em todas as combinações); “não a obras 
derivadas”, quando a obra não pode ser modificada sem autorização do autor (Neste caso, mesmo que a obra possa ser 
utilizada, ela não é um REA); uso “Não Comercial”: quando o autor veda o uso para fins comerciais; “Compartilhamento pela 
mesma licença”, impõe que, se a obra for usada para a criação de outras obras, nestas derivadas deve ser usada o mesmo 
tipo de licença. 

 



 

89 
 

Ainda segundo Tarouco (2012), os ODAs podem variar em tamanho, escopo e nível de 

granulidade, questões que impactam em seu reuso. A figura 09 apresenta um mapa 

conceitual muito didático para a compreensão dos objetos de aprendizagem. 

 

 
Figura 09 - Mapa conceitual sobre objetos de aprendizagem 

 

 

Fonte: Tarouco (2012, p. 84). 

 

Estáticos ou animados, os objetos de aprendizagem assumem das mais simples às 

mais complexas composições gráfico-digitais. De um desenho de mapa a uma modelagem 

do corpo humano em terceira dimensão com função interativa, a criação e produção de 

objetos de aprendizagem tem movimentado de forma significativa o mercado de produtos 

educacionais. Consideramos o aumento de produção de materiais desta natureza pela 

adequação de seu uso às mais recentes tendências didáticas para atividades de ensino e 

aprendizagem mediada por tecnologias digitais, um contexto de aprendizagem mais livre, 

autônomo, móvel e descentralizado do docente.   

O que se considera como benefício didático do uso de objetos de aprendizagem, é que, 

em alguns casos, o uso estratégico de imagens, movimentos, sons, infográficos, desenhos, 

podem potencializar significativamente a compreensão de um conteúdo. Mostrar por meio 

de uma animação como se dá um determinado fenômeno da física ou da química, é um 

exemplo de uso estratégico dessas “partes de conteúdo” com o intuito de enriquecer uma 

determinada atividade de ensino. 
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Pelo exposto anteriormente sobre REA, concluímos que os ODAs podem ou não ser 

REAs, uma vez que por definição não são produtos obrigatoriamente de uso aberto. 

Com o aumento da disponibilidade de objetos digitais de aprendizagem, tanto pelas 

instituições acadêmicas, pelo Governo Federal e por instituições particulares que se 

mobilizam em prol da qualidade da educação, surgiu o que passou a ser chamado de 

Repositórios de Conteúdo ou Repositórios de ODAs, um espaço digital que organiza toda a 

diversidade desses materiais.  

 

Repositórios digitais servem para armazenar conteúdos que podem ser pesquisados por 
meio de busca e acessados para reutilização. Os mecanismos de identificação, 
armazenagem e acesso são partes importantes de um repositório. Uma variedade de tipos 
de repositórios, comerciais ou públicos, oferece aos usuários diferentes níveis de acesso a 
variados tipos de recursos. O nível mais abrangente de acesso pode permitir ao usuário 
visualizar todo o sistema, incluir e excluir materiais e administrar todo o fluxo de 
informações. O nível mais básico pode ser apenas de acesso para visualização ou para 
visualização e download. E um nível intermediário de acesso pode permitir visualização, 
download e contribuição de material (Nascimento, 2009, p. 353). 

 

As iniciativas públicas no Brasil, mobilizadas pelo Ministério da Educação foram 

iniciadas com a disponibilização do Projeto Rede Interativa Virtual de Educação (RIVED), 

que disponibilizou objetos no formato aberto. Em 2004, o Portal Domínio Público também foi 

implementado pelo MEC com foco em obras literárias, artísticas e científicas; o Banco 

Internacional de Objetivos Educacionais, criado em 2008, em parceria com o Ministério da 

Ciência e Tecnologia, Rede Latinoamericana de Portais Educacionais (RELPE), 

Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) e outros. Este Banco, atualmente, 

organiza-se em uma plataforma robusta, com acesso ao Portal Domínio Público e ao Portal 

do Professor, que já é outro repositório do MEC, esse com ênfase para orientação do 

trabalho docente. 

Relacionado a uma das abordagens sobre educação aberta citadas no início deste 

tópico, vale a pena destacar ainda os MOOCs – Massive Open Online Courses, como mais 

uma tecnologia com objetivo de socializar o conhecimento e os processos de formação. 

Numa tradução exata os Cursos Abertos Massivos Online, são compreendidos como 

abertos por serem gratuitos e, na maioria das vezes, com uso de recursos educacionais 

abertos; e massivo, pelo fato de ser oferecido e consumido por uma grande quantidade de 

alunos, ao mesmo tempo podendo chegar a vincular em um mesmo curso pessoas de 

diversos países do mundo. 

Esses cursos são oferecidos por plataformas online, que podem fazer do modelo 

educacional um negócio social, pois, simultaneamente, democratiza o acesso à educação e 

também pode gerar retorno financeiro aos que o ofertam, seja por meio de propaganda 
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vinculada ou por pagamento de taxas, caso o aluno queira receber um certificado pela 

conclusão do curso.  

Segundo Mattar (2013), as principais plataformas que oferecem MOOCs, atualmente, 

são o Cousera34, edX35 e Udacity36, além do Veduca37. Mattar destaca que o Coursera e o 

Udacity são organizações que visam lucro, oferecem o serviço de recrutamento de bons 

alunos para empresas; podem vender banco de dados para empregadores e também o 

serviço de tutoria (paga) para alunos em curso. Os autores dos cursos não recebem pelos 

conteúdos, mas podem divulgar suas publicações, por exemplo. Por estas questões, Mattar 

e outros autores por ele citados questionam o quanto os MOOCs são fundamentalmente 

abertos, já que seu modelo de negócios, geralmente, se relaciona, mesmo que 

indiretamente com ganhos financeiros. 

Lévy (2010) aponta que o enorme crescimento da quantidade de formação oferecida no 

ciberespaço ocasiona uma profunda mutação qualitativa na direção de uma diversificação e 

personalização neste novo paradigma. A quantidade e a diversidade levam as pessoas a 

tolerarem cada vez menos os cursos uniformes, rígidos e que não se adequem às suas 

necessidades – a aprendizagem no ciberespaço aponta para um acesso ao conhecimento 

cada vez mais “massificado” e ao mesmo tempo “personalizado”.  

O que Lévy discute são as novas possibilidades de criação coletiva proporcionada pelas 

inteligências presentes no ciberespaço, o que coloca em questão o modo de funcionamento 

das instituições, tanto empresas quanto escolas, surgindo como o grande desafio à 

manutenção de práticas pedagógicas atualizadas com os novos processos de formação do 

conhecimento. 

 
Não se trata aqui de usar tecnologias a qualquer custo, mas sim de acompanhar consciente 
e deliberadamente uma mudança de civilização que questiona profundamente as formas 
institucionais, as mentalidades e a cultura dos sistemas educacionais tradicionais e 
sobretudo os papéis de professor e de aluno (...) a transição de uma educação estritamente 
institucionalizada (a escola, a universidade) para uma situação de troca generalizada dos 
saberes, o ensino da sociedade por ela mesma, de reconhecimento autogerenciado, móvel 
e contextual das competências (Lévy, 2010b, p. 174). 

 

No mesmo caminho, Kenski (2012) também aponta que tais tecnologias deveriam 

proporcionar à educandos e educadores um ganho de autonomia em relação às suas 

próprias aprendizagens, sendo possível selecionar os conteúdos, gerenciar o tempo e local 

em que desejam estudar. Sendo assim, uma sociedade que caminha para interações mais 

colaborativas, em que os recursos educacionais deixam de se situar dentro da escola e sob 

o acesso de poucos, passa a ser um desafio para a escola redesenhar suas práticas 

                                                           
34 Disponível em: https://pt.coursera.org/. 
35 Disponível em: https://www.edx.org/. 
36 Disponível em: https://br.udacity.com/. 
37 Disponível em: http://www.veduca.com.br/. 
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educacionais podendo, para tal, utilizar-se das tecnologias surgidas desse contexto, o que, 

possivelmente, a conduzirá para dinâmicas mais criativas em seus processos de formação. 

 

2.3.3 Educação e mobilidade 

 

Podemos entender mobilidade como a possibilidade de deslocamento, de alteração de 

algo ou alguém em um determinado espaço físico, podendo estar em diferentes lugares. Em 

tempos atuais, a mobilidade passou a ser associada às tecnologias e dispositivos portáteis 

de comunicação, os dispositivos móveis. 

Segundo dados suplementares de 2013 da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD), ¾ da população brasileira, acima de 10 anos, possui um aparelho 

celular (dispositivo de comunicação móvel), tecnologia mais diretamente relacionada à 

mobilidade. Ao todo, a pesquisa mostrou que 75.2% das pessoas possuem um aparelho 

celular. Esses dados demonstram um aumento de 131.4% na posse de telefones móveis, 

em um período de 5 anos (IBGE, 2015).  

As tecnologias de comunicação móvel têm estado presentes, com frequência, no 

cotidiano de jovens e adultos, seja para atividades de trabalho, entretenimento ou relações 

sociais e, por este fato, também passaram a ser observadas como canais de aprendizagem.  

Saccol, Schlemmer e Barbosa (2011) destacam que o conceito de mobilidade, 

acrescido à aprendizagem, é na verdade, o que há de mais importante a ser apreendido. 

Mobilidade física dos aprendizes; mobilidade tecnológica; mobilidade conceitual; mobilidade 

sociointeracional e mobilidade temporal são apontadas pelos autores (com base em 

Lyytinen e Yoo, 2002; Kakihara e Sorensen, 2002; Sherry e Salvador, 2002; Kukulska-

Hulme et al., 2009; Sorensen et al., 2008; Sharples, 2000) como cruciais para o 

entendimento da prática de uma educação móvel.  

A mobilidade física dos aprendizes diz respeito ao fato das pessoas se deslocarem 

constantemente, querendo aproveitar os momentos que estão em deslocamento (em um 

transporte, por exemplo) para aprender; a mobilidade tecnológica indica que vários 

dispositivos tecnológicos podem ser utilizados, carregados para que o aprendiz utilize 

quando estiver aprendendo em movimento, como, por exemplo, os notebooks, celulares ou 

aparelhos mp3; a mobilidade conceitual considera que, conforme nos movimentamos, 

encontramos diferentes oportunidades e novas necessidades de aprendizagem; mobilidade 

sóciointeracional destaca que aprendemos na interação com diferentes níveis e grupos 

sociais que encontramos enquanto nos movimentamos (família, amigos, empresa...); e a 

mobilidade temporal destaca a variação do tempo no processo de aprendizagem, indicando 
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que pode ser ampliado, modificado ao critério do aprendente, visando reduzir os eventuais 

“tempos mortos”.  

Chamada de mobile learning (m-learning) ou aprendizagem móvel, empresas de 

tecnologia de informação e comunicação, editoras de materiais didáticos e outras que criam 

e produzem conteúdos, instituições de ensino e pesquisadores têm vivido uma corrida para 

descobrir o que de fato caracteriza e o que pode ser proposto de especial para um processo 

de aprendizagem móvel. Laptops com acesso a redes sem fio, assistentes digitais pessoais 

(PADs), e, principalmente, o uso de tablets e smartphones (telefones móveis com acesso à 

internet) acelerou a corrida pelo uso destas tecnologias com objetivos de aprendizagem. 

Segundo Bulcão (2009), um conceito primordial na m-learning é que os aprendizes 

estão sempre em deslocamento contínuo. “Aprendemos enquanto nos deslocamos pelo 

tempo/espaço. Quando confrontamos nosso conhecimento num novo cenário e verificamos 

sua validade, nesse momento consolidamos a experiência de m-learning” (Bulcão, 2009, p. 

84).  

A construção deste conceito baseou-se em dois parâmetros norteadores da Declaração 

de Bolonha de 1999, que teve como objetivo facilitar a integração educacional entre os 

países da Comunidade Europeia: o primeiro trata do estabelecimento de critérios e 

parâmetros nos sistemas educacionais dos países para que permitissem essa mobilidade e 

o reconhecimento de diplomas em todo o território europeu; o segundo indicava a permissão 

para que estudantes, professores e burocratas pudessem se deslocar entre os países com o 

objetivo de aprendizagem e treinamento (Bulcão, 2009). 

A utilização de dispositivos móveis para fins de aprendizagem apresenta-se ainda como 

um desafio para a educação, não sendo prática comum nas escolas. Por este processo de 

descoberta, em 2013, a UNESCO lançou a publicação “Policy Guidelines for mobile 

learning”, documento apresentado na Mobile Learning Week e que apresenta 

recomendações políticas a governos para incluir tecnologias móveis nas escolas. No 

documento, Aprendizagem Móvel é definida como a utilização da tecnologia móvel de forma 

isolada ou em combinação com outra TIC visando facilitar a aprendizagem em qualquer 

tempo e lugar. Para a UNESCO (2013) a m-learning pode se concretizar de formas diversas, 

utilizando os dispositivos móveis para acessar recursos pedagógicos, conectar-se com 

outras pessoas, criar conteúdos dentro ou fora da sala de aula e mesmo para auxiliar na 

gestão educacional mediante a comunicação entre escola e família, por exemplo. 

No documento, a UNESCO (2013) apresenta 13 bons motivos para que as tecnologias 

móveis sejam inseridas na sala de aula: 

1. Maior alcance da igualdade e de oportunidades na educação; 

2. Facilidade para aprendizagem personalizada; 
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3. Respostas imediatas sobre a evolução do aprendizado; 

4. Aprendizagem em qualquer momento e lugar; 

5. Ampliação do tempo produtivo em sala de aula; 

6. Criação de comunidades de aprendizagem; 

7. Contribuição na aprendizagem em diferentes lugares; 

8. Auxílio na aprendizagem contínua; 

9. Conexão da aprendizagem forma com a informal; 

10. Melhoria da educação em áreas de conflito ou que sofreram desastres naturais; 

11. Assistência a alunos com deficiência; 

12. Melhoria da capacidade de administração; 

13. Positiva relação entre custo e benefício. 

A mobilidade com uso de tecnologias digitais possibilita a interação, a construção de 

redes, a portabilidade, a interatividade, o acesso às pesquisas rápidas, tradutores, imagens 

e textos, proporcionando a convergência de tecnologias. Por tais possibilidades, a m-

learning, aponta para um redesign das práticas educacionais, uma vez que o repositório final 

da informação será sempre o sujeito e a ele será atribuída a responsabilidade de 

compreender e refletir sobre a informação que “o encontrou”. 

Embora os dispositivos móveis sejam objetos comuns nas atividades diárias, o seu uso 

para fins educativos ainda carece de maior aprofundamento científico. Moran (2014) chama 

atenção para o desafio que é a chegada das tecnologias móveis na sala de aula e que, o 

próprio termo “móvel”, com a realização de atividades “em sala de aula”, é algo controverso.  

 

Como conciliar mobilidade e espaços e tempos previsíveis? Por que precisamos estar 
sempre juntos para aprender? A escola precisa entender que uma parte cada vez maior da 
aprendizagem pode ser feita sem estarmos na sala de aula e sem a supervisão direta do 
professor. Isso assusta, mas é um processo inevitável. Em lugar de ir contra, por que não 
experimentamos modelos mais flexíveis? Por que obrigar os alunos a ir todos os dias e 
repetir os mesmos rituais nos mesmos lugares? Não faz mais sentido. A organização 
industrial da escola em salas, turmas e horários é conveniente para todos – pais, gestores, 
professores, governantes – menos para os mais diretamente interessados, os alunos. Ter 
todos os alunos dentro de um espaço previsível todos os dias dá segurança, tranquilidade 
para os adultos – os filhos estão protegidos, os pais podem se dedicar aos seus trabalhos, 
os professores e funcionários se organizam em horários fixos (Moran, 2014, pp.1-2). 

 

Parte do que justifica a aprendizagem com tecnologias móveis pode ser compreendido 

a partir da percepção de que, hoje em dia, os equipamentos eletrônicos trazem consigo 

características de lazer. Isso quer dizer que as tecnologias móveis cumprem sua função 

básica (anotar, gravar, ligar, receber...), mas também servem ao entretenimento do usuário, 

dada sua facilidade de uso e constante disponibilidade. 
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Aspecto que parece comum à maioria desses diferentes suportes digitais para 

aprendizagem é o fato de serem multimídia (com considerável destaque para a linguagem 

visual), interativos, hipertextuais e em certo grau, lúdicos. Tal cenário aponta para um novo 

quadro de produtos para aprendizagem, multissensoriais, adaptáveis, manipuláveis e 

virtuais, surgem e se substituem na velocidade das comunicações digitais, motivando o 

desenvolvimento de diferentes investigações que possibilitem aos educadores compreender 

tais objetos e fenômenos, sempre em busca de ampliar suas competências para o 

planejamento de uma aprendizagem mais eficaz. 

Observando estas tecnologias, Mattar (2014) faz uma reflexão a partir da observação 

dos ambientes virtuais de aprendizagem como primeiros espaços para este fim e como eles 

foram se diluindo, tornando-se cada vez dinâmicos, rápidos e imagéticos, o que se 

concretiza pelos aplicativos móveis. Aplicativos que funcionam como redes sociais são os 

mais populares entre os jovens, o Facebook, o Instagram, Twitter e WhatsApp são alguns 

desses espaços de comunicação virtual que nos possibilita observar como ocorrem as 

interações e comunicações entre as pessoas, sendo parte delas as mesmas que estão na 

escola. 

Foi a partir de tais observações que escolas ou professores como ação individual 

passaram a usar o Facebook como espaço de aprendizagem, seja pela formação de redes 

para estudo ou pela produção e publicação de conteúdo educacional. Outrossim, Mattar 

(2014) aponta que aos poucos os jovens estão deixando de utilizar o Facebook e passam a 

migrar para o Instagram, deixando as ações de aprendizagem limitadas pois esta tecnologia 

explora muito mais as imagens e possui pouco espaço para texto, dificultando um trabalho 

educacional com essa rede.  

O Twitter, também bastante usado pelos jovens, possui pouco espaço para texto e, por 

isso, sofreu críticas quando usado na perspectiva educacional; o WhatsApp, por sua vez, 

apesar de possibilitar a formação de redes sociais, o envio de imagens, som e vídeo, 

também é uma ferramenta de comunicação rápida, e, portanto, também considerada como 

“antieducacional”38 (Mattar, 2014).  

Por fim, o autor destaca o App Snapchat, que começa a se tornar mais conhecido e 

usado pelos mais jovens, ao mesmo tempo em que ainda é pouco conhecido pelas escolas 

e educadores. Nessa tecnologia podem ser enviadas imagens, vídeos e frase curta (sem 

função de discussão) e é determinado o tempo que este conteúdo pode ser visto pelo seu 

receptor (de 1 a 10 segundos), depois disso a mensagem desaparece, tanto para o receptor 

quanto para o emissor. O funcionamento dessa tecnologia caminha na contramão do que as 

                                                           
38 Vale destacar que tais considerações não são demonstradas no texto como ponto de vista do autor em 
particular, mas sim como pensamentos amplos da sociedade sobre o uso destas tecnologias para fins 
educacionais, sem referência específica a seus geradores. 
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outras redes sociais proporcionam, que é um registro eterno, organizado por tempo ou 

espaço e que pode ser resgatado pelos usuários – o Snapchat desmaterializa os conteúdos 

e, por este motivo, mesmo que passasse a ser amplamente utilizado pelos jovens, se 

configuraria num grande desafio para os designers educacionais projetar experiências de 

aprendizagem mediada por tal tecnologia.  A este desafio, Mattar chama de “pedagogia da 

evanescência” e destaca que precisamos sim estar prontos para acompanhar tais 

transformações no comportamento da sociedade. 

Por fenômenos de comunicação como este, Sacoll, Schlemmer e Barbosa (2011) 

destacam que o conceito de mobilidade, não é simplista e nem congelado no tempo. A partir 

disso os autores apontam um segundo conceito de tecnologias que, além de abranger o m-

learning, comporta outros princípios que podem ser considerados como uma evolução 

tecnológica do m-learning: a u-learning, traduzido para o português como aprendizagem 

ubíqua derivado da noção de computação ubíqua apresentado por Mark Weiser em 1991. 

 

A computação ubíqua inclui o uso de sensores que tornam os dispositivos computacionais 
‘cientes’ de cada usuário e de cada ambiente, de forma ‘inteligente’, melhorando a interface 
computacional (...) o grande diferencial do u-learning é que os dispositivos computacionais 
contam com sensores ou mecanismos de localização capazes de identificar a posição 
geográfica do usuário e oferecer a ele os recursos mais adequados às suas necessidades, 
conforme o ambiente que o cerca (Sacoll, Schlemmer e Barbosa, 2011, p. 27).  

 

A aprendizagem ubíqua se apoia no uso de tecnologias móveis e sem fio que utilizam 

sensores e tecnologias de geolocalização para a integração de aprendizes, formando redes 

e disponibilizando para o aprendiz uma experiência de aprendizagem “situada” e sensível ao 

seu perfil e necessidades. Segundo Sacoll, Schlemmer e Barbosa (2011), no u-learning o 

aprendiz pode solicitar conteúdos de acordo com o contexto em que se encontra, mas 

também pode receber conteúdos sem ter feito uma solicitação explícita – o sistema 

inteligente, por si só envia avisos, alertas e outros recursos reconhecendo a sua localização. 

Os autores continuam na análise da aprendizagem móvel e ubíqua, mas deixam claro 

que sua utilização perpassa por uma série de questões epistemológicas e pedagógicas que 

são, fundamentalmente, necessárias para o design educacional, sob risco de assumir um 

enfoque eminentemente tecnológico derivado do “encantamento” pela tecnologia em si. 

Questões de ordem econômica e tecnológica, de ordem contextual e social, são citadas 

pelos autores e, posteriormente, organizadas no quadro 9 como benefícios e limitações do 

uso de tais tecnologias em contextos de aprendizagem. 
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Quadro 09 – Benefícios e limitações da aprendizagem móvel e ubíqua 

BENEFÍCIOS LIMITAÇÕES 

Flexibilidade (aprendizagem em qualquer local ou 
horário). 

O tempo de duração das atividades de aprendizagem 
e a quantidade de conteúdos podem ser limitados. 

A aprendizagem situada (em campo, no trabalho etc.) 
estimula a exploração de diferentes ambientes e 
recursos e a sensação de ‘liberdade de movimento’ por 
parte dos aprendizes.   

Barreiras ergonômicas dos dispositivos móveis limitam 
o uso de determinados recursos (por exemplo, texto).   

A aprendizagem centrada no aprendiz, personalizada, 
pode colaborar para uma maior autonomia do aluno.  

Deve-se estimular o relacionamento e a colaboração 
com outros aprendizes ou facilitadores, instrutores, 
professores etc., evitando o isolamento.  

Rapidez de acesso à informação e integração (em 
tempo real, em qualquer local).  

Interações rápidas e superficiais podem trazer 
prejuízos às necessidades de aprendizagens mais 
elaboradas e também às atividades que demandam 
colaboração de forma intensiva.  

Aproveitamento de ‘tempos mortos’ para atividades 
educacionais.  

A atenção do aprendiz pode ser prejudicada por causa 
de outras atividades ou estímulos ambientais paralelos 
(por exemplo, barulho, interrupções, etc.).  

Aproveitamento de tecnologias largamente difundidas 
na sociedade (por exemplo, telefonia celular) como 
ferramentas educacionais.  

A tecnologia móvel sem fio ainda não é madura, pode 
apresentar instabilidade – indisponibilidade, além de 
sofrer rápida obsolescência.  

Apelo estimulante pela exploração de novas 
tecnologias e práticas inovadoras.  

Pode haver foco excessivo na tecnologia 
(tecnocentrismo), em detrimento dos objetivos reais de 
aprendizagem. É necessário que os aprendizes e 
professores (ou instrutores) tenham bom domínio 
tecnológico (computação pessoal, etc.) e saibam 
utilizar as TIMS.  

O m-learning e o u-learning podem colaborar para 
viabilizar atividades educacionais por diferentes 
classes sociais e áreas geográficas. 

O custo de conexão pode ser mais elevado, com risco 
de tornar-se inviável para os menos favorecidos 
economicamente. As limitações ergonômicas dos 
dispositivos móveis podem ser particularmente 
inapropriadas para usuários com necessidades 
especiais.  

O m-learning e o u-learning podem ser utilizados para 
complemento e enriquecimento de outras formas de 
ensino (presencial face a face e e-learning). 

É necessário um planejamento cuidadoso do uso e da 
combinação entre modalidades de ensino, para não 
gerar redundância ou sobrecarga.   

O m-learning e o u-learning podem suprir a 
necessidade de formação de pessoas ou profissionais 
móveis (que têm dificuldade em se afastar do trabalho 
ou de outras atividades). 

É preciso que os profissionais móveis tenham 
condições contextuais (físicas, corporais, etc.) para 
aprender de forma efetiva através do m-learning e u-
learning.  

Fonte:  Sacoll, Schlemmer e Barbosa (2011, pp. 34-35). 

 

Por se manterem em constante transformação, podemos concluir que as tecnologias 

móveis se tornarão cada vez mais “inteligentes”, customizáveis e amigáveis para o usuário 

guardando importantes potencialidades para fins educacionais, mas que não se dão por seu 

uso como soluções prontas. Nesse sentido, encontramos conforto em Moreira (2012), 

quando afirma que a tecnologia, quando relacionada à pedagogia, mudou significativamente 
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os paradigmas aos quais estávamos habituados sim, mas que os efeitos positivos de tais 

mudanças, dependem das escolhas didáticas consequentes de uma reflexão cuidadosa 

acerca da integração destas tecnologias em sala de aula.  

 

2.3.4 Educação, diversão e gamificação 

 

A relação entre aprender e as atividades de brincar, jogar e demais dinâmicas lúdicas 

sempre fora observada, analisada e investigada quando se trata de educação escolar 

infantil. Outrossim, cumpre-nos destacar que, nos últimos anos, tais estudos passaram a ser 

realizados no contexto da educação de jovens e adultos, do nível fundamental ao superior. 

A visão racional da escola como um espaço para o desenvolvimento do conhecimento 

científico, do cognitivo e do comportamento do aluno como um obediente às normas da 

sociedade, fez com que, de forma consciente ou não, os espaços e as práticas escolares 

deixassem de possuir o conceito de brincadeira e diversão, afinal, estudar é coisa séria. 

Essa dissipação do lúdico e da brincadeira na educação escolar dá-se de forma 

crescente, na medida em que o aluno avança nos níveis de ensino, de tal modo que em 

uma formação superior não ocorra atividades lúdicas ou divertidas. 

Aqui, abrimos um parêntese para apontar que as experiências de aprendizagem das 

quais estamos falando (ou que nos interessa falar) são apresentadas nos textos científicos e 

nos diferentes suportes de comunicação, a partir de diferentes nomes, como, por exemplo, o 

lúdico, o jogo, a brincadeira, o entretenimento e a diversão.  

Segundo Pereira (2014), o termo lúdico tem sido relacionado ao significado restrito de 

prazer, de atividade realizada sem dificuldade, atividades ausentes de conflito, ansiedade ou 

tensão e é nesse sentido que algumas atividades escolares utilizam o termo lúdico. Todavia, 

o autor destaca que é possível sim haver tensão em uma situação lúdica, quando os 

participantes estabelecem um acordo ficcional entre si, como, por exemplo, quando 

participam de um jogo de simulação. Outro aspecto destacado por Pereira (2014) como 

inerente ao lúdico é o sentido de ilusão e simulação, como uma transmutação da realidade 

da situação. 

O autor elabora o termo “situação lúdica” e atribui a ele algumas características: 

• Acontecimento que envolve o brincar, o jogo, a brincadeira e as ações com 

qualquer tipo de brinquedo; 

• Na situação ocorre uma transmutação da realidade, isto é, as coisas não são, 

fundamentalmente, elas mesmas; 

• Para que ocorra é necessário existir o sujeito, uma materialidade, um tempo e um 

espaço. 
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Huizinga (2000), em sua obra “Homo Ludens”, aponta que o elemento “lúdico” está 

presente praticamente em tudo, na música, na guerra, na lei, na poesia, na moda e na arte, 

para citar alguns. Argumenta que as civilizações surgem e se desenvolvem por meio de 

jogos e que este processo é um movimento cultural, não biológico, dando à obra uma 

abordagem histórica. 

Em continuidade ao esforço de definir e distinguir tais termos, Pereira (2014) destaca 

que a palavra “brincadeira” tem origem no latim vinculu/vinculum que significa laço, ligação e 

que, em nosso cotidiano, é usada para indicar ‘mentira’, coisa que ‘não é séria’ e que, 

portanto, não deve ser levada em consideração. Mas, além disso, o autor também destaca 

que utilizamos a palavra brincadeira para designar o ato de brincar, ou seja, para indicar 

uma atividade que pode ser realizada por alguém, o modo de agir do sujeito quando 

interage com um objeto.  

O autor contesta a afirmativa de Bettelheim, que indica não haver regras na brincadeira, 

sendo seu envolvimento livre por meio da fantasia. Segundo Pereira (2014), Bettelheim 

afirma que é esta carateristica que diferencia a brincadeira do jogo, uma vez que este último 

possui regras claras, dada sua característica de competição. Em sua contestação, Pereira 

(2014) defende que, em ambos, no jogo e na brincadeira há sim a presença de normas, 

dando-se sua diferença no grau de definição dessas normas, na rigidez de sua conduta.  

Ysmar Vianna, Mauricio Vianna, Medina e Tanaka (2013, p. 25), por sua vez, afirmam 

que  

A brincadeira é, portanto, uma atividade lúdica não estruturada que ocorre de modo 
espontâneo, sendo o ato de brincar uma condição fundamental para o desenvolvimento do 
sujeito em seus processos de aprendizagem e investigação das relações com o mundo e a 
sociedade em geral; ainda que essa atividade ultrapasse os limites do simples 
entretenimento sua gênese invariavelmente inclui o conceito de ludicidade. 

 

Da mesma forma, a palavra “jogo” assume diferentes usos em nosso contexto, “(...) 

desde aspectos que nos levam a uma conotação preconceituosa até aspectos que induzem 

a conotações que significam algum tipo de procedimento, disputa, trama, astúcia e, muitas 

vezes, engodo”, como, por exemplo, os termos ‘jogo político’, ‘jogo amoroso’, ‘jogo sexual’ 

dentre outros (Pereira, 2014, p. 249). 

O termo “jogo” quando usado em estudos educacionais contemporâneos, tem se 

referido, prioritariamente, ao uso de jogos digitais em atividades de aprendizagem, por conta 

da atenção dada ao desafio de adequação do design educacional escolar com o perfil das 

crianças e jovens da sociedade atual. Moran (2013) afirma que aprendemos pelo prazer, 

porque gostamos de um assunto, de um produto ou até mesmo de uma pessoa. Por isso 

destaca que o jogo, quando percebido como um ambiente agradável, funciona como um 

estímulo positivo, podendo facilitar a aprendizagem. 



 

100 
 

Outro conceito presente na literatura que trata de didáticas diferenciadas para 

experiências educativas é o edutainment, que numa tradução literal significa Educação com 

Entretenimento, sendo na obra de Prensky (2012) traduzido como “edutenimento”. Arruda 

(2013) afirma que o termo “entretenimento” ganha destaque a partir do século XX, em um 

contexto capitalista, onde atividades de lazer começaram a ser tomadas também como 

atividades de caráter mercantil, ou seja, os momentos de lazer podiam ser ofertados como 

um negócio.  

Diferentes tecnologias servem ao entretenimento, no meio midiático podemos citar as 

telenovelas, os filmes, programas de rádio, sites na internet, jogos digitais e mesmo 

aparelhos tecnológicos como os tablets, as câmeras de fotografia, os tocadores de música 

mp3, por exemplo. Dizer que a educação passa a congregar-se com o entretenimento é 

dizer que essas atividades podem ser planejadas e realizadas para fins de aprendizagem, 

seja por temas educacionais mais amplos ou mais específicos como os conteúdos das 

ciências estudados na escola. 

Um programa de TV para crianças com atividades que envolvam cálculos numéricos, 

assistir a um filme para que a partir dele se realize uma abordagem de comportamento 

profissional, um jogo digital que exija pensamento estratégico para passar de fases, são 

exemplos de atividades de entretenimento com potencial de aprendizagem. O que 

apontamos é a convergência entre aprendizagem e lazer, ou entretenimento, como aponta 

Escola (2008, p. 94), ao afirmar que “a sala de aula se está a converter num lugar no qual 

tanto o ensino como a aprendizagem pretendem ser atividades de enorme entretenimento”. 

O conceito de Diversão, por sua vez, é possivelmente o mais utilizado ao se falar de 

atividades educacionais, com uso de atividades lúdicas e de entretenimento. Abbagnano 

(2007, p. 292) define “Divertimento” como “Qualquer atividade que afaste o homem das 

ocupações ou preocupações habituais”, e a relaciona com a busca de ocupações 

agradáveis, absorventes, de espetáculos e de entretenimento.  

Prensky (2012), em importante obra sobre os Jogos no contexto da aprendizagem, 

chama atenção para o fato de que “diversão”, “brincadeira”, tudo é conceito abstrato, 

podendo ser usado de diferentes formas. Afirma que a diversão no processo de 

aprendizagem tem como principal papel ‘relaxar e motivar’, onde o primeiro faz com que o 

aprendiz assimile os conteúdos mais facilmente; e o segundo o faz se empenhar na 

experiência, sem arrependimento.  

O autor afirma ainda que aprendemos quando nos divertimos, mas que aprendemos 

pela dor também, quando, por exemplo, nos encostamos em um objeto quente, aprendemos 

que esta situação deve ser sempre evitada. Relacionado os temos brincadeira, diversão e 
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aprendizagem, o autor mergulha no campo dos jogos e os posiciona como um subconjunto, 

tanto da brincadeira como da diversão.  

Não obstante, Demo (2007) indica que o mais importante para a aprendizagem é o 

envolvimento, o sentir-se envolvido, mesmo que não se esteja, naquele momento, sentindo 

um prazer imediato. O autor destaca que o desafio de aprender, em sua forma mais intensa, 

exige esforço, renúncia, dedicação, insistência, o que pode até resultar em prazer e que, 

neste sentido, o mais importante é que o professor consiga elaborar atividades em que o 

aluno se sinta envolvido, atraído. 

Assim, ao se olhar para as tecnologias digitais, abre-se um mundo de possibilidades de 

atividades e produtos que aliam o entretenimento, a diversão à aprendizagem de conteúdos 

escolares, uma vez que o ambiente digital possibilita várias atividades de “simulação”, de 

que fala Pereira (2014), principalmente em jogos digitais. 

Os jogos digitais educacionais são oferecidos por um ambiente (em mídia ou on-line) 

em que o usuário permanece envolvido e concentrado, enquanto realiza tarefas que lhe são 

indicadas por este ambiente de simulação, e por isso são considerados como um dos 

produtos de tecnologia digital mais discutidos e estudados na atualidade.  

Urquidi e Calabor (2014, p. 3) afirmam que simulação e aprendizagem são dois 

conceitos que caminham juntos no processo educacional. “Sob o ponto de vista puramente 

instrumental, podemos dizer que a maioria das atividades de aprendizagem são baseadas 

em entidades de simulação”. Ao se resolver um problema matemático ou de tomada de 

decisão num problema de gestão, a experiência sempre se apoia em uma atividade 

simulada, uma vez que raramente o professor deixa a sala de aula e vai com os alunos para 

o mundo exterior, no intuito de explicar e demonstrar teorias, leis ou hipóteses.  

Prensky (2012) aponta algumas características dos jogos que os tornam tecnologias 

potenciais para serem usadas em atividades de aprendizagem, conforme ilustra o quadro 

10:  

 

Quadro 10 – Características dos jogos que prendem a atenção 
PORQUE OS JOGOS PRENDEM NOSSA ATENÇÃO 

CARACTERÍSTICAS CONSEQUENCIAS 

São uma forma de diversão 

São uma forma de brincar 

Têm regras 

Têm metas 

São interativos 

Têm resultados e feedback 

São adaptáveis 

Têm vitórias 

Proporciona prazer e diversão 

Faz nosso envolvimento ser intenso e fervoroso 

Nos dá estrutura 

Nos dá motivação 

Nos faz agir 

Nos faz aprender 

Nos faz seguir um fluxo 

O que gratifica o nosso ego 
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Têm conflitos/competições/desafios/oposições 

Envolvem solução de problemas 

Têm interação 

Têm enredo e representações 

Nos dá adrenalina 

Estimula nossa criatividade 

Nos leva a grupos sociais 

Nos proporciona emoção 

Fonte: Baseado em Prensky (2012, p. 156). 

 

Carvalho, Araújo e Fonseca (2015), por sua vez, afirmam que o jogo exige de seu 

usuário importantes atitudes, como a resolução de problemas, a tomada de decisão, a 

capacidade de saber lidar com o fracasso e o sucesso. Para os autores, tais desafios 

auxiliam no desenvolvimeeneto de importantes capacidades humanas como a persistência e 

a destreza cognitiva e motora. Outro aspecto interessante, apontado pelos autores, é que, 

no jogo, diferente da vida real, é possível repetir essas experiências, possibilitanto um 

aprimoramento que leva o usuário à evolução até alcançar o seu objetivo.  

Relacionando os jogos com outras atividades de entretenimento, Mattar (2013) afirma 

que o cinema já estabelece uma comunicação baseada em uma estética da narração 

audiovisual, mas, os games se baseiam na estética de um espaço de experiências, ou seja, 

pressupõe interação e sua exploração, não é uma visita passiva, seus caminhos são 

construídos pelo próprio usuário, sendo certo grau de incerteza o que garante a imersão do 

jogador. “Essa interação e interatividade colocam os games a um passo além do cinema e 

de outras formas estáticas de experiência estética. Jogar um game é diferente de 

testemunhar uma história ou um filme contemplativo” (Mattar, 2013, p. 128). 

O acesso e o sucesso dos jogos digitais, em algumas camadas da sociedade, facilitado 

pela mobilidade, o uso de redes e outras tecnologias, popularizou o consumo de jogos entre 

crianças, jovens e jovens adultos, o que levou os educadores novamente, assim como no 

advento das redes sociais, a observar esta tecnologia como um espaço para aprendizagem. 

Atualmente, Mattar (2014) afirma que as escolas da educação infantil ao ensino superior e 

as empresas, de alguma forma, já consideraram ou realizaram alguma proposta de 

aprendizagem com o uso de jogos digitais. 

Coll e Monereo (2010) destacam que os videogames ajudaram a desenvolver em seus 

usuários uma nova habilidade para as atividades humanas, que é a leitura icônica, já 

derivada de uma habilidade de leitura visual mais ampla.  Os autores afirmam que a partir 

da década de 80 tem sido muito mais habitual a comunicação por meio de ícones, 

ocasionando mudanças significativas em determinadas formas de processamento cognitivo.  

Interfaces dos sistemas operacionais de computadores, eletrodomésticos e 

eletroeletrônicos, sites e outras tecnologias passaram a tornar cada vez mais simplificadas a 

representação daquilo que desejam informar e comunicar, optando pela comunicação visual 
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em detrimento da comunicação textual. Um exemplo disso são os Emoticons39, comumente 

usados nas comunicações informais. 

Mattar (2014) cita diversos autores e as bases de suas teorias sobre o que chama de 

“Aprendizagem Baseada em Jogos” (game-based learning), mas, em resumo, destaca a 

capacidade de adaptabilidade ao usuário como um dos aspectos primordiais do design de 

games e que precisa ser observado pelos designers educacionais. A adaptabilidade gera o 

que a educação tem chamado amplamente de “personalização das experiências de 

aprendizagem”, característica de formação que se adapta às necessidades, desejos e 

limites de cada educando. 

Prenky (2012) também apresenta relevante estudo da aprendizagem baseada em jogos 

e justifica sua defesa ao iniciar por três premissas: Os jogos combinam com os estilos de 

aprendizagem da geração atual e futura; a aprendizagem baseada em jogos é divertida e 

por isso, motiva; e, por último, é versátil, podendo ser adaptada a quase todas as 

disciplinas. O autor afirma que a revolução da aprendizagem no século XXI é um verdadeiro 

livramento das “algemas da dor e do sofrimento” que têm acompanhado a educação formal 

por tanto tempo.  

 
A enorme barreira que separava a aprendizagem da diversão e o trabalho do jogo nos 
últimos séculos está começando a estremecer e, em breve, vai desmoronar, para a 
felicidade de todos. E, apesar de essa barreira ainda resistir por um tempo, assim como o 
Muro de Berlim no mundo político, quando finalmente cair, as pessoas debandarão rumo à 
liberdade (Prenky, 2012, p. 36). 

 

O autor aponta que os próprios aprendizes e trabalhadores da “geração dos jogos” 

exigirão uma formação que não seja chata, “sendo necessário injetar diversão e jogos nos 

treinamentos – como empresas, escolas e Forças Armadas, em alguns lugares já 

começaram a fazer” (Prenky, 2012, p. 36). Prensky (2012) usa o termo diversão como 

designativo de tais experiências e aprendizagem baseada em jogos digitais, como 

alternativa para um novo paradigma de aprendizagem, um aprender brincando ou mesmo 

uma aprendizagem disfarçada40.  

Alguns jogos como os de tabuleiro e de estratégias já são respeitados por estimular as 

habilidades cognitivas, mas a aplicação do princípio do jogo para um jogo digital visando a 

formação escolar de adultos, ainda precisa de maior compreensão por parte dos 

educadores. Uma das principais dificuldades é a transposição da abordagem centrada no 

ensino de conteúdos para uma abordagem centrada na aprendizagem, conectando-se, 

neste momento, as questões da aprendizagem significativa para diferentes perfis de alunos.  

                                                           
39 “Emoticon é um neologismo que provém da associação dos termos emoção e ícone. Originalmente, foram criados com a 
intenção de expressar emoções por meio de uma combinação de signos, geralmente em forma de caras com diferentes 
expressões emocionais” (Monereo & Pozo, 2010, p. 116). 
40 Prensky indica que o termo “aprendizagem disfarçada” é um processo mencionado por Doug Crockford, da LucasArts. 
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A utilização de jogos, em outros níveis do ensino que não seja a educação infantil, pode 

ser considerada inadequada por alguns educadores. Tem-se inicialmente um conceito de 

que, uma vez que a aprendizagem adulta é autônoma dada à maturidade do aprendiz, este 

deveria agir com inteira responsabilidade e compromisso, empenhando-se na construção de 

seus conhecimentos e habilidades e sendo, portanto, desnecessário o planejamento de 

experiências didáticas diferenciadas para alcançar tal fim, muito menos lúdicas. Todavia, 

sabe-se que nem sempre o aluno age com a disciplina e pró-atividade esperada, e é neste 

momento que a inserção de diferentes estratégias didáticas no ensino é positiva, pois parte-

se do princípio de que as pessoas aprendem de forma diferente, e que por esse motivo, os 

estímulos multimídia dos jogos podem favorecer o atendimento a essa diversidade. 

Neste sentido, Mattar (2013) destaca que a autoria, a interação e a interatividade são 

estratégias que um design educacional pode aproveitar do design de games e, de forma 

mais prática, outros princípios que passaram a ser discutidos como gamificação. 

Gamificação é um neologismo da língua portuguesa por analogia ao inglês gamification, 

termo criado para designar o uso de características de design de games em situações que 

não são games. Foi a partir da observação e reflexão sobre o interesse, atenção e 

concentração que os games despertam nas crianças e jovens, que educadores passaram a 

estudar estas tecnologias visando identificar quais são os fundamentos de seu 

funcionamento, tendo como objetivo aplicá-los em outros contextos de aprendizagem. 

 
A gamificação (do original em inglês gamification) corresponde ao uso de mecanismos de 
jogos orientados ao objetivo de resolver problemas práticos ou de despertar engajamento 
entre um público específico. Com frequência cada vez maior, esse conjunto de técnicas tem 
sido aplicado por empresas e entidades de diversos segmentos como alternativas às 
abordagens tradicionais, sobretudo no que se refere a encorajar pessoas a adotarem 
determinados comportamentos, a familiarizarem-se com novas tecnologias, a agilizar seus 
processos de aprendizado ou de treinamento e a tornar mais agradáveis tarefas 
consideradas tediosas ou repetitivas (Vianna et al., 2013, p. 13). 

 

Ainda segundo Vianna et al. (2013, p. 17), a gamificação envolve “adaptação da 

experiência do usuário a determinado produto, serviço ou processo” e tem o objetivo de 

“despertar emoções positivas, explorar aptidões pessoais ou atrelar recompensas virtuais ou 

físicas ao cumprimento de tarefas.” 

Diversão, interação, conflito, colaboração, competição, recompensas, feedback rápido e 

constante, personalização da aprendizagem e histórias, são elementos dos games que 

podem ser aplicados a outros contextos (Mattar, 2013), como, por exemplo, um currículo 

escolar, um curso, uma aula, uma avaliação da aprendizagem. Duas questões são 

destacadas pelo autor para que se compreenda o que é gamificação:  

• gamificação não se confunde com uso de jogos na educação: um jogo pode ser 

usado em uma situação educacional tradicional, mantendo-se em um modelo rígido e 
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instrucionista; ao mesmo tempo, uma situação educacional pode ser gamificada, sem 

uso de nenhum jogo. 

• gamificação não se restringe à premiação dos alunos para aumentar o nível de 

motivação: algumas ações se limitam a dar medalhas e troféus pelos alunos como 

recompensa de seu desempenho, o que seria uma concepção empobrecida de 

gamificação. 

Além das características citadas anteriormente, Mattar (2014) aponta ainda mais duas 

características dos games como de fundamental importância para os processos 

educacionais. A primeira é a forma como os games lidam com o erro, quando um jogador 

não passa de uma fase no jogo, quando não é ágil o suficiente de acordo com o tempo 

disponível ou não consegue eliminar um obstáculo como deveria; esse “fracasso” do jogador 

é por ele percebido, prioritariamente, como aprendizado para que, na próxima tentativa, ele 

possa demonstrar um desempenho melhor, sentindo-se motivado a tentar novamente. A 

segunda característica que interessa à educação é a liberdade que os usuários de jogos 

possuem para descobrir e criar caminhos próprios, “arranjos de aprendizagem que 

funcionem mais adequadamente para eles” (Mattar, 2014, p. 49). 

Nessa mesma direção, Meira e Pinheiro (2012) defendem um modelo de inovação para 

a escola contemporânea, baseado em princípios dos jogos digitais, o D3NA: “Diversão / 

Diálogo / Desafio / Narrativa / Aventura”  ̶  uma metáfora que fundamenta a emergência de 

novos cenários de aprendizagem na escola.  

Os autores explicam que o primeiro “D”, de Diversão, deve ser entendido como 

ludicidade, prazer, sendo a criação dessas experiências necessárias para o ambiente de 

aprendizagem; o segundo “D”, de Diálogo, considera que tudo que somos ou podemos vir a 

ser passa pelas relações discursivas com o ‘outro’; o terceiro “D”, de Desafio, propõe que as 

atividades postas aos alunos sejam mais inventivas e colocadas a eles de forma mais 

criativa e instigante; o “N”, de Narrativa defende que os conteúdos escolares possam ser 

organizados e conduzidos numa trama, articulados em um fio condutor, como uma história 

possível de ser contada; e por fim, o “A” de Aventura, é posto como uma consequência das 

mudanças realizadas pelos 3Ds e N, tornando a escola um ambiente de aventura 

educacional. 

Diante de tais discursos, que propõem à educação formal práticas educacionas 

inovadoras com forte relação com a dinâmica das tecnologias digitais, não é difícil 

considerar que, parte dos educadores, teria dificuldade em compreender, incorporar e 

realizar um trabalho educacional baseado em tais fundamentos. Prensky (2012) afirma que 

professores e alunos de hoje pertencem a mundos completamente diferentes e que esta tem 

sido a grande turbulência ao se tratar de aprendizagem na era digital.  
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As ‘alterações mentais’ ou ‘mudanças cognitivas’ causadas pelas novas tecnologias e 
mídias digitais levaram a uma grande variedade de novas necessidades e preferências por 
parte da geração mais jovem, especialmente na área da aprendizagem, embora não se 
limite a ela. A pesquisa de Don Tapscott mostra que essas pessoas estão aprendendo, 
jogando, comunicando-se, trabalhando e criando comunidades de forma bem diferente de 
seus pais’. O resultado é uma descontinuidade enorme, nunca antes vista na história do 
mundo (Prensky, 2012, p. 65).  

 

Por tais questões, não é difícil concordar com o pensamento de Prensky (2012) ao 

afirmar que quando os educadores vêm de uma geração anterior, trazem consigo um 

conjunto de experiências e crenças desse tempo, passando a não entender as 

necessidades e perfil desta nova geração, nem sua forma de aprender. Chamada de teoria 

geracional, este campo de estudo tem sido usado com frequência por diferentes campos 

profissionais, com princípios no marketing, na administração e com o ensejo da discussão 

digital, passou-se a discutir na educação.  

Recorrendo à literatura, encontra-se alguma diferença entre as datas que definem as 

diferentes gerações, mas, de modo próximo, a teoria geracional caracteriza a geração X 

como aqueles nascidos entre 1964 e 1977 e a geração Y os que nasceram entre 1978 e 

1994. Por fim, a geração Z, chamados de nativos digitais, são os que nasceram de 2000 em 

diante (Engelmann, 2009, como citado em Santos, Ariente, Diniz & Dovigo, 2011).  

Segundo Santos et al. (2011), a geração X é a que mais prevalece no mercado de 

trabalho. É conservadora, mas não tão rígida, permitindo-se ainda adaptar-se às inovações 

tecnológicas. A geração Y é aquela que está entrando no mercado e que viveu o 

nascimento da internet e a evolução das tecnologias digitais, sendo apontada por alguns 

estudiosos como uma geração que é motivada por mudanças, permanecendo pouco tempo 

em um local que não lhes proporcione alterações de rotina. Já a geração Z tem como 

principal característica a ação de “zapear” pelos diferentes estímulos multimídia, como a TV, 

videogames, telefones móveis, redes sociais, internet e outros.  

Considerando que no Brasil, um aluno que cumpre uma carreira acadêmica regular 

inicia o ensino superior em torno dos 18 anos, tem-se que a geração Z ainda não adentrou o 

mercado de trabalho, sendo inúmeras as reflexões dos estudiosos no sentido de que as 

empresas não estão preparadas para receber profissionais com este tipo de comportamento 

e a mesma reflexão pode-se estender à escola.  

Assim, a relação das tecnologias com o ensino não passa somente pela decisão de 

usá-la ou não, mas sim por toda uma trama que envolve o comportamento do aluno e que 

faz com que o professor precise atuar como um designer da aprendizagem. É neste 

planejamento que se pode incluir atividades divertidas, pois trata-se de uma estratégia muito 

mais ampla que a utilização de jogos ou experiências gamificadas e que, utilizando-se ou 

não de tais tecnologias, podem proporcionar melhores experiência de aprendizagem. 
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2.3.5 Métodos Ativos de Aprendizagem 

 

No contexto desta tese consideramos que as mudanças sociais ocorridas no mundo a 

partir da década de 80, principalmente por conta dos avanços tecnológicos, ampliação do 

acesso à informação e globalização, despertou em alguns educadores o questionamento 

quanto aos métodos de ensino e aprendizagem adotados na escola, pois perceberam a 

necessidade de dar a esse processo um significado real, conectado com esse mundo em 

constante transformação.  

Moran (2013) afirma que a educação escolar exige cada vez mais planejamento por 

parte do professor, de modo que seja proporcionado aos alunos atividades diferenciadas, 

com ênfase em experiências, pesquisas, colaboração, jogos, desafios e múltiplas 

linguagens, sempre apoiadas em situações reais, mesmo que a partir de simulações.  

Tem se tornando entendimento quase comum que a incorporação das tecnologias 

digitais na escola não gera, por si só, melhorias nos processos de aprendizagem. A principal 

questão está no uso que se faz delas, exatamente a partir da capacidade criativa e 

autônoma de professores e alunos que conseguem com as tecnologias digitais potencializar 

o que já se faria sem elas ou então realizar o que não seria possível sem tais recursos. 

 

Assim, com uma visão mais transmissiva ou tradicional do ensino e da 
aprendizagem, tendem a utilizar as TIC para reforçar suas estratégias de 
apresentação e transmissão do conteúdo, enquanto aqueles que têm uma visão 
mais ativa ou “construtivista” tendem a utilizá-las para promover as atividades de 
exploração ou indagação dos alunos, o trabalho autônomo e o trabalho colaborativo 
(Coll, Mauri & Onrubia, 2010, p. 75). 

 

O perfil desses aprendizes dito “digitais” pedem intervenções pedagógicas específicas 

em busca de tornar a experiência de aprendizagem significativa, podendo ser realizadas a 

partir de quatro frentes de ação educativa, segundo Braga (2013, p. 12): 

a) Promover situações de aprendizagem que propiciem o desenvolvimento das 

habilidades necessárias para as trocas e negociações inerentes ao processo de 

construção coletiva do conhecimento; 

b) Auxiliar os alunos a encontrar os caminhos possíveis para buscar informações; 

c) Orientar os alunos para assumir uma postura crítica frente à variedade de 

informações, visando selecioná-las de forma mais adequada à construção do 

conhecimento; 

d) Instigar os alunos a refletir sobre questões de natureza ética, que vão determinar 

sua participação e intervenção social. 
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Guimarães (2012, pp. 128-129) afirma que um novo paradigma sobre aprendizagem se 

estabelece a partir da consolidação e transformações ocorridas com a convergência digital, 

o que sintetiza a partir das seguintes premissas: 

 

Existe a necessidade de reaprender como encontrar, selecionar, avaliar, organizar, 
hierarquizar e recriar a informação de acordo com a sua relevância, em meio a um imenso 
volume de dados em circulação; A aprendizagem em tempos de convergência digital é um 
processo fundamentalmente colaborativo, em que as redes sociais se destacam ao redor 
de interesses comuns, facilitando a construção do conhecimento; O aprendente assume 
papel central no processo de aprendizagem e não pode ser tratado como um receptor 
passivo de informação, devendo necessariamente ser incluído como autor, cocriador, 
avaliador e comentador crítico; Para dar conta dessa realidade, o processo de 
aprendizagem se torna cada vez mais personalizado, focado nas necessidades e nos 
interesses individuais.  

 

Behrens (2013, p. 83) destaca que “a aprendizagem precisa ser significativa, 

desafiadora, problematizadora e instigante, a ponto de mobilizar o aluno e o grupo a buscar 

soluções possíveis para serem discutidas e concretizadas à luz de referenciais 

teórico/práticos”. 

A aprendizagem significativa é um conceito desenvolvido por Ausubel, Novak & 

Hanesian (1980) ao afirmar que aprender é tomar para si. É um processo em que o sujeito 

só toma para si aquilo que para ele tem significado. Baseado na teoria cognitivista, Mota 

(2011, p. 105) afirma que a aprendizagem “adquire significado para o educando por uma 

espécie de ancoragem em aspectos relevantes preexistentes na sua estrutura cognitiva, os 

quais detenham determinado grau de clareza, estabilidade e diferenciação”. Sathler (2011, 

p. 161) reforça esta questão ao colocar que  

 

As pessoas aprendem de forma diferente em tempos de convergência digital. A informação 
disponível, abundante e de variadas fontes, altera os caminhos que indivíduos assumem 
como válidos para buscar fontes confiáveis para a construção de seu conhecimento. Alunos 
de variadas idades e classes sociais exigem maior flexibilidade de tempo, espaço e ritmo 
para estudarem. Aumenta a demanda por relações de ensino e aprendizagem mais 
personalizadas. A autonomia e o pensamento crítico são competências mais importantes 
que o acúmulo enciclopédico de conhecimento, mesmo porque novas informações podem 
alterar rápida e profundamente o que se sabe ou é preciso saber.  

 

Na mesma direção, López e García (2013, p. 3) ressaltam que o uso das tecnologias 

digitais na educação exige que os modelos pedagógicos tradicionais sejam redesenhados, 

tanto em relação à metodologia docente quanto à organização escolar. O quadro 11 é 

apresentado pelos autores para apontar as diferenças entre os “modelos pedagógicos 

tradicionais” e os “modelos pedagógicos digitais”, em busca desse novo design para o 

ensino/aprendizagem. 
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Quadro 11 – Modelos Pedagógicos Tradicionais e Digitais 
MODELOS PEDAGÓGICOS TRADICIONAIS MODELOS PEDAGÓGICOS DIGITAIS 

Elementos centrais alunos, docentes e conteúdos.  Elementos centrais alunos, docentes e conteúdos TIC.  

Relações através da interação social.  Relações TIC, com novos canais, espaços e tempos.  

Metodologia rígida e estática.  Metodologia flexível.  

Alunos ativos que constroem seu próprio 
aprendizado interagindo com o docente, com os 

companheiros e com um conteúdo único.  

Alunos ativos que constroem aprendizagens diversas 
interagindo com o docente, com os companheiros e 

com múltiplos conteúdos digitais.  

O docente age como mediador da aprendizagem, 
cuja atividade serve para gerar novas 

aprendizagens.  

As TIC mediam as atividades realizadas pelo docente 
e alunos gerando novas aprendizagens.  

Apoia-se em recursos impressos estáticos. 
Permite a combinação de recursos multimídia 

dinâmicos.  

O conteúdo facilita a interação entre aluno/docente. 
O conteúdo digital modula a interação entre 

aluno/docente.  

A comunicação e interação nos contextos escolares 
são limitadas por barreiras espaciais e temporais.  

A comunicação e interação ocorrem além das aulas 
eliminando barreiras espaciais e temporais.  

Distribuição simples do espaço e do tempo  
em sala de  aula.   

Infraestrutura de uso flexível embora mais completa.  

Conhecimento e informação limitados ao docente e 
aos conteúdos. 

Acesso a grande quantidade de informação e 
conhecimento. 

O docente promove o desenvolvimento de 
habilidades e competências para aprender a 

aprender.  

O docente facilita aos alunos a promoção de 
habilidades e competências para aprender a 

aprender.  

Metodologia estática, menos flexível e menos 
interessante.  

Metodologia dinâmica e interessante.  

Aprendizagem sobre computadores. Aprendizagem por meio das TIC e sobre as TIC. 

Fonte: López e García (2013). 

 

Neste contexto, educadores têm relacionado o cenário tecnológico e a sociedade da 

informação com a necessidade de uma aprendizagem mais ativa, desafiadora e 

problematizadora e realizada em cooperação e colaboração, o que ficou conhecido como 

Metodologias Ativas de Aprendizagem. Estas metodologias se referem ao planejamento e 

realização de atividades que proporcionem aos alunos o confronto com situações complexas 

do mundo real, havendo a necessidade de que analisem, pesquisem e reflitam, tornando-se 

ativos no processo, e com isso gerando aprendizado. 

A aprendizagem ativa é uma metodologia de aprendizagem cada vez mais utilizada nos 

cursos de superiores que têm preferido os métodos de ensino que possibilitam a melhoria 

da aprendizagem dos alunos em comparação com metodologias tradicionais dominadas por 

aulas expositivas, palestras e exercícios práticos tradicionais, em que os alunos são 

receptores passivos de informação fornecida pelo docente. A aprendizagem ativa centra-se 

na aprendizagem dos alunos: os próprios alunos assumem a responsabilidade por seu 

processo de aprendizagem e, gradualmente, por aumentar a sua própria aprendizagem 

(Arbelaitz, Martin & Muguerza, 2015). 

Segundo os autores, os métodos ativos integram conteúdo e habilidade, ajudando os 

alunos a saber e fazer, a aprendizagem torna-se, em vez de centrada no professor, centrada 

no aluno. Além disso, fornece aos alunos habilidades profissionais genéricas ou 

competências transversais, como a capacidade de resolver problemas, habilidades de 
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equipe, habilidades de gerenciamento de informações, adaptabilidade à mudança, o 

conhecimento crítico, habilidades de comunicação, autoaprendizagem e habilidades de 

autoavaliação. 

Algumas didáticas têm sido estudadas e apresentadas como adequadas ou possíveis 

de produzir resultados eficientes quando se planeja uma aprendizagem ativa, dentre elas 

podemos citar com destaque a Aprendizagem Baseada em Análise de Casos, 

Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas e a Aprendizagem Baseada em 

Projetos. Na literatura, encontramos diferenças tanto na nomenclatura quanto na explicação 

que os autores fazem de cada metodologia, todavia, seus fundamentos são similares e 

todos baseados no objetivo de fazer do aluno sujeito ativo e reflexivo no processo de 

aprendizagem, percebendo-a como significativa e contextualizada. 

Coll, Mauri e Onrubia (2010), por exemplo, destacam a Aprendizagem Baseada em 

Análise de Casos (CBL) e a Aprendizagem baseada na resolução de problemas (PBL), 

como propostas de ensino e aprendizagem que tornam o aluno um sujeito ativo. Segundo os 

autores, a CBL teve início no século XX, nos estudos de Direito em Harvard (The Case 

System) e a PBL teve sua primeira aplicação na década de 60, na área médica da 

Universidade McMaster, no Canadá.  

De acordo com os autores, na aprendizagem baseada em casos é elaborado em forma 

de narrativa ou história, sendo que um caso que pode ser real ou construído em termos 

realista e apresentado aos alunos de modo a confrontar os estudantes com questões 

complexas, incertezas, ambiguidades e outras contradições que estimulem o pensamento, 

análise e tomada de decisões que, eventualmente, podem produzir possibilidades de 

soluções para o caso. Na aprendizagem baseada em problemas, a construção de toda a 

situação de estudo se dá a partir de uma situação diretamente do contexto e interesse dos 

alunos, centrado no concreto; o trabalho é realizado em grupos pequenos para que as 

competências sejam potencializadas, onde o grupo se responsabiliza pelo seu próprio 

aprendizado.  

Consideradas como metodologias de visão construtivista da aprendizagem, que dota a 

experiência de estudo de significado, conectando o acadêmico com a vida real, os autores 

destacam que 

 

A partir dessa perspectiva, colocam o aluno em situação de evocar, selecionar e usar seus 
conhecimentos prévios, de desenvolver progressivamente processos de aprendizagem 
autorregulados e conscientes e de transferir e provar a funcionalidade do conhecimento. 
Além disso, o aluno pode ser chamado, principalmente no modelo PBL, para desenvolver 
um trabalho de grupo sistemático e coadministrado (Coll, Mauri & Onrubia, 2010, p. 190).  
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Sacoll, Schlemmer e Barbosa (2011) também destacam o Projeto de Aprendizagem 

Baseado em Problema (e usam o acrônimo PAPs), explicando como uma metodologia que 

nasce a partir da curiosidade e interesse dos educandos, da identificação de dúvidas e 

certezas provisórias. A partir de então o aluno percorre caminhos não lineares, surgindo 

descobertas a partir de pesquisas com o objetivo de responder as dúvidas iniciais. A 

mediação pedagógica do professor consiste em instigar os alunos nesse processo, 

apresentando situações que perturbem suas certezas, agindo como provocadores de 

situações de aprendizagem.  

 
Por mediação pedagógica entendemos a atitude, o comportamento do professor que se 
coloca como um facilitador um incentivador ou um motivador da aprendizagem, que se 
apresenta com a disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem – não 
uma ponte estatica, mas uma ponte “rolante”, que ativamente colabora para que o aprendiz 
alcance seus objetivos (Masetto, 2013, p. 151).  

 

O autor aponta como características da mediação pedagógica: 

• Permanente diálogo e troca de experiências; 

• Debate sobre dúvidas, problemas, dificuldades técnicas ou de conhecimento do 

aprendiz; 

• Proposição de desafios, problemas, visando desencadear e incentivar a 

aprendizagem constante; 

• Promoção de intercâmbio entre o que está sendo aprendido e a sociedade, 

colocando o aprendiz frente a questões éticas, sociais e profissionais complexas. 

Outra metodologia destacada por Sacoll, Schlemmer e Barbosa (2011) é a Identificação 

e Resolução de Problemas, que é tratada como similar à resolução de desafios ou casos. 

Neste método a aprendizagem é provocada por situações-problema, desafios ou casos que 

podem ser criados pelo professor, pelos estudantes ou por ambos, mas sempre baseados 

em situações do cotidiano. O trabalho também é colaborativo e envolve várias etapas, 

desde a construção do problema, passando pelo planejamento da pesquisa até a criação e 

desenvolvimento de uma solução “ótima” realizada de forma coletiva. 

As Oficinas e a elaboração de Mapas Conceituais, também são citadas pelos autores 

como metodologias que problematizam e situam o aluno como agente ativo no processo de 

construção do conhecimento. A primeira refere-se a uma prática muito utilizada que pode 

ser usada para o aprofundamento de necessidades identificadas no processo educativo e a 

segunda trata da elaboração de uma representação gráfica de conceitos construídos pelo 

sujeito ao organizar a sua compreensão dos fenômenos, podendo ser socializados e 

discutidos para exercitar negociações coletivas e apurar o pensamento crítico.  
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A aprendizagem baseada em casos e problemas também é exposta por Braga (2013) 

estabelecendo suas relações com as TIC, que são apontadas como uma das questões 

motivadoras para a o uso dos métodos. A autora faz uma analogia com o surgimento da 

calculadora, pois, no momento em que permite a relação automática de operações, libera o 

indivíduo para outras operações mentais que exigem compreensões mais abstratas. Desta 

mesma forma ocorreu com as tecnologias da internet que, ao se apresentar como um 

repositório de informações, passou a indicar como sábio não a pessoa que é bem 

informada, mas sim aquela que, a partir dessas informações e meios sabe elaborar 

conhecimentos, para a resolução de problemas específicos (Braga, 2013, p. 61). Para Braga 

este é o princípio para os modelos educacionais que trabalham a aprendizagem baseada 

em problemas e casos, onde, a primeira, parte de questões concretas do cotidiano e a 

segunda permite um caso elaborado.  

A autora ilustra uma situação de Aprendizagem Baseada em Casos como o exemplo 

em que o professor traz para a sala de aula uma situação factível do cotidiano dos 

participantes, mas, que foi criada e narrada por ele: a gravidez de uma jovem adolescente 

que morava na periferia (caso). Braga (2013) destaca que esse tema pode ser visto a partir 

de diferentes ciências, podendo se organizar como um estudo interdisciplinar: a biologia, 

sob a questão da reprodução sexual; a geografia, em relação ao crescimento demográfico; a 

matemática, em torno dos custos envolvidos no nascimento e criação de um bebê e, assim, 

por diante. Nesse sentido, o trabalho em sala de aula traz uma realidade da comunidade 

para ser discutida em um âmbito educativo, desenvolvendo a competência de leitura e 

análise dos fenômenos, sem ter como objetivo “resolver” o problema ou indicar caminhos a 

serem seguidos. 

A seguir Braga (2013) também aponta algumas propostas que poderiam ser 

organizadas para uma Aprendizagem Baseada em Problema. A ênfase é que o problema 

posto em estudo é real, concreto para aqueles alunos e comunidade, como, por exemplo, as 

carências de saneamento básico, o uso de drogas na juventude, transporte público, 

violência etc. Como os problemas são reais, os alunos devem de fato se envolver nas 

pesquisas cientes de que nem sempre se alcançará todas as respostas e ou soluções, o 

aspecto principal é a aprendizagem gerada no processo de investigação.  

No mesmo caminho estratégico destacamos também a Pedagogia de Projetos que, 

segundo Leite (2014, p. 204), também é chamada de “Pedagogia de Trabalho” e surgiu, no 

Brasil, na década de 90, pelos trabalhos de Jolibert e Hernandez, tendo como princípio “a 

busca de uma escola mais vinculada à realidade cultural dos educandos e uma organização 

escolar mais democrática e participativa, menos fragmentada”. Como “método de projetos” 

surgiu no início do século XX, por Jhon Dewey (1859 – 1952) e Kilpatrick (seu seguidor), 
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sendo o primeiro considerado como o precursor do que, hoje, conhecemos como Pedagogia 

de Projetos  ̶ambos fizeram parte do movimento da Escola Nova (Leite, 2014).  

O autor conta que as ideias progressistas da Escola Nova se firmaram pelos 

pensamentos de Lourenço Filho (1897 – 1970) e seus fundamentos são encontrados de 

forma clara nas ideias do educador Paulo Freire (1921- 1997), por defender uma educação 

como prática da liberdade, em contraponto a uma pedagogia do oprimido. 

A pedagogia de projetos, como estratégia didática sustenta como ideia central o 

envolvimento dos estudantes na resolução de problemas, sendo que tais problemas são 

definidos ou selecionados pelo coletivo, envolvendo professores e alunos na elaboração de 

sua solução. Para tal, o estudante assume uma postura de investigador da realidade e 

utiliza ferramentas culturais das disciplinas acadêmicas e da realidade social em que o 

problema está situado (Leite, 2014). O autor indica, ainda, que quando a escola faz uso da 

Pedagogia de Projetos é por estar em busca de uma mudança em sua prática pedagógica, 

“resignificando tempos, espaços, conteúdos, na perspectiva de transformar a escola e a sala 

de aula em um espaço democrático, sintonizando com as demandas do mundo 

contemporâneo e com a cultura de seus alunos” (Leite, 2014, p. 204). 

Beherns (2013) aponta que o trabalho educativo, por meio do desenvolvimento de 

projetos, pode ser uma prática valiosa para o professor preocupado com uma ação 

colaborativa de seus alunos, passando então a organizar e conduzir suas atividades pela 

metodologia da aprendizagem baseada em projetos. Da mesma forma que Moran (2013), a 

autora defende que a elaboração do projeto precisa ser discutida e vivenciada com os 

estudantes, que junto aos professores produzem conhecimento. 

A figura 10 apresenta um esquema das fases de um Projeto de Aprendizagem 

Colaborativa desenvolvido em orientações do programa de mestrado em Educação da 

Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Paraná/Brasil, compartilhado por Beherns (2013). 
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Figura 10 – Fases do Projeto de Aprendizagem Colaborativa 
 

 

Fonte: Berherns (2013, p. 116). 

 

 

Berherns (2013) explica que estas fases podem não ocorrer de forma completamente 

separadas e que algumas etapas podem ter sua ordem alterada. De forma sucinta, as 

etapas ocorrem da seguinte forma: 

I. Apresentação e discussão do projeto: como um contrato pedagógico e em uma 

relação dialógica, o professor discute cada fase do projeto de aprendizagem, 

valorizando as contribuições dos alunos; 

II. Problematização do tema: fase importante em que o professor explora os 

conhecimentos dos alunos, conduzindo o grupo de forma participativa, levando os 

alunos a levantarem problemas de pesquisa; 

III. Contextualização: trata o projeto a partir de uma visão holística, explorando o 

problema integralmente, mas de forma situada, com dados da realidade social, 

histórica, econômica ou outra; 

IV. Aulas teóricas exploratórias: o professor apresenta a temática e os conhecimentos 

básicos envolvidos, com aulas expositivas e dialogadas; 

V. Pesquisa individual: ação efetiva do aluno, quando ele se insere na sociedade do 

conhecimento, ele busca, acessa e investiga informações que o possam levar a 

soluções do problema;  

VI. Produção individual: geralmente, a produção de um texto próprio, elaborado pelo 

aluno, a partir do material pesquisado exercitando a escrita científica; 
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VII. Discussão coletiva, crítica e reflexiva: momento em que o professor reúne as 

produções individuais, as descobertas dos alunos e provoca discussão sobre a 

problemática; 

VIII. Produção coletiva: a proposta é produzir um material de forma coletiva tendo por 

base as produções, habilidades e contribuições individuais; 

IX. Produção final: trata-se de um espaço para criar uma forma de publicação, 

socialização daquilo que produziram, seja por meio digital, impresso ou alguma 

habilidade artística; 

X. Avaliação coletiva do projeto: momento de reflexão coletiva sobre os caminhos 

seguidos e resultados do projeto, tanto por parte dos alunos como dos professores. 

Os projetos de aprendizagem desenvolvidos por uma pedagogia de projetos 

possibilitam uma produção de conhecimento significativo, uma vez que os alunos se 

envolvem em situações reais e lidam com diferentes perfis de pessoas, desenvolvendo 

competências e habilidades que serão úteis para o resto da vida (Masetto, 2013). 

Nesta mesma direção, Moura e Barbosa (2013) tratam da ideia de trabalhar com 

projetos como recurso pedagógico na construção da aprendizagem e também os chamam 

de Projetos de Aprendizagem, estabelecendo sua relação epistemológica com a Pedagogia, 

a Didática e a Metodologia, tendo como fundamento a concepção a partir da ciência e a 

tecnologia. Os autores apresentam um breve histórico do “método de projetos” como 

tecnologia educativa e passam à sua caracterização. Eles destacam que o método de 

aprendizagem por projetos deve partir de temas relacionados às situações reais, 

proporcionando uma aprendizagem significativa e integral do educando. 

Moura e Barbosa (2013) afirmam que independente das variações é possível identificar 

algumas diretrizes fundamentais nos projetos de aprendizagem: 

• Alunos têm liberdade para escolher o tema mediante negociação com professor; 

• Os projetos devem contemplar uma finalidade útil, possibilitando a percepção de 

um sentido real;  

• Definição de tempo limite para concretização do projeto;  

• Os trabalhos são realizados em grupo;  

• O desenvolvimento ocorre considerando a experiência como um laboratório 

aberto, sem fronteiras (múltiplos recursos para pesquisa e realização);  

• Os resultados dos projetos devem ser socializados. 

Estas metodologias rompem com o modelo linear, sistematizado e compartimentado do 

currículo escolar, pois um problema real vai envolver questões inter e multidisciplinares, 

podendo alcançar diferentes níveis de complexidade que podem não estar relacionados 

especificamente a um nível de ensino específico.  
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Os ambientes virtuais de aprendizagem e alguns aplicativos móveis para aprendizagem, 

de alguma forma, também podem ser relacionados como os métodos ativos, uma vez que 

nestes ambientes cabe ao aluno gerir o seu próprio caminho de estudo, com considerável 

grau de autonomia.  

Coll, Mauri e Onrubia (2010) trazem um conceito que caracteriza esta dinâmica, a 

“Aprendizagem autodirigida” (self-directed learning). Os autores apontam que nos modelos 

tradicionais de ensino é o professor quem determina dos objetivos, conteúdos e atividades a 

serem cumpridas pelos alunos; já na aprendizagem autodirigida é o estudante quem detecta 

suas próprias necessidades de aprendizagem, formula seus próprios objetivos e seleciona 

os meios e as estratégias para alcançá-los – neste processo o professor atua como um 

facilitador e também como um recurso que pode ser solicitado pelo aluno. 

Por fim, consideramos que nos métodos considerados ativos, parte do trabalho é 

conduzido pelo professor, mas, para sua conclusão, outra grande parte é conduzida pelo 

aluno, tendo em vista que dependerá dos caminhos que este escolher e que, por sua vez, 

dependerá dos conhecimentos e habilidades que já traz consigo. Esta questão é exposta 

por Paula (2014), ao afirmar que, embora o professor planeje os experimentos, a 

experiência do aluno é algo impossível de ser totalmente controlada. “As experiências de 

vida trazidas para a sala de aula pelos estudantes vão interferir nas suas expectativas e nas 

hipóteses que eles vão utilizar como maior ou menor grau de consciência, no momento da 

realização dos experimentos propostos pelo professor” (Paula, 2014, p. 128).  

Nesta perspectiva, planejar o processo ensino-aprendizagem significa planejar 

experiências de aprendizagem desejadas, aquilo que os estudantes irão fazer e suas 

interações com o contexto real, pessoas e complexidades impostas pelas condições e 

recursos do ambiente, sendo possível ao professor a intervenção e mediação, mas, ciente 

de que muito do que for construído, é repertório trazido e caminho construído pelo próprio 

aluno.  

 

2.3.6 Síntese e Reflexões 

 

Tendo esta seção dos fundamentos teóricos o objetivo de abordar as didáticas mais 

comumente citadas quando se trata de educação para o século 21, iniciamos por trazer uma 

das estratégias já surgidas nesse referencial, que é a construção da aprendizagem como 

um processo não mais isolado e sim em colaboração com outras pessoas.  

Sobre este tópico apresentamos as falas de diferentes autores e suas definições para 

estratégias com nomes distintos, mas objetivos muito similares.  A “aprendizagem em rede”, 

citada por Kenski (2012); “comunidades de prática”, como indicado em Coll, Bustos e Engel 
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(2010); “comunidades de aprendizagem”, estudada por Mello (2011); a “aprendizagem em 

grupos colaborativos”, trazido por Onrubia, Colomina e Engel (2010), autores que fazem 

ainda uma distinção entre a aprendizagem colaborativa e cooperativa, assim como 

Hernández, Gonzáles e Muñoz (2014), ao falar de trabalho em grupo e trabalho 

colaborativo. Vale destacar que em nosso estudo não nos aprofundamos nesta discussão 

dos termos e optamos por chamar de aprendizagem colaborativa todas as experiências que 

são realizadas junto e com outras pessoas. 

Esta forma de aprendizagem é considerada para a organização dos trabalhos dentro da 

escola e também fora dela, como o trabalho com as comunidades e as redes que se formam 

em ambientes virtuais. Neste sentido, pensamos de acordo com Valcárcel, Basilotta e López 

(2014), ao indicar que a pedagogia atual deve permitir ao aluno maior liberdade para 

expandir suas formas de pensar, possibilitando a ele métodos não convencionais e 

colaborativos, onde a construção do conhecimento assume forte experiência social.  

Das questões apresentadas pelos diferentes autores sobre a aprendizagem em rede, 

sejam conduzidas por equipes presenciais, redes sociais digitais, comunidades virtuais de 

aprendizagem ou outra tecnologia educativa, leva-nos a concluir que a educação em redes 

colaborativas guarda os seguintes princípios: 

• Diferentes pessoas se conectam por interesse comum; 

• O professor é, ao mesmo tempo, um mediador e integrante dos processos de 

aprendizagem; 

• O espaço comunicativo é disponível a todos de forma igualitária; 

• Seus integrantes compartilham dúvidas e respondem a dúvidas, construindo um 

ambiente colaborativo; 

• O aluno assume postura ativa e autônoma no processo;  

• A interação não se limita ao tempo formal da atividade escolar. 

Neste sentido, o desafio do professor e da escola é tornar a aquisição de conhecimento 

um processo mais rizomático e não linear, onde sem uma base fixa, o professor passa a 

construir uma rede, não uma rota e, neste desenho, o professor deixa de ser o centro 

modificando consideravelmente a sua atuação como docente.  

Seguindo a discussão sobre a aprendizagem colaborativa, nos detivemos ainda na 

compreensão do conceito de Educação Aberta e Recursos Educacionais Abertos, uma vez 

que identificamos nestas tecnologias a concretização de uma educação em que o 

sentimento de posse e de individualismo é diminuído. Focamos nossa explanação nos 

ODAs, por entendemos que estes conteúdos surgiram e continuam a se multiplicar como 

uma prova de que a educação, de modo geral, tende a assumir contornos mais livres, 

autônomos e descentralizados do docente.  
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O que apontamos como o pilar desses conteúdos educacionais é a aprendizagem e a 

produção colaborativa, o que faz surgir um segundo desafio, que é a seleção e uso 

apropriado dessas tecnologias. Novamente, voltamos a apontar que é na dimensão do 

humano, da criatividade docente que se faz presente a capacidade de realizar uma 

educação diferenciada da tradicional.  

Do conceito de ODAs, passamos a abordar a educação móvel, que possui total relação 

com a ressignificação dos espaços e tempos utilizados para se aprender. Considerar que 

não se aprende somente entre quatro paredes da sala de aula, mas que se aprende 

também enquanto se está em movimento, o que é possibilitado pelos dispositivos móveis 

que, de forma off ou online carregam consigo conteúdos escolares, jogos, aplicativos e 

outros conteúdos digitais para aprendizagem. 

Foi a percepção de que os alunos acompanhavam com muito interesse e atenção os 

aplicativos que utilizavam em seus dispositivos móveis, que levou muitos professores, e até 

mesmo as escolas como instituição, a utilizar-se das redes sociais mais populares (tal qual o 

Facebook, por exemplo) como ambientes de comunicação com seus alunos. Ao nosso ver, 

no Brasil, este se tornou o uso mais efetivo quando falamos de educação móvel, ao 

contrário do pensamento presente quando tais tecnologias se popularizaram, que era a 

difusão do uso de tablets e notebooks nas salas de aula.  

Dessa forma, entendemos que cabe à escola o papel de estar atenta a estas 

tecnologias e as formas de interação por elas proporcionadas, passando também a 

disponibilizar para seus alunos experiências de aprendizagem que o mantenham tão 

atraídos e concentrados quanto aquelas proporcionadas pelas tecnologias móveis.  

Provavelmente fora esse propósito que levou a escola, mais recentemente, a observar e 

realizar experiências de aprendizagem envolvendo jogos ou processos gamificados. 

Passamos a abordar este item em nossos fundamentos teóricos partindo de uma revisão de 

literatura para o entendimento dos termos: lúdico, brincadeira, jogo, diversão e 

entretenimento. 

Realizados tais apontamentos, optamos por chamar de “aprendizagem com diversão” 

ou divertida aquela experiência de estudo e construção do conhecimento em que se faz 

presente uma sensação de bem-estar podendo este ser ocasionado tanto por relaxamento 

quanto por tensão. Com isso, a mais apropriada consideração que encontramos foi àquela 

exposta por Demo (2007), quando destaca que o fundamento de estar presente para a 

aprendizagem é o envolvimento, o sentir-se atraído e envolvido.  

Sendo este um fundamento muito bem trabalhado pelos jogos digitais, os produtores de 

conteúdo educacional passaram a utilizá-los como referência para a criação de aplicativos e 

ambientes web, que funcionassem como jogos ou que guardassem características muito 
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similares aos jogos, o que ficou sendo reconhecido como gamificação. Despertar emoções 

positivas e explorar aptidões pessoais são os objetivos da gamificação apontados por 

Vianna et al. (2013), fazendo-o por meio de recompensas virtuais ou físicas no cumprimento 

de tarefas.  

Em nosso entendimento, diferentes contextos podem ser gamificados, uma trajetória 

escolar, um curso, uma aula, um trabalho de pesquisa, ou seja, embora as tecnologias 

digitais estejam muito vinculadas às experiências divertidas, elas não se constituem 

requisitos para a realização de atividade educacional divertida.   

Para finalizar a abordagem às didáticas para uma educação do século 21, falamos dos 

chamados Métodos Ativos de Aprendizagem, que foram abordados por diferentes autores e 

suas estratégias. Voltamos ao conceito de aprendizagem significativa de Ausubel et al. 

(1980) e ao redesign cognitivo e comportamental trazido pelas TDIC para justificar a 

necessidade de que a escola passe a trabalhar com métodos diferenciados da aula 

tradicional (aulas expositivas, palestras e exercícios práticos tradicionais). 

Aprendizagem Baseada em Análise de Casos, Aprendizagem Baseada na Resolução 

de Problemas e a Aprendizagem Baseada em Projetos foram os métodos apresentados 

neste item, tocando ainda em atividades mais simples como as oficinas e produção de 

mapas mentais. Destacamos esses exemplos como os mais encontrados na literatura a 

respeito do assunto, porém, nossa compreensão é de que são infinitas as possibilidades de 

criação e realização de métodos ativos para aprendizagem dado o potencial criativo do 

educador. 

De todo modo, consideramos os métodos ativos como uma ruptura com os paradigmas 

predominantes de educação, uma vez que os professores e alunos precisam assumir outras 

posturas em sala de aula. O professor passa a atuar como um mediador, um condutor e 

estimulador do aluno, que deve ser conduzido na realização da pesquisa, análise, reflexão e 

crítica ética das informações disponíveis, ou seja, uma atividade muito diferente da aula 

expositiva ou do uso pleno do livro didático.  

Deste modo, identificamos nos métodos ativos um rico campo de exercício da 

autonomia, criatividade e colaboração, competências fundamentais para o profissional do 

século 21.  
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CAPÍTULO 3 – FUNDAMENTOS E DESENHO METODOLÓGICO 

 

Este capítulo dedica-se à apresentação da Metodologia da tese e, para tal, está 

organizado de forma semelhante ao caminho percorrido na modelagem da investigação. 

Iniciamos pelo item que trata dos Paradigmas Educacionais, quando realizamos breve 

abordagem teórica sobre o campo e, por fim, apontamos qual nosso posicionamento em 

relação ao objeto. 

Em seguida, o item 3.2 caracteriza a tese quanto ao seu objetivo, quanto à sua 

abordagem e ao tipo de estudo, explicando, por fim, como ela foi organizada em três 

estudos distintos e complementares. Vale destacar que optamos por apresentar junto às 

escolhas realizadas, uma revisão de literatura acerca de fundamentos metodológicos que 

julgamos importantes para tais decisões, a saber: a Teoria Fundamentada em Dados de 

Charmaz (2006); Flick (2009) e Strauss & Corbin (2008); os Estudos de Caso de Yin (2005) 

e a Análise de conteúdo de Bardin (2006). 

Seguimos apresentando uma abordagem geral da condução do trabalho de campo, 

recolha e tratamento dos dados e, posteriormente, passamos a detalhar, nos itens 3.4, 3.5 e 

3.6 cada um dos Estudos, indicando como se deu os seguintes procedimentos: a) Perguntas 

de partida; b) Demilitação do estudo; c) Campo de recolha; d) Instrumentos e procedimentos 

de recolha; e) Tratamento e análise dos dados e f) Período de realização da pesquisa. Por 

fim, o item 3.7 descreve o trabalho realizado na triangulação dos dados para alcance do 

resultado final da tese. 

Em todo o capítulo procuramos, sempre que possível, representar, por meio de 

esquemas visuais, os caminhos tomados no percurso da investigação, considerando que 

esta estratégia colabora com a compreensão do leitor e do próprio autor, ao lidar com a 

organização e comunicação de uma pesquisa com a diversidade de dados de que 

dispomos. 

 

3.1 PARADIGMA EDUCACIONAL 

 

A elaboração da metodologia de uma Tese constitui-se parte fundamental no 

planejamento de uma investigação, uma vez que ela planifica e explicita nosso pensamento 

e olhar para a realidade do ponto de vista epistemológico, justificando, assim, os 

procedimentos que adotamos ao longo do trabalho.  
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Entendemos por metodologia o caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem 
da realidade. Ou seja, a metodologia inclui simultaneamente a teoria da abordagem (o 
método), os instrumentos de operacionalização do conhecimento (as técnicas) e a 
criatividade do pesquisador (a sua experiência, sua capacidade pessoal e sua 
sensibilidade) (Deslandes, Gomes & Minayo, 2007, p. 14).  

 

De modo geral, método pode ser entendido como um conjunto ordenado de 

procedimentos que se mostraram eficientes ao longo da história para se atingir certo fim ou 

resultado desejado (Cervo, Bervian & Da Silva, 2007). Ao mesmo tempo, os autores 

chamam atenção para o fato de que o método “não é um modelo, fórmula ou receita que, 

uma vez aplicada, colhe sem margem de erro, os resultados previstos ou desejados”, pois o 

método depende substancialmente da inteligência, sensibilidade e capacidade de reflexão 

do pesquisador.   

Existem disponíveis diversos manuais didáticos e outras publicações que refletem e 

orientam sobre métodos e processos metodológicos. Por esta diversidade, encontrarmos 

diferenças em definições, termos e categorias que descrevem métodos e técnicas, sendo 

necessário, portanto, especial atenção do pesquisador para que construa sua metodologia a 

partir da convergência de referências, de forma lógica e concisa. 

O método e seus instrumentos possibilitam a interpretação dos fenômenos, a 

construção dos significados do objeto observado, pois, conforme afirma Ghedin e Franco 

(2011), esta interpretação depende do modo pelo qual o pesquisador olha a realidade e, 

nesse sentido, o olhar para a pesquisa sempre se torna interpretativo. 

Descrever minuciosamente a metodologia atende ao requisito da aplicabilidade de uma 

pesquisa, ou seja, a possibilidade de que outro investigador possa chegar a resultados 

semelhantes quando fizer uso do mesmo método, técnicas, contexto e fundamentos. Neste 

processo, consideramos a dimensão ideológica e a criatividade do pesquisador como 

fatores fundamentais, uma vez que cada escolha realizada, cada recorte teórico e cada 

definição procedimental serão sempre frutos da criatividade humana.  

Seguindo a citação anterior de Deslandes, Gomes e Minayo (2007), independente da 

etimologia da palavra “metodologia”, alguns autores a usam para designar um processo 

mais geral, como diretrizes epistemológicas para olhar os fenômenos; outros, por sua vez, 

abordam metodologia de modo mais operacional. 

 

Por um lado, o método tem uma dimensão mais filosófica, de caráter 
epistemológico (como Filosofia da Ciência e Teoria do Conhecimento), na 
qual está situada a reflexão sistemática sobre o conhecimento e tomam corpo 
as correntes filosóficas e científicas que se debruçam sobre o problema 
metodológico. Por outro lado, ele conta com uma dimensão operativa, 
instituída pelas práticas e ações que permitem o acesso da pesquisa e do 
pesquisador ao objeto de estudo (Ghedin & Franco, 2011, pp. 25-26).  
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Tais definições, como antecipado nos primeiros parágrafos deste capítulo, não surgem 

do acaso, mas sim, de uma linha de pensar e, portanto, de agir do pesquisador. 

Entendemos esta diretriz inicial como “paradigma”, também compreendido como crenças 

epistemológicas que guiam as investigações e as interpretações ao longo do trabalho.  

Desta forma, este capítulo tem por objetivo apresentar o design metodológico da Tese, 

iniciando pelo posicionamento paradigmático para, em seguida, caracterizar e tipificar a 

investigação, o que permitiu, por sua vez, a indicação dos procedimentos de recolha, análise 

e interpretação dos dados. 

A elaboração da metodologia de uma investigação, iniciada a partir do estudo dos 

Paradigmas Educacionais, permite-nos compreender porquê alguns objetos idênticos de 

investigação podem desencadear procedimentos e resultados de estudo completamente 

diferentes. 

Em Abbagnano (2007), o termo “paradigma” pode ser considerado como ‘Modelo’ ou 

‘Exemplo’, tendo sido utilizado por Platão e Aristóteles com estes significados, 

respectivamente. Daí em diante, a definição de Paradigma ocorre na literatura por diferentes 

autores, que da mesma forma apresentam diferentes categorias de paradigmas de acordo 

com o objeto que discutem.  

Para Sautu, Boniolo, Dalle e Elbert (2005), “paradigma” é o conjunto de concepções 

teóricas e metodológicas que o pesquisador assume como as suas crenças, constituindo-se 

na base que irá orientá-lo no momento de olhar para a realidade. Neste sentido, o 

“paradigma” funciona como supostos que guiam tanto a seleção do problema quanto os 

seus objetivos e estratégia metodológica para estudá-lo. 

Autor de considerável relevância na literatura sobre “paradigmas” é Thomas Kuhn, com 

destaque para a obra “A Estrutura das Revoluções Científicas” (1978). Nesta obra, o autor 

introduziu o conceito de “paradigmas” fazendo uma descrição do desenvolvimento científico 

e de como cada fase desse desenvolvimento permaneceu por fornecer modelos de soluções 

para uma comunidade de praticantes de determinada ciência. Para Kuhn (1978), no 

momento em que as teorias e os métodos de determinado “paradigma” eram postos em 

discussão, apontava-se para o surgimento de um novo paradigma e era essa “revolução” 

que proporcionava o progresso da ciência. 

Em se tratando de pesquisas em educação, comumente encontramos a apresentação 

de “paradigma” baseado nos pensamentos do filósofo Habermas, a saber, o Paradigma 

Positivista, o Interpretativo e o Sócio crítico. O primeiro deles, também por seu próprio 

nascimento, é o “Paradigma Positivista”.  
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O positivismo é uma estrutura filosófica e epistemológica que postula a possibilidade de um 
conhecimento positivo do mundo, na acepção de um conhecimento verdadeiro e totalmente 
objetivo, quer se trate do mundo social, quer do mundo físico, donde a importação dos 
métodos das ciências naturais para as ciências humanas (Lessard-Hérbert, Goyette &  
Boutin, 2010, pp. 35-36). 

 

Por este fundamento, o paradigma positivista é concebido em termos de 

comportamentos que podem ser identificados e explicados por meio de uma objetivação da 

realidade. Para tal, o investigador percebe-se como externo ao fenômeno e comporta-se 

como observador neutro, mantendo-se tal neutralidade para leitura e análise dos dados. 

Este paradigma baseia-se constantemente em métodos quantitativos de recolha e/ou 

tratamento de dados, apoiando-se fundamentalmente em dados “extraídos” da realidade por 

meio de questionários, testes experimentais e observação sistemática, considerando que 

estes dados representam de forma fiel o fenômeno em estudo. 

Por segundo, o “Paradigma Interpretativo”, considera como objeto de análise a ação e 

seu significado. Deriva do positivismo, entretanto, adota um olhar que valoriza a 

compreensão, o significado e a ação, tanto do sujeito que pesquisa quanto do objeto 

pesquisado, uma vez que ambos constroem sentidos na investigação. 

Por esta natureza, nos estudos apoiados no paradigma interpretativo, o investigador 

está mais próximo do objeto investigado e a realidade é considerada como complexa sendo, 

portanto, necessário interpretá-la. Neste ato os valores e percepções do investigador 

constroem tal interpretação tanto quanto o fenômeno em si, uma vez que algo só existe 

como fenômeno se for percebido. Alguns autores denominam este paradigma como 

qualitativo, pois esta é a principal abordagem dada aos estudos nele apoiados, como, por 

exemplo, os estudos de caso e os estudos etnográficos. 

O terceiro, o “Paradigma Sócio Crítico”, é considerado, por alguns autores, como um 

paradigma emancipatório, pois se baseia em ideologias que, fundamentalmente, tratam da 

mudança e crescimento dos sujeitos por meio de ações concretas. As ações metodológicas 

advindas desse paradigma traçam intervenções reais visando a mudança do status atual da 

sociedade, grupo ou indivíduo.  A posição do investigador é de total inserção no fenômeno, 

pois este atua como agente da mudança em paridade com os sujeitos envolvidos. Em 

termos de investigação educativa, o paradigma sócio crítico embasa o método de pesquisa-

ação e investigação avaliativa. 

Ao abordar os três paradigmas, Coutinho (2006), de forma muito didática, explica que 

“O paradigma quantitativo interessa-se essencialmente por controlar e prever os fenómenos, 

o qualitativo interessa-se por compreender e o crítico por intervir na situação ou contexto”. 

Complementa ainda a compreensão do leitor ao afirmar que  
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Por exemplo, se o meu interesse é explicar a realidade educativa para fazer previsões e 
desenvolver teorias explicativas devo optar por uma abordagem quantitativa ao problema 
em questão; se o meu objectivo é compreender os fenômenos educativos pela busca de 
significações pessoais e interacções entre pessoas e contextos, então devo optar por uma 
abordagem qualitativa ao problema em questão. Se para além de compreender, o meu 
interesse é intervir no contexto com vista a modificar situações, devo fazer uma abordagem 
inspirada no paradigma crítico (Coutinho, 2006, p. 3). 

 

A escolha de um paradigma é como a escolha de um suporte para a realização da 

pesquisa, uma postura que orienta o olhar e a forma de entender a realidade e, 

consequentemente, de propor indicativos de mudança. Diante de tal consideração e da 

compreensão construída ao visitar os diferentes paradigmas, concluímos que a presente 

tese se situa no paradigma interpretativo, uma vez que este tem a finalidade de 

compreender e interpretar determinada realidade, os significados dos signos a partir de 

percepções, intenções e ações, seja do investigador ou do objeto investigado. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Na construção metodológica de uma investigação, a caracterização da pesquisa é item 

que cumpre o objetivo de esclarecer mais ainda os princípios que nortearam o trabalho 

empírico. A caracterização da pesquisa clarifica posições do investigador justificando ao 

leitor os conteúdos e procedimentos adotados. 

Existem diferentes formas de caracterizar uma investigação, sendo selecionadas para a 

presente Tese a caracterização quanto aos objetivos, quanto à abordagem e quanto ao tipo 

de estudo. 

 

3.2.1 Quanto aos Objetivos 

 

Chamado de classificação, por Gil (2002), quanto aos objetivos gerais, o autor 

apresenta três caracterizações possíveis para uma investigação: exploratórias, descritivas e 

explicativas (experimentais). Triviños (2006) chama de tipos de estudo e, assim como Gil, 

apresenta também as três possibilidades: exploratórias, descritivas e experimentais. Lakatos 

e Marconi (2006), por sua vez, apresentam os grupos: quantitativos-descritivos, 

exploratórios e experimentais. 

De acordo com Gil (2002), as pesquisas exploratórias têm por objetivo proporcionar 

maior familiaridade com o problema, tornando-o mais explícito e também possibilitando a 

formulação de novas hipóteses de investigação. O autor afirma que o principal objetivo das 

pesquisas exploratórias é o aprimoramento de uma ideia que o investigador tenha 

anteriormente indicado, passando então a descobrir o que de fato ocorre. 
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Trivinõs (2006, p. 109) indica que esta categoria de estudos permite que o investigador 

aumente sua experiência e conhecimento em torno de um problema. “O pesquisador parte 

de uma hipótese e aprofunda seu estudo nos limites de uma realidade específica, buscando 

antecedentes, maior conhecimento para, em seguida, planejar uma pesquisa descritiva ou 

de tipo experimental”.  

Lakatos e Marconi (2006, p. 190) também caracterizam a pesquisa exploratória como 

aquela cujo objetivo “é a formulação de questões ou de um problema, com tripla finalidade: 

desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com o ambiente, fato ou 

fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar e clarificar 

conceitos”. 

Pelo exposto, identificamos nesta categoria de pesquisa, indicadores de motivação e 

objetivos que vão ao encontro dos traçados e realizado na tese, assim como também 

identificaremos na investigação descritiva. 

Gil (2002) define as pesquisas descritivas como aquelas que têm por objetivo principal o 

levantamento e a descrição das características de determinado fenômeno ou população, 

podendo também estabelecer relações entre variáveis levantadas. 

Grande parte das investigações do campo da educação é de natureza descritiva. Esta é 

uma afirmação de Triviños (2006), que apresenta esta categoria de investigação como 

aquela que pretende descrever “com exatidão” os fatos de determinada realidade. O autor 

também afirma, assim como Gil, que nas pesquisas descritivas podem-se estabelecer 

relações entre variáveis. Gil (2002) indica que os Estudos de Casos são caracterizados 

como estudos descritivos, bem como os Estudos Documentais e os estudos Causais 

Comparativos.  

Os estudos descritivos de Gil (2002) e Triviños (2006) assemelham-se aos chamados 

por Lakatos e Marconi (2006): estudos quantitativos-descritivos, cujo principal objetivo é o 

delineamento ou análise das características de fatos ou fenômenos, bem como a avaliação 

de programas ou isolamento de variáveis. As autoras caracterizam as pesquisas dessa 

natureza pela precisão e controles estatísticos com uso de coleta sistemática de dados 

visando à verificação de hipóteses, focando-se em investigações quantitativas.  

Como adiantado, a pesquisa descritiva também cabe à caracterização metodológica da 

tese, de forma que escolhemos compreendê-la como complementar ao objetivo exploratório, 

de modo que este último é considerado como prioritário dentre as três apresentadas pelos 

autores. Justificamos tal prioridade pelo fato da pesquisa lançar olhar sobre um fenômeno 

complexo, composto de diferentes subproblemas que, em parte, já foram objeto de estudo 

de investigações, mas que como um todo, carece de olhar sensível e cuidadoso visando 
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racionalizar os fatos, com vistas a, como ciência, contribuir para ampliar a compreensão das 

condições atuais que envolvem o problema. 

Lakatos e Marconi (2006) ao fundamentar os estudos exploratórios também citam as 

formas combinadas. Afirmam que os estudos exploratórios-descritivos como este, são 

estudos, majoritariamente, exploratórios, mas que têm por objetivo descrever um 

determinado fenômeno, como, por exemplo, os estudos de caso que se valem de análises 

empíricas e teóricas.  

Para concluir e validar tal caracterização, somamos a este item do capítulo de 

metodologia a apresentação das investigações explicativas em Gil (2002), identificada como 

aquela que tem o objetivo primordial de identificar fatores determinantes ou contribuintes 

para a ocorrência dos fenômenos.  

Esta mesma categoria de pesquisa é denominada “Experimental” por Triviños (2006) e 

Lakatos e Marconi (2006). Possui um design com hipóteses, seleção de amostra, definição 

de variáveis e estudos de validação muito precisos. Esta necessidade decorre do fato de 

que os estudos experimentais trabalham com “grupos experimentais” e “grupos de controle” 

visando manipular variáveis para observar e interpretar o que ocorre com o grupo quando 

uma variável é controladamente modificada (Triviños, 2006). 

Esta categoria de pesquisa é muito válida para as ciências naturais, onde as 

experiências via laboratório são mais controláveis. Todavia, nas Ciências Sociais, em 

particular as linhas mais humanistas da educação, tendem a não utilizar pesquisa 

experimental, por considerar que a complexidade das características e o subjetivismo 

humano dificultam o controle de comportamentos e uma “medição da realidade”. 

Pelo exposto, caracterizamos a presente investigação como um trabalho exploratório 

descritivo, na forma como exposto anteriormente por Lakatos e Marconi (2006). 

 

3.2.2 Quanto à Abordagem 

 

Vimos que o “Paradigma” assumido pelo investigador é que o guia no momento de olhar 

para a realidade e objeto investigado. Sautu, Boniolo, Dalle e Elbert (2005) afirmam que as 

Ciências Sociais convivem com diferentes paradigmas e que estes se baseiam em supostos 

ontológicos, epistemológicos, axiológicos e metodológicos, aparecendo associados à 

determinadas abordagens metodológicas. Como exemplo, cita que o paradigma positivista 

se associa às abordagens quantitativas e que os paradigmas construtivistas, naturalistas e 

interpretativos se associam às metodologias qualitativas. 

Consideramos, juntamente com Richardson (2007), que a escolha pela abordagem 

qualitativa ou quantitativa deve se dar pela natureza do problema, pelo elenco dos objetivos 
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da investigação e pela natureza do objeto que se está investigando. Ao mesmo tempo, não 

podemos deixar de assumir que o tipo de abordagem também é uma opção do investigador 

que pode criar o design metodológico da pesquisa considerando suas habilidades, 

experiências e preferências técnicas na prática de uma investigação. 

Pelo exposto, caracterizamos a tese, quanto à abordagem, como qualitativa, aspecto 

consolidado nos procedimentos de recolha e análise dos dados descritos a seguir neste 

capítulo. Defendemos ainda juntamente com Deslandes, Gomes e Minayo (2007), que não 

deve haver uma hierarquia entre as abordagens quantitativas e qualitativas, indicando a 

primeira como “objetiva e científica” e a segunda como algo auxiliar e exploratório, limitando-

se à subjetividade e impressões. A observação e análise sistemática, sensível e teorizada 

do pesquisador produz conhecimentos válidos cientificamente, pois, independente da 

abordagem quantitativa ou qualitativa, sempre serão a criatividade, o cognitivo e a 

interpretação humana os responsáveis pela organização e entrega de qualquer resultado de 

investigação científica. 

Considerações sobre investigações que se baseiam em métodos quantitativos e 

qualitativos permeiam a maioria dos manuais sobre metodologia, sendo o tema abordado de 

diferentes formas pelos pesquisadores. Uma linha aborda-o de forma dicotômica e outra 

opta pela tese de um continuum (Lessard-Hérbert et al., 2010). 

A abordagem investigativa quantitativa “representa, em princípio, a intenção de garantir 

a precisão de resultados, evitar distorções de análise e interpretação, possibilitando, 

consequentemente, uma margem de segurança quanto às inferências”. (Richardson, 2007, 

p. 70). O autor relaciona as pesquisas quantitativas com os estudos descritivos e 

experimentais; focaliza os estudos de causas “medíveis” e, portanto, quantificáveis por meio 

do controle e medição das variáveis. 

Fundamenta-se numa concepção positivista de ciência, nascida, portanto, das Ciências 

Naturais, o que considera, segundo Richardson (2007) uma redução da ciência ao campo 

do observável e a separação entre fato e seus contextos. Insiste que a ciência pode ser livre 

de valores subjetivos que possam prejudicar a interpretação objetiva dos fenômenos, vendo 

o objeto de investigação como possível de ser controlado tecnologicamente. Por este fato, 

medir resultados em pesquisas nas Ciências Sociais pode apresentar algumas dificuldades. 

“(...) o rigor necessário para o controle das variáveis durante o experimento não assegura, 

necessariamente, a transferência dos resultados de um experimento a outras situações 

sociais” (Richardson, 2007, p. 76). 

Como oposto, a abordagem qualitativa da investigação, difere-se da abordagem 

quantitativa, principalmente, por não empregar em seus procedimentos de análise do 

problema, um instrumental estatístico, ou seja, não tem como pretensão medir 
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numericamente fatos ou fenômenos. De modo geral, tem-se dado uma abordagem 

qualitativa às pesquisas de casos muito particulares ou que não tratam de levantamento de 

dados de uma considerável quantidade de fontes (pessoas, grupos, documentos). 

Deslandes, Gomes e Minayo (2007) afirmam que a pesquisa qualitativa se ocupa, nas 

Ciências Sociais, do estudo de uma realidade que não deveria ou não pode ser quantificada. 

Move-se no campo dos significados, valores, atitudes e crenças, ou seja, um conjunto de 

fenômenos humanos que, inserido no mundo das relações, das representações e da 

intencionalidade, dificilmente pode ser traduzido em números e indicadores quantitativos 

(Deslandes, Gomes & Minayo 2007). Barros e Junqueira (2005, p. 33), na defesa do 

trabalho de abordagem qualitativa, afirmam que  

 

Os fatos não existem. Melhor: os fatos não existem por si mesmos, em um estado bruto. Os 
“fatos” só existem a partir de nossa observação. E toda observação é orientada por um 
conjunto de representações e esquemas, por intermédio dos quais os seres humanos 
percebem, interpretam, classificam, dividem, compreendem os fenômenos que têm diante 
de si. Esse conjunto de representações são o que, entre outras coisas, constitui o que se 
pode chamar “teoria”.  

 

A partir do entendimento de ambas as abordagens, compreendemos as justificativas 

que têm direcionado, ao longo do tempo, as diferentes linhas de defesa para os olhares e 

procedimentos quantitativos e qualitativos. A abordagem dicotômica, segundo Triviños 

(2006), dá-se ao momento que alguns pesquisadores rejeitam a medição em investigações 

educacionais, considerando-a, como diz o autor, absurda, artificial e inútil. Do outro lado, 

alguns pesquisadores indicavam também que a abordagem qualitativa era, simplesmente, 

“um exercício especulativo sem valor para a ciência” (Triviños, 2006, p. 116). 

Outra visão possível é a abordagem quantitativa-qualitativa como continuum, tomando 

ambas em cooperação, tendo ou não uma delas alguma supremacia. Esta visão tem sido 

cada vez mais considerada nos estudos das Ciências Sociais. 

Triviños (2006) defende esta abordagem justificando, até mesmo, pela essência dos 

métodos quantitativos lidas no marxismo. 

 

Os marxistas afirmam que existe uma relação necessária entre mudança quantitativa e 
mudança qualitativa. E esta, como sabemos, resulta das mudanças quantitativas que 
sofrem os fenômenos. Mas a qualidade do objeto não é passiva. As coisas podem realizar a 
passagem do quantitativo para o qualitativo e vice-versa (Triviños, 2006, p. 118). 

 

O autor afirma que toda pesquisa pode ser, ao mesmo tempo, quantitativa e qualitativa. 

Defende que, na prática, quando se deseja obter resultados objetivos para o estudo do 

fenômeno, devemos fazer uso de estatísticas, podendo os números servir de impulso para 
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uma interpretação mais ampla, que pode nascer a partir do cruzamento com dados 

qualitativos.  

Em resumo, nas investigações quantitativas, os investigadores mantêm-se separados 

do objeto de estudo para, assim, gerar conhecimento objetivo sobre ele, não permitindo que 

os seus valores influenciem no processo de objetivação da realidade. Já nas investigações 

qualitativas, considera-se a realidade como subjetiva e intersubjetiva, onde os atores sociais 

contribuem para produzir e reproduzir o contexto em investigação.  

 

3.2.3 Quanto ao Tipo de Estudo: Uma Teoria Fundamentada em Dados 

 

As pesquisas que priorizam uma abordagem qualitativa podem assumir diferentes tipos 

de estudo, tais como: os estudos de caso, levantamentos, pesquisas etnográficas, histórias 

de vida, teoria fundamentada em dados e pesquisa histórica, sendo que, ao se tratar de 

pesquisas qualitativas em educação, os estudos de caso são, aparentemente, os mais 

encontrados. 

Realizada a revisão de literatura sobre os procedimentos que caracterizam cada tipo de 

estudo acima citado, consideramos que o desenho da investigação proposto para o 

desenvolvimento da tese caracteriza-se como uma “Teoria Fundamentada em Dados” e, de 

modo parcial, integra características de um “Estudo de Caso” e de um “Levantamento”. 

A Teoria Fundamentada em Dados (TFD) é uma metodologia desenvolvida, 

originalmente, pelos sociólogos Barney Glaser e Anselm Strauss que tem por objetivo 

elaborar uma teoria a partir de dados sistematicamente reunidos e analisados em um 

processo de pesquisa (Strauss & Corbin, 2008). Neste método o investigador não começa a 

pesquisa com uma teoria preconcebida, ele possui uma área ou problema a ser estudado, 

recolhe e analisa os dados permitindo que a teoria surja a partir dos resultados. Em outras 

palavras, em um estudo de TFD não procuramos testar uma teoria, mas sim, construí-la. 

 

Nossas categorias analíticas e as relações delas extraídas nos fornecem um instrumento 
conceitual sobre a experiência estudada. Sendo assim, construímos níveis de abstração 
diretamente dos dados e, posteriormente, reunimos dados adicionais para verificar e refinar 
as nossas categorias analíticas geradas a partir disso. Nosso trabalho culmina em uma 
“teoria fundamentada” ou em uma compreensão teórica da experiência estudada (Charmaz, 
2009, p. 16). 

 

Apresentada como uma metodologia qualitativa, destacamos conceitos importantes que 

guiam o uso da TFD. O primeiro deles é o conceito de “amostragem teórica”, um processo 

em que os objetos e dados que serão coletados, codificados e analisados são escolhidos 

por decisão do analista, considerando a relevância desses objetos e dos dados que eles 

possam gerar. 
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Outro conceito importante é a “saturação teórica”, compreendida como o uso da 

sensibilidade do analista para perceber o momento em que as informações coletadas 

passam a apresentar situações repetidas, ocorrendo como uma confirmação dos 

“incidentes” - a lógica é de que, identificada a saturação teórica, não há necessidade de 

continuar coletando novos dados. 

Por último, e não menos importante, destacamos o conceito de “codificação”, que na 

TFD é considerado como um processo analítico por meio do qual os diversos dados são 

separados, conceitualizados e novamente integrados para formar uma teoria (Strauss & 

Corbin, 2008). Trata-se, portanto, de um trabalho em que os dados são tratados visando à 

construção de significados.  

Na presente tese, consideramos os autores Strauss e Corbin (2008), Charmaz (2009) e 

Flick (2009) como principais referências para a construção metodológica da investigação, de 

modo que apresentamos a compreensão geral a partir dos autores citados, apontando a 

forma como conduzimos a investigação. 

A TFD aplicada à tese se organiza sob três processos analíticos: 

I. Codificação Aberta 

II. Codificação Axial e 

III. Codificação Teórica (ou Seletiva) 

A Codificação Aberta é um trabalho analítico que funciona como uma “rotulagem” dos 

dados, onde observamos os conteúdos abertos e identificamos nele um “incidente”, ideia ou 

ato que signifique algo importante para a investigação. Flick (2009) afirma que o objetivo da 

codificação aberta é expressar os dados e fenômenos na forma de conceitos. Neste 

momento realizamos a conceituação (abstração) desse incidente, dando a ele uma 

denominação a mais concisa possível para identificá-lo de forma inteligível, de modo a 

possuir sentido, mesmo que fora do contexto do qual foi extraído.  

O nome dado ao código aberto pode ser tal qual ele se mostrou no texto (fragmento do 

texto), chamado de código in vivo ou pode ser um nome criado pelo analista de acordo com 

as imagens ou significados que evocam do contexto (Strauss & Corbin, 2008), chamado de 

categorias construídas. 

Os manuais que tratam da TFD indicam que um conteúdo textual pode ser observado e 

codificado de diferentes formas, a saber: análise palavra a palavra; análise frase a frase ou 

análise parágrafo a parágrafo. A seleção do ‘recorte para análise’ é uma escolha do analista, 

sensível, é claro, às particularidades dos dados a serem analisados, priorizando a produção 

de resultados mais relevantes para a pesquisa.  

No processo de codificação aberta, geralmente, é produzida grande quantidade de 

códigos, sendo que, ao analisá-los sob uma conceituação mais abstrata, observando as 
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propriedades que os compõe, é possível perceber similaridade entre eles (análise 

comparativa constante). Desta forma, assim que os códigos abertos começam a se 

acumular, é necessário agrupá-los em “Categorias”, organizando-os sob termos explicativos 

mais abstratos. Esse trabalho analítico é chamado de “Categorização”, momento em que 

observamos os códigos (conceitos gerados) e percebemos que alguns representam um 

fenômeno comum, podendo ser agrupado sob uma denominação mais generalista, 

chamada de Categoria.  

Strauss e Corbin (2008) indicam que o nome da categoria deve ser um descritor, o mais 

suscinto possível, para o que está acontecendo, possibilitando uma grafia suficientemente 

simples, para que se possa lembrar rapidamente do seu referente. Neste movimento, 

cumpre observar que, ao mesmo tempo, em que a categoria deve representar o grupo de 

códigos, os códigos tornam-se propriedades ou descritores explicativos da categoria. Outro 

aspecto relevante para destacar é que na TFD, mesmo que uma categoria já tenha sido 

criada e nomeada, ela pode ser aprimorada com a continuidade da investigação, pois 

quanto mais o analista se depara com os dados e os observa como fenômeno, maior 

compreensão ele vai construindo do objeto. 

A Codificação Axial é a continuidade da codificação aberta e a separação entre as duas 

é um esforço didático para apresentação do método, pois não se trata, na prática, de 

sequências analíticas separados no tempo. Charmaz (2009) indica que a codificação axial 

se dedica ao ‘desenvolvimento’ de uma categoria, especificando-a em termos de suas 

propriedades e dimensões, gerando subcategorias. Neste processo analítico relacionam-se 

as categorias às subcategorias, desenhando-se uma estrutura densa de relações pelo 

reagrupamento dos dados que, anteriormente, foram fragmentados na codificação aberta.  

Para o desenvolvimento das categorias (codificação axial), é indicado revisitar os dados 

abertos, anterior à sua codificação inicial, bem como as notas de campo. Essa consulta é 

necessária para nos certificarmos de que, ao rotular os códigos e nomear as categorias, 

realizamos uma interpretação “justa” dos dados, atribuindo significados representativos dos 

fenômenos. 

Flick (2009) afirma ainda que é possível selecionar, das tantas categorias geradas ao 

fim da codificação aberta, aquelas a serem desenvolvidas. Nesta seleção devemos 

considerar aquelas que parecem ser mais promissoras para a continuidade do estudo.  

Em suma, as categorias desenvolvidas, com suas subcategorias e as formas como elas 

se relacionam, refletem o modo como o investigador compreendeu os dados (Charmaz, 

2009), possibilitando caminhar para o surgimento do Modelo Teórico. 

“Teorizar é um trabalho que implica não apenas conceber ou construir ideias 

(conceitos), mas também formular essas ideias em um esquema lógico, sistemático e 
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explanatório” (Strauss & Corbin, 2008, p. 34). Essa é a atividade central da Codificação 

Teórica, também chamada de Seletiva, momento em que se faz uma transposição dos 

dados substantivos (empíricos) para uma base teórica-conceitual do fenômeno (Strauss & 

Corbin, 2008). Trata-se de um processo de integração dos dados, que, na verdade, inicia 

nas primeiras análises de campo e só termina, por completo, quando está finalizada a 

redação da pesquisa.  

Flick (2009) apresenta a codificação teórica como a continuidade da codificação axial, 

só que em um nível superior de abstração. Segundo o autor, nessa análise relacionam-se 

subcategorias em torno de uma categoria central do estudo, sendo possível aperfeiçoar a 

integração entre as categorias realizadas no tratamento axial.  

Strauss e Corbin (2008) também indicam que a elaboração da codificação teórica pode 

iniciar com a seleção da categoria central do estudo, aquela que representa o tema principal 

da investigação e que parece explicar, em poucas palavras, toda a pesquisa. Diante da 

dificuldade de encontrar tal categoria, os autores apontam técnicas para auxiliar nessa 

análise, como a “redação de um enredo”, o uso de “diagramas” e a produção de uma 

“história do caso”. Em torno da categoria central surgem as categorias secundárias, 

interconectadas em suas relações internas, como num esforço de visualização de um 

argumento abstrato: a Teoria. 

Alcançada a Teoria, ela deve ainda ser refinada, procedendo com a verificação de 

alguma inconsistência interna (falhas na lógica interpretativa), completando categorias que, 

anteriormente, possam ter sido mal desenvolvidas ou podando excesso de ideias na 

representação do modelo (Strauss & Corbin, 2008). Por fim, é possível ainda “validar o 

Modelo”, mas, não no sentido de testá-lo em prática na realidade, mas sim em observá-lo 

junto aos dados iniciais da investigação, verificando se os resultados finais, que foram em 

princípio derivados dos dados brutos, explicam de fato, a maioria dos fenômenos 

identificados.  

Os manuais sobre uso da FTD apresentam alguns instrumentos que podem ser usados 

na operacionalização da codificação. Dentre esses instrumentos, os “Memorandos” recebem 

importante destaque, tratando-se de registros do pesquisador (pensamentos, reflexões, 

dúvidas, interpretações...) durante os processos de análises. Embora já tenhamos 

disponível significativa variedade quanto ao tipo de memorandos que podem ser usados 

durante uma pesquisa, compreendemos que não existem regras exatas de como construí-

los e usá-los. Mais do que os diferentes nomes atribuídos pelos estudiosos da FTD, um 

Memorando pode ser construído de forma livre pelo investigador, obedecendo, 

majoritariamente, à geração de registros relevantes para o estudo, de modo que o 

compreendemos como notas de campo, sendo esta a técnica utilizada na investigação. 
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Outro instrumento recomendado para uso na TFD são os “Diagramas”, indicados por 

Strauss e Corbin (2008) para serem utilizados desde o início da pesquisa, uma vez que 

ajudam o analista não só a apresentar, mas também a pensar sobre as possíveis relações 

entre os dados. Os Diagramas podem se apresentar como esquemas, mapas conceituais, 

mapas mentais ou outra estratégia visual que tenha como objetivo representar os dados e 

suas conexões por meio de linguagem visual, conforme será observado nos próximos itens 

metodológicos e de resultados. 

Escrever uma “História do Caso” também pode ser uma estratégia para compreensão 

do fenômeno estudado, podendo ser utilizada em diferentes fases de seu desenvolvimento. 

A elaboração da História41 pode servir a auxiliar a compreensão do leitor quanto ao percurso 

cognitivo do analista ou também para a validação dos resultados abstratos, uma vez que se 

move da descrição para uma conceptualização do fenômeno.  

 

3.3.4 A organização da investigação em três Estudos 

 

Considerada a Teoria Fundamentada em Dados como o método geral para o 

desenvolvimento da tese, compreendemos que os três objetivos específicos elencados para 

o estudo, além de servir à triangulação final para elaboração do Modelo Teórico, podem ser, 

em suas conduções particulares, considerados como três Casos em estudo: 1. Instituições 

mobilizadoras de um redesign educacional; 2. Tecnologias digitais que impulsionam um 

redesign das práticas de ensino e aprendizagem; 3. Escolas que funcionam a partir de um 

redesign educacional. 

Optamos pela cautela em não caracterizar toda a pesquisa como um Estudo de Caso 

“Redesign Educacional”, dada à diversidade (da natureza) dos três objetos que foram 

selecionados para compor o estudo, o que impossibilita que todos os requisitos de 

caracterização de um Estudo de Caso sejam plenamente atendidos pela investigação. Neste 

sentido, apropriamo-nos das características de um Estudo de Caso até o ponto em que 

consideramos ser uma condução relevante para a compreensão do estudo pela comunidade 

acadêmica e, até mesmo, para a compreensão do próprio investigador, dado o destaque à 

organização dos procedimentos investigativos que o Estudo de Caso orienta. 

Estudos de Caso podem ser entendidos como estudos em que uma unidade é 

analisada profundamente (Triviños, 2006). Este tipo de estudo, segundo Yin (2005), é 

adequado quando o investigador tem pouco controle sobre os acontecimentos e também 

quando o fenômeno for contemporâneo e inserido em um contexto da vida real. 

                                                           
41 Embora não tenhamos elaborado textos sob o título “História do Caso”, em diferentes momentos de apresentação das 
categorias produzimos textos que estabeleciam conexões entre os códigos e que tinham como objetivo compreender o 
fenômeno estudado e expor ao leitor o caminho de pensamento do analista. 
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Para Lima (2004), o método de Estudo de Caso é uma das formas de realizar uma 

pesquisa empírica sobre um fenômeno em curso fazendo uso de abordagem qualitativa. 

Para tal, precisa explicar o fenômeno de modo intenso e exaustivo por meio de descrição e 

análise das unidades de estudo.  

Yin (2005) afirma que os Estudos de Caso podem ser exploratórios, descritivos ou 

explanatórios e que, da mesma forma, podem haver experimentos exploratórios, 

experimentos descritivos e experimentos explanatórios. O autor faz esta afirmação para 

deixar claro que é equivocada a interpretação de que as diferentes estratégias de pesquisa 

devem ser dispostas hierarquicamente, ou seja, é equivocado considerar que os estudos de 

caso só servem aos estudos exploratórios. 

Outro aspecto relevante e destacado por Yin (2005, pp. 29-30), que é adequadamente 

válido para o presente trabalho, é a questão da validação externa de um estudo de caso. 

“Uma resposta muito breve é que os estudos de caso, da mesma forma que os 

experimentos, são generalizáveis a proposições teóricas, e não a populações e universos”. 

Ou seja, um caso estudado não deve ser confundido com uma amostragem. 

Triviños (2006) também é muito claro ao afirmar que o grande valor de um estudo de 

caso é justamente permitir o conhecimento aprofundado de uma realidade e que isso 

permite formular hipóteses para o encaminhamento de outras pesquisas. O autor, assim 

como Yin, afirma que os resultados de Estudos de Caso não cumprem o objetivo de ser 

generalizáveis para outros casos; eles são resultados válidos para o caso que se estuda. 

Outra característica do Estudo de Caso é que ele enfrenta uma situação única42 e que 

se baseia em várias fontes de evidências e técnicas de levantamento e análise para uso 

como dados, trabalhando-as em convergência triangular, beneficiando-se de proposições 

teóricas definidas previamente à coleta de dados.  

Nosso entendimento de fenômeno, vai ao encontro da explicação de Richardson (2007) 

ao afirmar que todo fenômeno tem características próprias de seu tempo, é um existente 

com todas as suas essências, constituindo-se como um objeto do conhecimento científico. 

“Se o pesquisador pensa em termos de fenômeno, sabe que, por definição, deve estudar os 

elementos que compõe o fenômeno (não precisa analisar todos, pode escolher alguns), 

suas características no tempo e no espaço (lugar)” (Richardson, 2007, p. 57). 

Por esta lógica foi que a tese se organizou em três estudos distintos que se relacionam 

com o fenômeno de “redesign educacional" e que, por sua vez, também foram organizados 

pelos seus conteúdos de fenômeno. Para explicar este design metodológico retornamos às 

                                                           
42 Por este aspecto é que não tipificamos a investigação como um Estudo de Caso, pois trata de um fenômeno muito mais 
amplo que uma “situação única”, e para tal aprimora-se na recolha e análise de diferentes fontes de dados com uso de técnica 
de levantamento e análise própria. 
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estratégias de caracterização dos Estudos de Casos, quando Yin (2005) afirma que estes 

estudos podem ser compostos por uma ou mais unidades. 

O caso único é aquele em que somente uma unidade de caso é estudada. É apropriado 

quando se trata de um caso raro ou mesmo exclusivo, decisivo. Já o estudo de casos 

múltiplos, é aquele em que o mesmo estudo é realizado em mais de um caso. Assim, o 

autor indica que os projetos de estudos de caso podem assumir quatro tipos:  

a) Caso único holístico: somente um caso é estudado e ele possui somente uma 

unidade de análise. 

b) Caso único incorporado: somente um caso é estudado, mas ele possui mais de 

uma unidade de análise incorporada. 

c) Caso múltiplo holístico: mais de um caso compõe o estudo, mas cada caso possui 

somente uma unidade de análise incorporada. 

d) Caso múltiplo incorporado: mais de um caso compõe o estudo e eles possuem 

mais de uma unidade de análise incorporada em cada caso. 

Referindo-nos à organização de cada um dos três estudos em separado, obtemos a 

seguinte caracterização:  

• Estudo 01 – Instituições Mobilizadoras: “Estudo de Caso Único Incorporado” 

• Estudo 02 - Tecnologias Digitais: “Estudo de Caso Múltiplo Incorporado”, uma 

vez que, logo no início da investigação de campo, foi possível perceber que as 

unidades que deveriam ser analisadas podiam ser agrupadas em diferentes tipos, de 

modo que passamos a contar com unidades e subunidades de análise. 

• Estudo 03 - Escolas Redesenhadas: “Estudo de Caso Único Incorporado” 

 

A figura 11 apresenta um esquema de como os três Estudos foram organizados, o que 

deve ser compreendido também como os primeiros resultados da investigação, pois tal 

organização foi desenvolvida e definida após a realização de investigação exploratória já em 

fase de pesquisa de campo. 
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Figura 11 – Organização dos Estudos Parciais da tese 
 

 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Por último, foi neste processo de identificação e definição das unidades e subunidades 

a serem analisadas que justificamos a presença das características de uma investigação do 

tipo “Levantamento” como presente na Tese.  

Yin (2005) ao caracterizar os Estudos de Casos, já destaca que é possível utilizar mais 

de um tipo (estratégia) de estudo em uma investigação e um dos exemplos citados pelo 

autor é o uso de Levantamento em um Estudo de Caso ou de um Estudo de Caso em um 

Levantamento. Na presente tese, realizamos a investigação exploratória (observação) com 

objetivo de Levantamento, visando identificar, ainda num campo aberto, quais os 

Movimentos, quais as Tecnologias e quais as Escolas que seriam analisadas no 

desenvolvimento da investigação. 

 

3.3 PROCEDIMENTOS DE INVESTIGAÇÃO DE CAMPO 

 

3.3.1 Abordagem Geral para Recolha dos Dados 

 

Para Lakatos e Marconi (2006) realizamos pesquisa de campo quando buscamos 

informações ou conhecimentos sobre um problema, a comprovação de hipóteses ou a 

descoberta de fenômenos.  O trabalho de campo consiste na fase empírica da investigação, 

momento em que ocorre o levantamento de dados e materiais que permitam relacionar o 

fenômeno com os fundamentos teóricos anteriormente apresentados, seja para o objetivo de 

explicar, explorar ou descrever.  
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Os procedimentos de recolha e análise de dados permitem a estruturação e 

organização do fenômeno, sendo o pesquisador o organizador do discurso que expressa 

esse resultado, possibilitando, portanto, a construção da ciência (Ghedin & Franco, 2011). 

As descrições dos procedimentos de recolha, tratamento e análise de dados podem ser 

compreendidas como a dimensão operativa da metodologia, a forma de acesso do 

pesquisador ao objeto investigado. 

Para a elaboração desta tese, o local considerado como campo de recolha de dados 

foi a internet, mais especificamente os sites oficiais de cada unidade estudada, com 

posterior ampliação para outras fontes no ambiente web que apresentavam e tratavam do 

objeto investigado. 

Na fase exploratória, em que ainda deveriam ser identificadas quais unidades seriam 

analisadas em cada Estudo, iniciamos a investigação hipertextual partindo do site do Porvir 

(nó inicial da navegação), uma iniciativa de comunicação e mobilização social que catalisa 

grande parte das notícias sobre os trabalhos de inovação educacional realizados no Brasil e 

no mundo.  

Nesta concepção de campo utilizada na tese, consideramos o hipertexto como uma 

tecnologia de acesso ao conhecimento, um espaço digital onde as construções de 

sentidos podem não se dar somente por palavras, mas também pelo uso de imagens, sons 

e outros suportes comunicativos que se encontram dispostos num ambiente online. 

 

Tecnicamente, um hipertexto é um conjunto de nós ligados por conexões. Os nós podem 
ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou pares de gráficos, sequências sonoras, 
documentos complexos que podem ser eles mesmos hipertextos. Os itens de informação 
não são ligados linearmente, como em uma corda com nós, mas cada um deles, ou a 
maioria, estende suas conexões em estrela, de modo reticular (Lévy, 2010, p. 33). 

 

O hipertexto pode ser considerado como uma modalidade de leitura não linear, sem 

ponto fixo de entrada e saída, sem hierarquia pré-determinada, sempre em expansão e, 

literalmente, sem limites. Desta forma, o investigador que recolhe dados em 

hipertextualidade, utiliza de seu próprio eixo de conexões para realizar uma navegação que 

considere construtora de sentidos para o problema que tem em mãos.  

Partimos do site do Porvir e avançamos no reconhecimento dos temas de interesse da 

investigação por meio do acesso aos links indicados que, por sua vez, nos conduzia a 

outros links de interesse, num “movimento em teia”. Este caminhar em hipertextualidade nos 

deu acesso a uma cadeia de conteúdos que, aos poucos, iam se mostrando logicamente 

conectáveis, como peças de um quebra-cabeça.  
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A figura 12 representa um desenho esquemático e ilustrativo43 do movimento realizado 

em campo hipertextual que nos levou à identificação e recolha dos dados e sua posterior 

organização em unidades e subunidades de análise. 

 

Figura 12 – Movimento de Navegação Hipertextual 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2015). 

 

Nesse movimento de navegação, iniciamos por um trabalho exploratório, fazendo uso 

de quadros de registro, notas de campo e mapas mentais para anotação dos achados e, ao 

mesmo tempo, para a percepção e organização dos dados que emergiam da investigação.  

A recolha de dados em hipertextualidade exige disciplina para manutenção do foco de 

estudo, uma vez que os nós da trama hipertextual, ao mesmo tempo que nos levam aos 

objetos de interesse, também nos mostram inúmeros caminhos, correndo o risco de 

rompimento das delimitações anteriormente desenhadas para a investigação. 

No campo hipertextual fizemos uso da técnica de observação direta para recolha de 

dados, sendo que, por observação compreendemos junto com Triviños (2006, p. 153), que 

se trata de destacar de um conjunto algo específico:  

 

[...] individualizam-se ou agrupam-se fenômenos dentro de uma realidade que é indivisível, 
essencialmente para descobrir seus aspectos aparenciais e mais profundos, até captar, se 
for possível, sua essência numa perspectiva específica e ampla, ao mesmo tempo, de 
contradições, dinamismos, de relações etc. 

 

                                                           
43 Aqui, usamos o termo “ilustrativo” para indicar que a figura não representa com exatidão o caminho percorrido na navegação, 
mas como um diagrama conceitual, organiza visualmente a lógica seguida no processo de investigação. 



 

140 
 

A técnica de observação consiste em “aplicar atentamente os sentidos físicos a um 

objeto para dele obter um conhecimento claro e preciso” (Cervo, Bervian & Da Silva, 2007, 

p. 31). Encontramos complementaridade em Richardson (2007, p. 82) na afirmação de que, 

quando uma observação é adequadamente conduzida, “pode revelar inesperados e 

surpreendentes resultados que, possivelmente, não seriam examinados em estudos que 

utilizassem técnicas diretivas”.   

Para Lakatos e Marconi (2006), a técnica de observação pode ser classificada de 

diferentes formas dependendo de sua finalidade e execução. Na tese a observação deu-se 

de forma sistemática, individual e não-participante. 

A observação sistemática, também conhecida como observação estruturada, dá-se de 

forma controlada, partindo de sólido planejamento, incluindo periodicidade, instrumentos e 

anotações pertinentes para os registros do observado (Cervo, Bervian & Da Silva, 2007). É 

individual uma vez que, por se tratar de uma tese, o observador precisa submeter o objeto 

de pesquisa ao crivo de seus próprios conhecimentos.  No processo de observação em 

campo, o investigador se posicionou como expectador do objeto, o quê, por fim, caracteriza 

a observação como não-participante. 

Situada no paradigma interpretativo, com objetivo exploratório e descritivo, a 

abordagem qualitativa se consolida no momento em que o recolhimento de dados se deu 

pela identificação de temas de interesse da tese durante a investigação hipertextual, sem, 

portanto, partir de uma amostragem definida por quantidade. Em convergência com essa 

abordagem, para o levantamento das unidades a serem analisadas nos Estudos, 

consideramos o conceito de “saturação teórica” explicado anteriormente, e a exequibilidade 

da investigação, no tocante a tempo e recursos. 

Cumpre ressaltar ainda, juntamente com Ghedin e Franco (2011, p. 55), que “A ciência 

como fenômeno social e político, carrega em seu bojo as marcas de um tempo histórico, 

reflete os valores sociais de uma época e incorpora em seu fazer as representações e 

concepções da cultura coletiva do momento”.  

 

Dada a característica da pesquisa qualitativa, o fenômeno é sempre 
situado/contextualizado. Exploram-se as nuanças dos modos de a qualidade mostrar-se e 
explicitam-se compreensões e interpretações. Sendo assim, os dados trabalhados não se 
permitem generalizar e transferir para outros contextos (Bicudo, 2011, p. 21).  

 

Por assim ser, ressaltamos que os dados recolhidos e analisados representam as 

Instituições, as Tecnologias e as Escolas de interesse e disponíveis no momento da recolha, 

onde, ao mesmo tempo em que caracterizam o presente, apontam para o que poderá vir a 

ser o futuro. 
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3.3.2 Abordagem Geral para Tratamento e Análise dos Dados 

 

De modo geral, a análise dos dados teve por objetivo identificar e analisar elementos 

que possibilitem compreender características presentes ou emergentes que apontem para 

um redesign educacional. Dada a diversidade dos objetos que seriam analisados, cada 

Estudo solicitou, em parte, um olhar específico na análise dos dados. Todavia, após 

minuciosa revisão de literatura sobre metodologia de investigação, optamos por considerar 

que, em sua essência, a análise que realizamos pode ser caracterizada como uma Análise 

de Conteúdo. 

Análise de Conteúdo, segundo Bardin (2006, p. 33), caracteriza-se como “[...] um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”. Pela análise de conteúdo, buscamos, 

de acordo com Triviños (2006), reflexões que superem o conteúdo imediatamente exposto, 

procurando uma perspectiva de transposição do aparente para seu significado latente, visto 

que, este último, numa proposta dialética, possui características que abrem novas 

perspectivas, ideologias e tendências, que, no corpo da presente tese, se constitui como a 

busca de argumentos para a construção e apresentação do Modelo Teórico de Redesign 

Educacional. 

A análise de conteúdo pode ser utilizada de modo bastante variado. Mais comumente 

esta técnica é aplicada à análise de entrevistas abertas, discursos e textos documentais, 

mas também é possível analisar o conteúdo de signos não textuais, como as imagens de 

comunicação, posturas, vestuários, monumentos e outros códigos semióticos (Bardin, 

2006). 

 

A análise de conteúdo (seria melhor falar de análises de conteúdo) é um método muito 
empírico, dependente do tipo de ‘fala’ a que se dedica e do tipo de interpretação que se 
pretende como objectivo. Não existe o pronto-a-vestir em análise de conteúdo, mas 
somente algumas regras de base, por vezes dificilmente transponíveis. A técnica de análise 
de conteúdo adequada ao domínio e ao objetivo pretendidos tem que ser reinventada a 
cada momento, excepto para uso simples e generalizados, como é o caso do escrutínio 
próximo da descodificação e de respostas a perguntas abertas de questionários cujo 
conteúdo é avaliado rapidamente por temas (Bardin, 2006, p. 26). 

 

Reforçando a amplitude e diversidade de aplicação da análise de conteúdo, Bardin 

(2006) afirma ainda ser difícil definir este tipo de análise a partir de certos tipos de território, 

pois, à primeira vista, tudo que é comunicação, tudo que gera algum significado parece ser 

possível de análise.  
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Deslandes, Gomes e Minayo (2007), baseado em Bardin (1979) destacam diferentes 

formas de se analisar um conteúdo, a saber: análise de avaliação ou análise 

representacional; análise da expressão; análise de enunciação e análise temática. 

Considerando os objetos de observação da tese, será utilizada a análise temática que 

se ocupa de identificar, por meio de uma palavra, uma frase, um resumo, a presença de 

determinado tema. Para a autora, a identificação do tema pode ser tratada como presença 

ou frequência, considerando o primeiro como um trabalho qualitativo e o segundo como uma 

observação de tratamento quantitativo. 

Ao curso da tese consideramos “tema presente” qualquer contéudo com potencial de 

resposta às perguntas de partida elencadas para cada estudo e, neste trabalho de 

identificação e análise, a abordagem à presença temática foi qualitativa, de modo que, 

independentemente da quantidade de vezes que um tema se fez presente nos conteúdos, 

todos receberiam a mesma atenção.  

A abordagem prioritariamente qualitativa, não foi proibitiva de demonstração quantitativa 

de alguns dados, uma vez que no tratamento de análise e redução aplicado nos 

procedimentos operacionais da TFD, a apresentação destas informações contribui para a 

validade interna da pesquisa, além de que, na percepção da repetição (maior quantidade) 

de um determinado código, este se torna um indicador de propósito, prática ou tendência do 

que chamamos de redesign educacional. 

Embora tenhamos apresentado a fase de “Recolha” e a fase de “Análise de dados” em 

itens separados neste capítulo, é fundamental destacar que, como os objetos a serem 

analisados foram recolhidos no campo a partir da presença de temas de nosso interesse, é 

praticamente inseparável a atividade de recolha da atividade de análise, pois ao nos 

depararmos com os dados em bruto, precisamos desde já realizar uma análise desses 

dados, para só então selecioná-los.  

Todavia, como a descrição metodológica cumpre um objetivo didático, elaboramos na 

figura 13 um esquema do método geral de análise qualitativa dos dados recolhidos, 

inspirado num modelo de análise qualitativa de dados, de Legault (1989), apresentado por 

Lessard-Hérbet (2010).  
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Figura 13 - Processo de Análise Qualitativa 
 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2016), baseada em Legault (1989, como citado em Lessard-Hérbet, 

2010). 

 

A figura ilustra que, observados os dados em bruto no campo, realizamos a primeira 

recolha de dados, que como já comentamos, não deixa de ser um primeiro nível de 

análise temática. Nesta etapa, o olhar manteve-se aberto à maior quantidade possível de 

objetos a serem analisados, o que chamamos de fase Exploratória. Para tal, utilizamos um 

quadro no Microsoft Word para organização dos registros (conforme ilustra o quadro 12), 
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com o objetivo de auxiliar na extratificação e organização dos primeiros achados em campo. 

O quadro também serviu ao registro de notas de campo que apontavam aspectos a serem 

observados na fase seguinte (validação) e que seriam determinantes para manter ou não a 

unidade como integrante do caso em estudo.  

 

Quadro 12 – Fragmento do Quadro de Recolha de Dados 

 

Fonte: Elaboração própria (2015). 

 

Em um segundo nível, quando já tínhamos diversas unidades a serem analisadas e 

anotações suficientes para uma verificação mais detalhada, procedemos com outro ciclo de 

análise, desta vez tendo como objetivo validar os itens, anteriormente identificados em 

campo, verificando se atendiam a todos os critérios de delimitação atribuída ao Estudo. Uma 

vez validado cada objeto (unidade) que seria cuidadosamente descrito e analisado, foi 

também nesta fase que realizamos a recolha bruta dos dados disponíveis em campo, como: 

textos, áudios, reportagens, imagens ou qualquer outro material que serviria de fonte para 

os procedimentos posteriores. 

Em terceiro nível realizamos a descrição da unidade estudada a partir da leitura 

cuidadosa dos conteúdos selecionados ainda amplamente na fase anterior.  Destacamos 

que os conteúdos não foram descritos tal qual se apresentavam nos endereços eletrônicos, 

pois, para atender aos interesses da investigação, houve uma desconstrução dos dados 

seguida de uma reconstrução, ou seja, as informações foram reorganizadas para que 

proporcionasse uma melhor compreensão do fenômeno aos olhos do investigador. Esta 

etapa de trabalho é a porta de entrada para as etapas posteriores da análise, conforme cita 

Bardin (2006, p. 33), “o interesse não reside na descrição dos conteúdos, mas sim, no que 

estes poderão ensinar após serem tratados (por classificação, por exemplo) relativamente à 

‘outras coisas’”.  

A tarefa de descrever pode ser compreendida como a “habilidade de fazer com que o 

outro veja mentalmente aquilo que o pesquisador observou” (Cervo, Bervian & Da Silva, 

2007, p. 32), num movimento de decodificação da informação. Para tal, é necessária 

criteriosa apresentação tanto dos registros observados quanto do processo usado durante a 
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observação e descrição, que em nosso caso se deu por meio da utilização de uma Grelha 

de Análise, compreendida como uma planilha ou quadro que organiza e sistematiza os 

conteúdos selecionados e a análise realizada (vide quadro 13).  

 

Quadro 13 – Grelha de análise dos dados 

GRELHA DE ANÁLISE 

UNIDADE 

ANALISADA 
Nome da unidade.  

APRESENTAÇÃO 
Texto em que se apresenta a natureza do objeto, seus criadores e mantenedores, 

localização no Brasil, missão e função, dentre outras informações possíveis. 

RASTREABILIDADE Site oficial e data do último acesso.  

 

CONTEÚDO 

ANALISADO 
SÍNTESE DESCRITIVA CODIFICAÇÃO ABERTA 

Projeto/Atividade 

Texto descritivo do projeto/atividade ou 

outra natureza do conteúdo analisado. 

Deve indicar, a quem se dedica, o que 

defende ou pretende, dentre outras 

informações possíveis. 

Campo para listagem dos códigos 

identificados na Síntese Descritiva. Deve 

ser numerado e não há limite de 

quantidade.  

Projeto/ Atividade Idem  

Projeto/ Atividade Idem  

Projeto/ Atividade Idem  

Projeto/ Atividade Idem  

Totalização dos 

Conteúdos 

Analisados 

Texto resumo Totalização dos códigos gerados 

Fonte: Elaboração própria (2015). 

 

Caracterizando a análise de conteúdo, Bardin (2006) afirma que com a finalidade de 

efetuar deduções lógicas e justificadas, o analista pode criar, se não tiver à sua disposição, 

todo um jogo de operações analíticas mais ou menos adaptadas aos objetivos da 

investigação e à natureza do material que se tem a analisar. Assim, para a definição final da 

estrutura de grelha aplicada nas análises, passamos por duas versões anteriores que foram 

descartadas após teste de uso em diferentes unidades, de modo que a grelha foi sendo 

criada e aprimorada para que sofresse o mínimo de variação possível, quando aplicada aos 

três Estudos. 

No quarto nível de análise, realizamos a Codificação Aberta dos Dados, processo 

integrante da TFD que tem como objetivo identificar os temas de interesse, realizando a 

análise de conteúdo temática por meio da observação dos dados que já foram descritos44. 

Após toda a codificação aberta, nos estudos em que os códigos se apresentavam 

                                                           
44 Ao fim da tese apresentamos como Apêndice a grelha de análise do Instituto Ayrton Senna, como demonstração do trabalho 
de descrição e codificação aberta realizado em todas as unidades analisadas.  
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excessivamente repetidos, foi realizado um trabalho de “redução” desses dados, mantendo 

apenas um código representante do fenômeno. 

Para efeito didático, separamos a Categorização da Codificação Aberta, apresentando-

a como um quinto nível de análise dos dados.  Para a realização da categorização 

utilizamos o método de comparação constante, de modo que os códigos foram 

reorganizados em grupos por similaridade, encontrando novos significados ou evidenciando 

significados anteriormente descritos. Encontradas e apresentadas as categorias que 

representam os objetos analisados, consideramos este momento como o resultado gerado 

de cada Estudo separadamente.  

No sexto nível, passamos a considerar o conjunto dos resultados dos estudos, 

momento em que realizamos a análise de interconexão entre as categorias, bem como sua 

representação entre principais e secundárias, produzindo um mapa mental destas 

conexões. Na Teoria Fundamentada em Dados esta etapa é chamada de Codificação Axial 

e foi utilizada como um processo de triangulação dos dados, fase preliminar à elaboração da 

Codificação Teórica, momento conclusivo da tese em que os dados serão reduzidos e 

sintetizados para dar origem ao Modelo Teórico, correspondendo ao sétimo nível do 

trabalho investigativo. 

Os próximos itens deste capítulo apresentam os procedimentos metodológicos 

relacionados a cada um dos Estudos (objetivos específicos), em um esforço racional para 

facilitar a compreensão do percurso de investigação, além de tornar o processo mais 

transparente, contribuindo com a validade interna da pesquisa. O processo de Codificação 

Axial e Teórica (triangulação dos três Estudos) será apresentado após o detalhamento dos 

Estudos parciais. 

 

3.4 ESTUDO 01: INSTITUIÇÕES MOBILIZADORAS DE UM REDESIGN EDUCACIONAL 

 

O primeiro objetivo da investigação se dedica a identificar o que dizem e fazem as 

Instituições que atuam discutindo e orientando sobre a necessidade de redesenhar as 

práticas educacionais nas escolas. No design metodológico, consideramos esta pesquisa 

como um dos Estudos componente da tese.  

Este primeiro Estudo contribui para um conhecimento exploratório e ainda amplo sobre 

as mudanças defendidas no ensino escolar, visa lançar um olhar geral para o fenômeno 

possibilitando um primeiro mapeamento do cenário em discussão.  

 

3.4.1 Perguntas de Partida 
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Considerando que os objetivos específicos visam fornecer resultados intermediários que 

nos possibilite responder ao objetivo geral, formulamos três perguntas de partida que 

julgamos importante responder para que, ao final desse primeiro Estudo, os resultados 

pudessem contribuir significativamente com a construção da tese, são elas: 

• Quais instituições atuam como mobilizadoras de um redesign educacional 

escolar?  

• O que elas defendem como boas práticas educacionais?  

• Quais ações desenvolvem e o que entregam para a comunidade acadêmica e 

sociedade? 

Embora as perguntas de partida sejam o principal guia para recolha e análise, o 

investigador se manteve aberto à observação de outras questões que pudessem emergir do 

levantamento e que também tivessem sua relevância no contexto da tese. 

 

3.4.2 Delimitação do Estudo  

 

Todo trabalho de observação sistemática necessita de uma definição clara do objeto a 

ser observado. Esta delimitação pode ser estabelecida no tocante ao tempo, espaço, 

características, função e natureza do objeto, para citar alguns.  

Para o levantamento das intituições que discutem e orientam para a necessidade de 

redesenhar as práticas educacionais, interessou a esta tese as ações ocorridas no Brasil, 

podendo até sustentar alguma articulação com agentes internacionais, mas, por circular e 

realizar suas atividades em território brasileiro presta-se a impulsionar as mudanças nas 

escolas deste país.   

Neste estudo, delimitamos a investigação a partir de instituições não-governamentais, 

uma vez que o contexto de desenvolvimento da tese parte de uma inquietação social pela 

necessidade de mudança, podendo esta sociedade ser composta de instituições 

particulares, movimentos sociais, educadores e pesquisadores organizados, para citar 

alguns. 

Ainda em fase de elaboração do projeto de tese, percebemos que as discussões, no 

Brasil, em torno da necessidade de mudanças no design educacional escolar, se faziam 

presentes nos diferentes níveis de ensino após a educação infantil, extendendo-se até o 

nível superior de formação (1° ciclo de estudos). Assim, na organização da investigação de 

campo, não limitamos a recolha para um nível de ensino específico, mantendo-nos atentos a 

todas as ações de mudança.  
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3.4.3 Campo de Recolha 

 

Partimos do site da Iniciativa de Comunicação e Mobilização Social “Porvir”, uma vez 

que como agência de notícias conta com jornalistas que mapeiam as mais diversas ações 

relacionadas às inovações nas práticas educacionais no Brasil e no mundo. 

A navegação em hipertextualidade seguiu por toda a recolha de dados, uma vez que 

grande parte dos materiais, ações, estudos, produtos e outras notícias identificadas no 

Porvir eram, originariamente, gerados por outros agentes mobilizadores. A hipertextualidade 

nos possibilitou chegar a estes agentes que, após leitura exploratória, iam sendo validados 

ou não como representativos do Estudo. 

 

3.4.4 Instrumentos e Procedimentos de Recolha  

 

Conduzir a investigação em um caminho linear, seguindo a realização de cada um dos 

Estudos na ordem em que foram desenhados e apresentados no projeto de tese deu-se 

como um grande desafio, uma vez que fizemos uso da hipertextualidade digital como 

tecnologia de acesso ao conhecimento, o que nos leva sempre à ampliação dos limites de 

observação. 

Assim, cumpre ressaltar que a imersão em campo para realização do Estudo 1 também 

nos levou à identificação das unidades de análise dos demais casos, sendo que, 

disciplinados a responder as questões do primeiro Estudo, sempre que tais unidades eram 

percebidas na hipertextualidade realizávamos notas paralelas para encaminhamento nos 

Estudos posteriores, motivo pelo qual fizemos uso do quadro 12 como instrumento geral de 

recolha de dados.  

Nesta primeira fase de investigação de campo, que podemos chamar de “exploratória”, 

tivemos como objetivo levantar os possíveis objetos (unidades) que poderiam ser analisados 

no Estudo. Também podemos chamar esta fase de leitura flutuante, que, segundo Bardin 

(2006) é um contato livre com os objetos que serão analisados, permitindo-se invadir por 

impressões e orientações. A leitura flutuante permitiu as primeiras elaborações das grelhas 

de observação e análise. 

A segunda fase, que pode ser chamada de Ciclo de Validação, partiu dos apontamentos 

exploratórios para a observação mais criteriosa de cada fonte no intuito de confirmar as 

Instituições que seriam posteriormente descritas e analisadas. Ao fim desta validação, 

chegamos ao resultado parcial do estudo das instituições no Brasil que atuam em prol de 

um redesenho educacional, conforme ilustra a figura 14. 
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Figura 14 – Instituições analisadas no Estudo 01 
 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

3.4.5 Tratamento e Análise dos Dados 

 

Definidas as unidades incorporadas ao Estudo 01, passamos ao trabalho de descrição e 

análise de cada instituição. Como processo investigativo, deveríamos iniciar pela 

organização dos conteúdos, possibilitando uma visão ampla, mas que permitisse uma 

apresentação sucinta das atividades realizadas pela unidade estudada. 

Para tal, fizemos uso da Grelha de Análise, que teve como objetivo planificar os 

conteúdos permitindo que a análise por codificação aberta fosse facilitada e evidenciada aos 

olhos do investigador. As grelhas foram preparadas como planilhas no Microsoft Excel, no 

qual um único arquivo suportou a análise das dez unidades, facilitando o acesso às 

diferentes unidades do Estudo. 

No nível descritivo, detivemo-nos à observação e leitura mais atenciosa dos conteúdos 

recolhidos sobre cada instituição, procedendo com uma apresentação sintetizada de cada 

atividade realizada e comunicada pelas instituições. Os conteúdos que foram descritos para 

análise se faziam presentes no site da Instituição, outrossim, para a compreensão da 

referida comunicação (ideia, projeto, ação), recorremos à fontes paralelas como notícias, 

blogs, publicações em redes sociais, leitura de documentos de apoio e, quando existiam, 
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visitamos os sites específicos de projetos e programas realizados pelas instituições. Nesta 

descrição, os dados a compor a coluna “CONTEÚDO ANALISADO” poderiam ser 

reorganizados, de modo a não repetir a forma como foram apresentados no site da unidade.  

Descritos os conteúdos da unidade, elaboramos um texto resumo que apresentou em 

síntese as ações descritas, de modo a facilitar parte das respostas às perguntas de partida.  

Em prosseguimento, iniciamos a Codificação Aberta dos dados, que como exposto 

anteriormente, se deu por meio da identificação de temas de interesse da investigação. 

Tema, neste caso, pode ser entendido como uma afirmação acerca de um assunto, seja 

amplamente discutido ou resumidamente apresentado e que, conforme desenho da 

investigação, a sua presença ou frequência significa algo, influenciando nos resultados do 

estudo.  

Esta atividade ocorreu após toda a descrição da unidade e foi operacionalizada com 

marcações no texto descritivo, fazendo uso de cor e negrito para destacar e pontuar os 

códigos que se mostravam à percepção do analista. Nesta operação compreendemos, junto 

com Bardin (2006), que um tema de interesse se liberta naturalmente de um texto em 

análise, independentemente da posição que toma neste texto. A codificação aberta se deu 

frase a frase, com uso de códigos in vivo e códigos criados pelo analista. 

O trabalho de codificação das 10 unidades integrantes do Estudo 01 gerou 415 códigos 

abertos, sendo necessária a realização de redução por meio de análise comparativa 

constante, uma vez que vários códigos surgiram de forma idêntica, repetidas vezes, e 

outros, embora não fossem escritos de forma idêntica, em sua essência apresentavam o 

mesmo significado (similares). Vale ressaltar que, nesta fase da análise, não consideramos 

distinção entre as Instituições geradoras dos códigos, pois já caminhávamos para um 

resultado mais amplo, independente das especificidades de cada unidade analisada. 

Realizada a redução por repetição e similaridade obtivemos 120 códigos que, ao olhar 

do analista, ainda precisariam de algum tratamento intermediário que possiblitasse uma 

categorização a partir da análise de uma quantidade menor de códigos. Desta forma, com o 

objetivo de melhor organizar os dados para categorização, fizemos novamente uso da 

análise comparativa constante e agrupamos os 120 códigos em cinco assuntos:  

I. Propósitos Pedagógicos (27 códigos); 

II. Práticas Educacionais (29 códigos); 

III. Tecnologias Digitais (39 códigos); 

IV. Espaços de Aprendizagem (11 códigos); 

V. Estratégias de Gestão (14 códigos). 



 

151 
 

As definições destes grupos de conteúdo surgiram da observação cuidadosa dos 120 

códigos (após impressão dos dados e anotações), de modo a perceber que eles tratavam 

constantemente destes cinco assuntos.  

A partir de então, os códigos foram preparados para Categorização (grupo a grupo), 

fazendo uso da técnica de “Diagrama de Afinidades”, um procedimento em que os códigos 

são dispostos separadamente e, em seguida, agrupados por afinidade, mediante a análise 

comparativa. Para tal, cada código foi impresso em cards coloridos e dispostos em folhas de 

formato A3 (42cm x 29,7cm), uma cor para cada grupo, gerando os 5 Diagramas de 

Afinidades. Por fim, procuramos um nome a cada agrupamento de códigos, surgindo as 

primeiras categorias do Estudo 01. A figura 15 ilustra o uso da técnica. 

 

Figura 15 – Diagrama de Afinidades para categorização 
  

 
Fonte: Acervo próprio (2016). 

 

Falamos de “primeiras categorias”, pois, seguindo a dinâmica de desenvolvimento de 

uma Teoria Fundamentada em Dados, à medida que avançamos nas codificações e 

categorizações, podemos retornar às primeiras categorizações e aprimorá-las, pois quanto 

mais observamos e analisamos o fenômeno, mais aprimoramos nosso conhecimento a 

respeito. Dado o fato, ao finalizarmos o terceiro Estudo (Escolas Redesenhadas), 

retornamos para uma revisão geral das categorizações dos estudos anteriores, o que 

culminou nas categorias finais do Estudo 01, apresentadas no capítulo de resultados.  

Alcançadas as categorias que respondem as questões deste primeiro Estudo, 

realizamos a explanação de cada uma delas, retornando a alguns fundamentos teóricos 

apresentados no Capítulo 2 e justificando o arranjo conduzido no processo de formação das 

categorias, momento em que finalizamos o Estudo 01 como um dos resultados parciais da 

tese, apresentado no Capítulo 4. 

A figura 16 representa o percurso metodológico realizado para analisar as instituições 

que visam discutir e orientar para a necessidade de redesenhar as práticas educacionais. 
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Figura 16 – Design Metodológico do Estudo 01 

 

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Durante todo o percurso metodológico fizemos uso de dois procedimentos de apoio, 

ambos fundamentais para a compreensão da investigação: as Notas Metodológicas e as 

Notas de Campo. Ambos foram realizados via anotações manuscritas em caderno de 

investigação, tendo por objetivo registrar os detalhes dos procedimentos operacionais do 

estudo de campo e insights interpretativos dos dados (respectivamente), para posterior 

recuperação e documentação em tese. As notas foram importantes fontes para elaboração 

do presente texto e dos textos de resultado.  

 

3.4.6 Período de Realização do Estudo  

 

Seguindo o esquema de análise dos dados apresentados na figura 13, a investigação 

do Estudo 01 se deu de abril de 2015 a março de 2016, conduzida pelas seguintes 

atividades: 

• NÍVEL 1 (ciclo exploratório): Realizado de abril a junho de 2015, momento em 

que nos debruçamos extensamente sobre os dados abertos em campo, iniciando as 

primeiras recolhas de dados, processo ainda bastante amplo. 

• NÍVEL 2 (ciclo de validação): Iniciado em novembro de 2015, se estendendo até 

janeiro de 2016, quando nos debruçamos sobre as instituições para validar sua 

inclusão no estudo. 

• NÍVEL 3 (ciclo descritivo): Janeiro de 2016, fase em que refinamos as 

informações disponíveis acerca de cada unidade e elaboramos os textos descritivos. 
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• NÍVEL 4 (codificação aberta): Ainda em janeiro de 2016, após a descrição das 

10 unidades, procedemos com a codificação aberta a partir da leitura fluída dos 

textos descritivos. 

• NÍVEL 5 (categorização): Realizado ao fim de janeiro e revisado em março, após 

a realização da categorização do Estudo 03. 

 

3.5 ESTUDO 2: TECNOLOGIAS DIGITAIS QUE IMPULSIONAM MUDANÇAS NO 

DESIGN EDUCACIONAL 

 

Analisar as tecnologias digitais que impulsionam a educação escolar para um 

redesenho das práticas de ensino e das experiências de aprendizagem, constituiu-se como 

o segundo objetivo da investigação, o Estudo 2.  

O delineamento deste estudo partiu do contexto que nos inquietou a realização da tese, 

quando, posicionados na linha da Comunicação Educativa, buscamos identificar e 

compreender as possíveis conexões entre a criação e uso das tecnologias digitais para 

aprendizagem e as discussões em torno das transformações necessárias ao design 

educacional escolar. 

Organizada como uma investigação empírica com objetivo exploratório e descritivo, este 

segundo Estudo estimula-nos a refletir sobre as atividades e organização didático 

pedagógica da escola no tocante à sua capacidade de acompanhar as mudanças ocorridas 

na sociedade, principalmente aquelas que possam ter alguma relação com o avanço das 

tecnologias digitais de informação e comunicação. 

 

3.5.1 Perguntas de Partida 

 

No intuito de contribuir com dados intermediários que sirvam a nos orientar na 

construção e defesa da tese, as seguintes perguntas de partida guiaram esta investigação: 

• Quais as tecnologias digitais que se destacam quando se discute sobre novas 

práticas educacionais?  

• Quais experiências estas tecnologias oferecem ao usuário?  

• Como essas tecnologias podem interferir no modus operandi da escola? 

 

3.5.2 Delimitação do Estudo 

 

As tecnologias apontadas neste estudo deveriam emergir do campo empírico da 

investigação, ou seja, para que pudéssemos responder à primeira pergunta de partida tais 
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tecnologias foram identificadas nas fontes estudadas na navegação hipertextual quando nos 

debruçamos sobre o Estudo 01. 

Seguindo a delimitação geral da tese, as tecnologias de nosso interesse deviam ser 

usadas e/ou discutidas no Brasil, independente de ter sido desenvolvida neste país e 

também independente de nível de ensino a qual pudessem ser direcionadas ou utilizadas. 

 

3.5.3 Campo de Recolha 

 

Como citado anteriormente, a identificação das unidades de análise dos Estudos 2 e 3, 

também emergiram das leituras exploratórias iniciadas para atender ao Estudo 1.  

Algumas tecnologias são diretamente citadas e destacadas quando se discute a 

necessidade de inclusão de novos recursos mediadores da aprendizagem na escola e, 

nestes casos, elas foram selecionadas nos próprios materiais, apresentações e discussões 

realizadas pelas instituições constantes do primeiro estudo.  

Todavia, outras tecnologias não foram diretamente apontadas no estudo 01, elas 

surgiram como indícios nas leituras exploratórias e para confirmá-las na apresentação dos 

resultados da investigação foi necessário recorrer a campos mais específicos, como visita a 

exposições de produtos educacionais tecnológicos45 e pesquisas aos sites especializados 

nesta categoria de produtos. 

 

3.5.4 Instrumentos e Procedimentos de Recolha  

 

Na recolha do ciclo exploratório fizemos uso do Microsoft Word para a geração de lista 

simples das tecnologias ainda amplamente identificadas. Na fase de validação, foi possível 

perceber que as diferentes tecnologias identificadas podiam ser organizadas em três 

grupos, tornando a apresentação dos dados mais refinada e didática. Desta forma, surgiram 

as subunidades incorporadas ao Estudo 02, conforme ilustra a figura 17. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
45 Nos anos de 2013, 2014 e 2015, a investigadora participou do Congresso Bett Educar e da Feira Bett Brasil, na cidade de 
São Paulo. Trata-se do maior evento de Tecnologias Digitais Educacionais realizado no Brasil e que ocorre ao longo de 4 dias, 
com várias conferências sobre o tema e cerca de 700 expositores de tecnologias para aprendizagem. Disponível em: 
http://www.bettbrasileducar.com.br/  
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Figura 17 – Tecnologias analisadas no Estudo 02 
 

 
 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
 

Cumpre destacar que a definição das três unidades (casos) e 14 subunidades 

(unidades incorporadas) se deu de forma paralela, ou seja, ao mesmo tempo em que 

investigávamos sobre jogos e aplicativos mobiles, como uma unidade, também 

identificávamos exemplos, citações, apresentações de produtos tecnológicos digitais para 

aprendizagem que se ajustavam a Aplicativos Mobile – o mesmo ocorreu com as unidades 

Repositórios e Plataformas.  

Neste curso da observação nosso interesse se concentrou na compreensão da 

configuração, das características formais e funcionais destas categorias de tecnologias (o 

que chamamos de design), o que proporcionam ao usuário e que pode ser observado pela 

escola, com o intuito de refletir sobre suas práticas de ensino. Por este motivo, a seleção 

das tecnologias a serem analisadas se deu por constituição de corpus, o que permite o 

aprofundamento no tema sem a necessidade de maiores quantidades de análise.   

Lakatos e Marconi (2006) definem esta técnica de amostragem como uma tentativa do 

pesquisador de buscar por outras vias uma amostra representativa, um subgrupo que seja 

típico dentro do universo. Por este princípio, validamos as 14 unidades incorporadas 

considerando, além do seu surgimento na pesquisa hipertextual, aquelas que possuíssem a 

maior variedade possível de características funcionais e formais, que fornecessem imagens 

e informações suficientes para descrição e codificação e/ou que registrassem maior 

quantidade de downloads nas lojas virtuais em que são disponibilizadas, além de estarem 

acessíveis ao analista. 
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Buscamos manter igual quantidade de tecnologias analisadas nas três unidades, 

considerando também nesta definição de quantidade os recursos e tempo disponíveis para 

realização do estudo, objetivando 5 (cinco) análises para cada unidade. Todavia, 

identificamos que há menor quantidade de Plataformas Adaptativas disponíveis para uso, o 

que nos limitou à possibilidade de analisar somente quatro produtos desta unidade 

(tecnologias acessíveis) e que, como resultado final da recolha de dados, termina por refletir 

o que está a ocorrer na disponibilização destas tecnologias. 

 

3.5.5 Tratamento e Análise dos Dados 

 

Para análise das tecnologias fizemos uso da mesma Grelha de Análise (vide quadro 

13), sendo que, dada as distintas estruturas entre as tecnologias, ocorremos em análises 

realizadas por conteúdos (diferentes funções da tecnologia) e análises realizadas em bloco 

único, quando a tecnologia poderia ser descrita em um só tópico textual, dada sua estrutura 

de poucas funcionalidades. 

Importou-nos conhecer o design destas tecnologias (forma e função) por pressupormos 

que assim, conhecemos as estratégias de comunicação usadas por estes espaços digitais 

com objetivo de atrair e manter a atenção e interesse do usuário cujo objetivo seja aprender 

sobre algo. Essas estratégias de comunicação de conteúdo fazem parte da cultura de um 

tempo, signos, atividades e estruturas inerentes ao uso das tecnologias contemporâneas, 

que, como produto de consumo, busca se adequar às preferências comunicativas de uma 

sociedade mediatizada pelas tecnologias digitais. 

Para compreensão do design das tecnologias disponibilizadas gratuitamente, nos 

cadastramos como usuário e navegamos por suas funções.  Além disso, buscamos 

informações não só no site de acesso ao produto/ambiente, mas também em sites 

especializados de análise de tecnologias e outros comentários ou notícias divulgadas por 

especialistas e usuários. Estas informações de terceiros não foram diretamente utilizadas 

nas descrições, elas serviram para validar o entendimento do analista no momento em que 

ocorriam dúvidas sobre seu funcionamento. 

Seguindo o processo geral de análise e tratamento dos dados, as 14 tecnologias 

passaram por descrição e posterior codificação aberta com uso das grelhas, o que gerou 

120 códigos neste primeiro ciclo, 71 para Repositórios de Conteúdos, 28 para Plataformas 

Adaptativas e 21 para os Aplicativos Mobile. 

A partir dos 120 códigos, identificamos a presença de repetições e significados iguais, 

de modo que caminhamos para o trabalho de redução dos códigos, ainda mantendo a 

separação entre os três grupos de tecnologias. Como resultado deste ciclo de redução, 
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chegamos a 63 códigos abertos, 42 para os Repositórios de Conteúdos, 13 para as 

Plataformas Adaptativas e 8 para os Aplicativos Mobile.  

Para identificar as categorias que representariam estes 63 códigos, voltamos a utilizar a 

técnica do Diagrama de Afinidades, preparamos os cards e, pela análise comparativa, 

fizemos os agrupamentos por afinidades, chegando à identificação de 06 Categorias que 

foram “lidas” e explanadas nos três distintos grupos de tecnologias, possibilitando 

caracterizá-los de forma comparativa. A figura 18 apresenta o esquema metodológico 

seguido nesta investigação. 

 

Figura 18 – Design Metodológico do Estudo 02 

 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

 

3.5.6 Período de Realização do Estudo 

 

Os diferentes momentos de recolha e análise dos dados para elaboração do Estudo se 

deu da seguinte forma: 

• NÍVEL 1 (ciclo exploratório): Realizado em maio e junho de 2015, no mesmo 

período em que realizamos os estudos exploratórios do Estudo 1, uma vez que 

destes emergiram os dados para os estudos posteriores.  
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• NÍVEL 2 (ciclo de validação): Realizado em janeiro de 2016, período em que se 

retornou aos tipos de tecnologias apontadas na observação exploratória para, com 

maior atenção, verificar se atendiam aos interesses e aos critérios de delimitação 

fixados para a recolha desses dados. 

• NÍVEL 3 (descritivo): Em janeiro de 2016, fase em que recolhemos informações 

disponíveis e utilizamos as tecnologias. 

• NÍVEL 4 (codificação aberta): Janeiro de 2016, seguido de trabalho descritivo. 

• NÍVEL 5 (categorização): Realizado ao fim de janeiro e revisado em março, após 

a realização da categorização do Estudo 03. 

 

3.6 ESTUDO 3: ESCOLAS REDESENHADAS  

 

Considerando que a tese trata de uma tendência para novos modelos educacionais, o 

terceiro Estudo dedica-se a identificar escolas no Brasil que já funcionam a partir de um 

design diferenciado em sua organização e prática pedagógica, sendo foco de nossa 

investigação compreender como esse processo está sendo realizado. 

 

3.6.1 Perguntas de Partida 

 

Para orientar a recolha e análise de dados de campo, as seguintes perguntas de partida 

foram elaboradas: 

• Quais escolas no Brasil apresentam uma prática educacional que busca 

diferenciar-se dos modelos tradicionais de ensino? 

• Como é o Design Educacional dessas Escolas? 

• Qual a relação das tecnologias digitais com a proposta educativa destas 

escolas? 

 

3.6.2 Delimitação do Estudo 

 

O delineamento do Estudo já nos deixa claro que as escolas a serem apresentadas 

devem realizar suas atividades no Brasil, não se excluindo alguma iniciativa que pudesse ter 

vinculação com agentes internacionais.  

Na observação de campo, excetuando-se a educação infantil, todos os níveis de ensino 

interessaram à tese, desde que, em seu design educacional, apresentasse rupturas com o 

modelo tradicional de ensino. 
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3.6.3 Campo de Recolha 

 

Naturalmente, as escolas do Brasil que estão realizando um design educacional 

diferenciado são citadas, apresentadas ou mesmo estudadas no contexto em que se discute 

sobre tais necessidades de mudança. Desta forma, os agentes mobilizadores constantes no 

Estudo 01 trazem à tona o que chamamos de Escolas Redesenhadas, seja por meio de 

notícias, palestras, publicações, produção de documentários, entrevistas e outros. 

Assim, o mesmo campo de pesquisa dos Estudos 1 e 2 permitiu-nos a identificação 

inicial das Escolas que poderiam ser estudas e seguindo a mesma lógica da investigação 

hipertextual, as outras fases de estudo nos levaram a validar ou descartar as escolas, 

inicialmente, citadas, tomando como critério a delimitação indicada anteriormente.  

 

3.6.4 Instrumentos e Procedimentos de Recolha  

 

A exemplo dos Estudos anteriores, na investigação exploratória fizemos uso de geração 

de lista simples e anotações digitais por meio do Microsoft Word. Cumpre ressaltar que foi 

organizado um Banco de Dados (pasta de arquivos digitais) a respeito de cada unidade em 

estudo, dada a variedade de materiais encontrados sobre as Escolas, que iam desde 

documentos oficiais publicizados pela instituição, vídeos institucionais, postagens em redes 

sociais até reportagens elaboradas para mídias como a televisão aberta.  

A seleção desse material deu-se em pesquisa aberta na internet, de modo que, 

seguindo a hipertextualidade, os conteúdos eram primeiramente ampliados e depois 

limitados, quando os caminhos da pesquisa nos levavam de volta à fonte inicial. 

Na definição das escolas a serem analisadas, além das identificações abertas na 

navegação hipertextual, os seguintes estudos foram importantes fontes de pesquisa: 

• Escolas Transformadoras46: Divulgado em setembro de 2015, o estudo foi 

realizado pela Ashoka Brasil (em parceria com o Instituto Alana), parte integrante de 

uma organização mundial sem fins lucrativos com atividades no campo da inovação 

social, trabalho e apoio a empreendimentos sociais. O estudo teve como objetivo 

identificar, conectar e apoiar escolas com práticas inovadoras, tomando como 

princípio que “todos podem ser agentes de transformação”. Considerou como 

habilidades transformadoras: empatia; trabalho em equipe; criatividade e 

protagonismo social e seguindo com metodologia própria contou com equipe de 

consultores para a validação e apresentação de 10 Escolas Transformadoras no 

Brasil. 

                                                           
46 Disponível em http://escolastransformadoras.com.br/br/  
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• Inovação e Criatividade na Educação Básica47: O Ministério da Educação 

instituiu um grupo de trabalho com a missão de identificar e conhecer como têm sido 

realizadas iniciativas inovadoras e criativas na educação básica. Por meio de 

Chamada Pública, as escolas puderam se inscrever considerando cinco dimensões 

como possibilidades de ação inovadora: Gestão; Currículo; Ambiente; Métodos; 

Articulação com outros agentes. Após processo próprio de avaliação das escolas 

inscritas foi gerado o Mapa da Inovação e Criatividade na Educação Básica, que 

apresenta 178 instituições consideradas inovadoras, dentre escolas e organizações 

não escolares. 

• InnoveEdu48: Levantamento realizado pelo Porvir, em parceria com o Edsurge, 

Innovaion Unit e World Innovation Summit for Education que teve como objetivo 

identificar experiências espalhadas pelo mundo, que se baseiam em uma ou mais 

das 5 tendências listadas pelo estudo como capazes de tornar o aprendizado 

significativo e conectado com as demandas do século 21, a saber: Competências 

para o século 21; Personalização; Experimentação; Uso do Território e Novas 

Certificações. O estudo lista 96 experiências, dentre escolas e projetos ou ações 

realizadas fora da eduação formal. 

Embora os estudos tenham sido considerados na recolha dos dados, não limitamos 

nosso olhar às escolas nele apresentadas, uma vez que no campo da hipertextualidade 

identificamos casos importantes de serem analisados e que não fizeram parte dos referidos 

estudos, como as Escolas Lumiar e a Faculdade União das Américas. 

Dado o cronograma disponível para realização da investigação, optamos, inicialmente, 

por limitar o estudo na análise de 10 escolas, considerando a estética do conteúdo. Todavia, 

com o caminhar das descrições e validações percebemos que oito escolas nos forneciam 

dados suficientemente interessantes para prosseguirmos nos estudos, uma vez que as 

outras escolas que poderiam fazer parte da investigação apresentavam características bem 

semelhantes (princípio da saturação teórica). Com isso, optamos por limitar em oito as 

escolas analisadas49, preservando um tempo importante e necessário às etapas posteriores 

do trabalho. 

A figura 19 apresenta as unidades selecionadas para compor o Estudo 03. 

 

 

 

                                                           
47 Disponível em http://simec.mec.gov.br/educriativa/mapa_questionario.php  
48 Disponível em http://innoveedu.org/  
49 Cumpre ressaltar que o estudo não teve como propósito apresentar todas as escolas consideradas redesenhadas, mas sim 
conhecer como se caracteriza esse redesenho, sendo possível que para isso trabalhássemos com o entendimento de 
constituição de corpus. 
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Figura 19 – Escolas analisadas no Estudo 03 
 

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

 

3.6.5 Tratamento e Análise dos Dados 

 

Para análise das Escolas fizemos uso da grelha anteriormente criada e testada, 

iniciamos pela recolha de todos os dados (documentos, textos, imagens, áudios, vídeos) 

disponíveis sobre a unidade em análise que, após atenta observação, nos conduziu ao 

trabalho de descrição e codificação aberta. Ressaltamos que, assim como na análise das 

tecnologias, consideramos diferentes fontes de informação como recurso para validar nosso 

entendimento acerca do objeto em análise, pois nem todos os documentos ou textos oficiais 

da Escola comunicam com clareza como se dá a sua prática educacional. 

Na elaboração do texto descritivo das escolas optamos por uma redação 

constantemente indireta, a partir de diversas fontes, mantendo o uso de aspas em frases 

que tinham por objetivo comunicar políticas específicas da escola, como por exemplo, a 

missão, os objetivos ou outro item desta natureza.  Este procedimento foi necessário para 

possibilitar uma leitura fluida na fase de codificação aberta, de modo que apresentamos no 

quadro 14 a lista de fontes consultadas para construção do conteúdo descritivo das 

unidades analisadas no Estudo 03. 
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Quadro 14 – Fontes Consultadas no Estudo 03  
ESCOLAS 

ANALISADAS 
FONTES CONSULTADAS 

ESCOLA 

PROJETO 

ÂNCORA 

Site do Projeto Âncora - http://projetoancora.org.br/index.php?lang=port 

Press-Kit - http://projetoancora.org.br/documentos/projeto-ancora-press-kit.pdf 

Relatório Anual 2015 - http://projetoancora.org.br/documentos/projeto-ancora-relatorio-

2015.pdf 

Carta de Princípios - http://projetoancora.org.br/documentos/projeto-ancora-carta-

principios.pdf 

Centro de Referência em Educação Integral -  

http://educacaointegral.org.br/experiencias/proposta-pedagogica-encoraja-autonomia-na-

aprendizagem-de-criancas-e-adolescentes/ 

Blog Projeto Âncora - http://projetoancorablog.blogspot.com.br/2013/03/circo-e-o-coracao-

do-projeto-ancora.html 

Plataforma InnoveEdu - http://innoveedu.org/pt/escola-do-projeto-ancora 

EMEF AMORIM 

LIMA 

Site da EMEF Amorim Lima - http://amorimlima.org.br/ 

Projeto Político Pedagógico - http://amorimlima.org.br/institucional/projeto-politico-

pedagogico/ 

Escolas Transformadoras - http://escolastransformadoras.com.br/br/escola/emef-

desembargador-amorim-lima/ 

Fundação Telefônica “Escolas que Inovam” - http://escolasqueinovam.org.br/ 

Palestra em vídeo: Projeto pedagógico da Escola Amorim Lima: Ana Elisa Siqueira at 

TEDxValedoAnhangabau - https://www.youtube.com/watch?v=tJo1UjMJAW0 

Vídeo: “O cenário da inovação - educação pela cultura”- 

https://www.youtube.com/watch?v=eEKCbXE0SNc 

Vídeo: “Nas Trilhas da Inovação” – https://www.youtube.com/watch?v=AZo13aU_caQ 

Vídeo: EMEF Des. Amorim Lima -  https://www.youtube.com/watch?v=Z5veeZ8qYfw 

Entrevista em Vídeo: Diálogos 145 “UMA ESCOLA SEM PAREDES” com Ana Elisa 

Siqueira - https://www.youtube.com/watch?v=l7YaibWygUQ 

Palestra em Vídeo: Série de Diálogos “O Futuro se Aprende”- 

https://www.youtube.com/watch?v=BKRI95LU31o&feature=youtu.be 

GINÁSIO 

EXPERIMENTAL 

DE NOVAS 

TECNOLOGIAS 

EDUCACIONAIS 

(GENTE) 

Site do Gente - http://gente.rioeduca.net/default.htm 

InnoveEdu - http://innoveedu.org/pt/rede-ginasio-experimental-carioca 

Termo de Referência do GENTE - 

http://gente.rioeduca.net/images/documentos/Termo%20de%20Refer%C3%AAncia%20GEN

TE.pdf 

Carta de Princípios do GENTE - 

http://gente.rioeduca.net/images/documentos/pressV9carta.pdf 

Educação Integral -  http://educacaointegral.org.br/experiencias/ginasios-que-contemplam-

as-caracteristicas-da-juventude-atual/ 

Site Prefeitura do Rio de Janeiro: 

http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?id=2285016  

Rioeduca.net: http://www.rioeduca.net/programasAcoes.php?id=29 

Vídeo: GENTE Ginásio Experimental de Novas Tecnologias Educacionais 

- https://www.youtube.com/watch?v=G7DNhYglDo0  

Vídeo: SME-RJ - https://www.youtube.com/watch?v=qQB86tq6Wec 

Blog O Globo - http://blogs.oglobo.globo.com/antonio-gois/post/projeto-de-escola-publica-

na-rocinha-teve-que-se-adaptar-realidade-para-continuar-inovando.html 
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NÚCLEO 

AVANÇADO 

EM 

EDUCAÇÃO 

(NAVE) 

Site da Escola Nave - http://www.oifuturo.org.br/educacao/nave/ 

Vídeo: Evento Decola 2014 | Oi Futuro - 

https://www.youtube.com/watch?v=GEETLUv_xMw#t=44 

Vídeo Intervalo CESAR - COMO A TECNOLOGIA PODE IMPACTAR A EDUCAÇÃO? 

 - https://www.youtube.com/watch?v=UoLhF-z93UM&feature=youtu.be  

Palestra em vídeo: Intervalo CESAR - APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS - 

https://www.youtube.com/watch?v=yVp83nt43l0 

Notícia: http://www.oifuturo.org.br/noticias/nave-recife-escola-tecnica-estadual-cicero-dias/ 

Vídeo: Nave de Portas Abertas 2014 NAVE Rio - 

http://www.oifuturo.org.br/educacao/videos/?area=nave 

InnoveEdu - http://innoveedu.org/pt/nave--rio-de-janeiro 

Palestra em vídeo: Intervalo CESAR - APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS - 

https://www.youtube.com/watch?v=yVp83nt43l0 

Horta, J. M. (2014). O cuidado como atitude básica para uma educação interdimensional: 

análise de uma experiência. Dissertação de Mestrado da Universidade Federal de 

Pernambuco. Programa de Pós-graduação em Educação, Recife. 

UNIAMÉRICA 

Site da Uniamérica - http://uniamerica.br/ 

Entrevista: Papo Sério com Ryon Braga - Diretor presidente da Uniamérica - 

http://100fronteiras.com/materia/papo-serio-com-ryon-braga-diretor-presidente-da-

uniamerica 

Apresentação em slides: Experiências de Aprendizagem: o caso da Uniamérica, por Ryon 

Braga - 

- http://pt.slideshare.net/desafiosed/experincias-de-aprendizagem-o-caso-da-uniamrica-por-

ryon-braga 

Debate em vídeo: Transformar 2014 - Debate sobre novos modelos de ensino superior com 

Ben Nelson e Ryon Braga - https://www.youtube.com/watch?v=mnx2C3Kum_o 

Palestra em vídeo: Transformar 2014 - Ryon Braga - 

https://www.youtube.com/watch?v=9pR8hdNQnTY 

Palestra em vídeo: Ryon Braga: Educação (Uniamérica) | Diálogos 100 Fronteiras - 

portal100fronteiras.com - https://www.youtube.com/watch?v=lMHB_-_jdU8 

ESCOLAS 

LUMIAR 

Site das Escolas Lumiar - http://lumiar.org.br/ 

Instituto Lumiar - http://www.institutolumiar.org.br/quem_somos_interna.php 

Fundação Ralston-Semler - http://www.ralstonsemler.org.br/Fundacao/2010/ 

Entrevista: “Escola Lumiar: onde aprender é uma experiência estimulante”- 

http://revistadominios.com.br/index.php/materias/detalhes/125/educacao-escola-lumiar-onde-

aprender-e-uma-experiencia-estimulante 

ESCOLA 

AMIGOS DO 

VERDE 

Site da Escola Amigos do Verde - http://www.amigosdoverde.com.br/ 

Facebook da Escola: https://www.facebook.com/escola.amigosdoverde 

Vídeo: Amigos do Verde uma caminhada inesquecível - 

https://www.youtube.com/watch?v=6-X1qcovw90 

Vídeo: Trajetórias da TV Câmara - https://www.youtube.com/watch?v=D4V1_TDGqOw 

Escolas Transformadoras - http://escolastransformadoras.com.br/br/escola/escola-amigos-

do-verde/ 

Vídeo: Habitat Amigos do Verde Bloco II 30.09.15 -

https://www.youtube.com/watch?v=049LbCIJ2N4 

ESCOLA VILA 

Site da Escola Vila - http://www.escolavila.com.br/ 

Vídeo: Vila2013 - https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=ZySe2f0jZ-U 

Escolas Transformadoras - http://escolastransformadoras.com.br/br/escola/escola-vila/ 

Mapa da Inovação e Criatividade na Educação Básica - 

http://simec.mec.gov.br/educriativa/detalhe.php?mapid=309 

 

Fonte: Elaboração própria (2016) 
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Destacamos também que, para tornar a leitura, compreensão e descrição da escola 

uma explanação menos extensa, realizamos esse trabalho de recolha e descrição já em 

quatro blocos de conteúdo: 1. Proposta pedagógica; 2. Prática pedagógica; 3. Uso de 

tecnologias digitais e 4. Espaços de aprendizagem. Esta divisão foi necessária para 

organizar o trabalho do analista, facilitando a manipulação da grande quantidade de 

conteúdo, tendo um fim didático no processo analítico. Outossim, ao organizarmos estes 

contéudos, pensamos na proximidade com a organização já realizada no Estudo 01, 

supondo que tal proximidade pudesse ser um aspecto facilitador na fase de consolidação 

dos dados, o que se confirmou com o avanço das análises. 

A análise da descrição das 08 unidades gerou 350 códigos abertos. Nesta fase optamos 

por não realizar a “redução” dos códigos por repetição e similaridade, pois ao analizarmos 

comparativamente os códigos gerados em cada unidade, encontramos poucas repetições, 

não justificando a realização de mais um ciclo analítico – ao mesmo tempo, continuamos por 

não reduzir os códigos ao compará-los entre as 8 unidades, por considerar que a 

observação comparativa entre escolas nos forneceria indicadores relevantes para o estudo. 

Mantido os 350 códigos, organizamos os dados em um amplo mapa comparativo, na 

busca de uma visualização aberta dos dados, auxiliando a observação geral para seguir 

com a categorização. O quadro 15 ilustra o layout do mapa que, na prática, foi impresso em 

folhas A4 e montado para visualização das oito escolas lado a lado.  

 

Quadro 15 – Layout do Mapa Comparativo dos Códigos do Estudo 03  

ÂNCORA AMORIM GENTE NAVE UNIAMÉRICA LUMIAR 
AMG. 

VERDE 
VILA 

Proposta Pedagógica 

Código 

Código 

Código 

... 

Código 

Código 

Código 

... 

Código 

Código 

Código 

... 

Código 

Código 

Código 

... 

Código 

Código 

Código 

... 

Código 

Código 

Código 

... 

Código 

Código 

Código 

... 

Código 

Código 

Código 

... 

Prática Pedagógica 

Código 

Código 

Código 

... 

Código 

Código 

Código 

... 

Código 

Código 

Código 

... 

Código 

Código 

Código 

... 

Código 

Código 

Código 

... 

Código 

Código 

Código 

... 

Código 

Código 

Código 

... 

Código 

Código 

Código 

... 

Uso de Tecnologias Digitais 

Código 

Código 

Código 

... 

Código 

Código 

Código 

... 

Código 

Código 

Código 

... 

Código 

Código 

Código 

... 

Código 

Código 

Código 

... 

Código 

Código 

Código 

... 

Código 

Código 

Código 

... 

Código 

Código 

Código 

... 

Espaços de Aprendizagem 

Código 

Código 

Código 

... 

Código 

Código 

Código 

... 

Código 

Código 

Código 

... 

Código 

Código 

Código 

... 

Código 

Código 

Código 

... 

Código 

Código 

Código 

... 

Código 

Código 

Código 

... 

Código 

Código 

Código 

... 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
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O quadro 15 auxiliou-nos na categorização dos dados, mantendo a divisão dos 4 blocos 

de conteúdo onde, ao falarmos de PROPOSTA PEDAGÓGICA, estamos falando “do que” a 

escola busca como propósito educativo e ao falarmos de PRÁTICA PEDAGÓGICA, 

intencionamos apontar “como” a escola trabalha para alcançar esses propósitos, o que se 

estende para o uso de tecnologias digitais e dos espaços para aprendizagem. 

Na fase de categorização alguns códigos foram realocados nos blocos de conteúdo, por 

exemplo, quando no texto de “Proposta Pedagógica” encontramos referência ao uso de 

tecnologias, esse dado foi inserido no conteúdo de “Uso de Tecnologias”. Isso ocorreu no 

momento em que descrevemos o design educacional da escola, separados em quatro 

blocos de conteúdos, tratou-se de um esforço didático de compreensão de tudo que estava 

exposto como informação, sendo possível que, naturalmente os dados se misturassem. 

Como tal, consideramos o reenquadramento como um processo de revisão para melhoria 

constante da codificação, tal qual pressupõe a TFD. Todo esse processo de tratamento dos 

dados foi realizado cuidadosamente com diversas revisões de contagem dos códigos, com 

vistas a garantir que nenhum dado fosse perdido no processo. 

Nesta análise chegamos a 06 categorias representantes dos Propósitos Pedagógicos; 

08 categorias representantes das Práticas Pedagógicas; 03 categorias para Uso de 

Tecnologias Digitais e 05 categorias para Espaços de Aprendizagem. Cada categoria foi 

explanada em sua definição teórica e justificada nos achados de campo, gerando o 

Diagrama de Categorias resultado do Estudo 03.   

A figura 20 apresenta o esquema metodológico seguido na investigação das Escolas 

Redesenhadas. 

 
Figura 20 – Design Metodológico do Estudo 03 

 

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 
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3.6.6 Período de Realização do Estudo 

 

O período de realização da investigação empírica relativa ao Estudo 03, repetindo os 5 

níveis analíticos apresentados anteriormente se deu nos seguintes momentos: 

• NÍVEL 1 (ciclo exploratório): As primeiras recolhas foram realizadas de abril a 

junho de 2015, partindo das primeiras anotações realizadas no ciclo exploratório dos 

estudos 1 e 2. Retomamos a recolha em outubro e novembro do mesmo ano, 

levantamento em que chegamos a 17 escolas.  

• NÍVEL 2 (ciclo de validação): A validação se deu em fevereiro de 2016, quando 

voltamos às unidades elencadas e objetivamos limitar a análise a 10 unidades. 

• NÍVEL 3 (descritivo): Em fevereiro de 2016, ao tempo que validávamos, íamos 

descrevendo o design educacional das escolas. Neste período optamos por cessar o 

levantamento de dados em 8 unidades, uma vez que já dispunhamos de uma grande 

quantidade de códigos e que estes apontavam para uma “saturação teórica”. 

• NÍVEL 4 (codificação aberta): Realizado de forma paralela à descrição em 

fevereiro de 2016. 

• NÍVEL 5 (categorização): Realizada em fevereiro e março de 2016. 

 

3.7 SÍNTESE METODOLÓGICA E ELABORAÇÃO DO MODELO TEÓRICO  

 

De posse dos resultados dos três Estudos caminhamos para a triangulação dos dados, 

realizado via Codificação Axial, seguindo a TFD. 

Para o trabalho de triangulação realizamos uma análise comparativa das categorias 

geradas nos três estudos (digramas de categorias), momento em que identificamos e 

selecionamos as categorias mais promissoras para desenvolvimento, num total de 8, das 41 

geradas. A partir destas 8 categorias consideradas principais, pensamos sobre suas 

conexões com as demais categorias do estudo, gerando uma trama de relações entre 

categorias, finalizando a codificação axial. Vale destacar que nesta triangulação de dados já 

não há identificação nem diferenciação entre os Estudos, unidades e subunidades 

analisadas, observamos o todo, realizando deduções lógicas elaboradas a partir do que se 

percebeu no conjunto de dados – podemos dizer que se trata de uma nova construção de 

significados após a desconstrução realizada em níveis anteriores de análise, processo que 

Bardin (2006) chamou de realização de inferências. 

 

A inferência, como se vê, é uma operação mental que leva a concluir algo a partir de certos 
dados antecedentes. É uma extensão do conhecimento. É uma passagem do conhecido ao 
não conhecido. Implica uma espécie de salto dos dados estabelecidos e verdades aceitas 
para novas verdades com elas relacionadas. Esse salto ou passagem recebe sua 
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justificação da validade do antecedente e da continuidade lógica que a inteligência crê 
descobrir entre os fenômenos explicados e os fenômenos novos (Cervo, Bervian & Da 
Silva, 2007, p. 50). 

 

De posse do mapa de Codificação Axial, partimos para a elaboração da Codificação 

Teórica, momento em que as categorias inter-relacionadas seriam novamente analisadas 

para alcançar um nível de abstração ainda maior, mais conceitual e mais simplificado. 

Seguindo a metodologia da TFD, observamos o mapa de codificação axial e 

selecionamos a categoria central em torno da qual as outras categorias deveriam orbitar. 

Realizamos novas inferências pela observação do mapa, tirando conclusões a partir de 

premissas conhecidas, ou seja, a partir dos dados organizados em mapa elaboramos 

afirmações que, ao nosso olhar, estavam implicitamente contidas nos dados e que, ao 

organizá-los e descrevê-los, tornaram-se identificáveis. A figura 21 apresenta o desenho 

geral percorrido pela investigação, indicando o método como uma das contribuições 

entregues pela tese.  

 
Figura 21 – Design Metodológico da Tese 

 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
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CAPÍTULO 4 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O capítulo quarto da tese apresenta os resultados da investigação de campo e culmina 

no desenho (que chamamos de modelo teórico) dos fundamentos de um Redesign 

Educacional Escolar, elaborado a partir do método de teoria fundamentada em dados. O 

capítulo está organizado em 4 partes, sendo as três primeiras dedicadas à apresentação e 

discussão dos 3 Estudos constituintes da tese e a última dedicada à triangulação dos dados, 

construção e apresentação do modelo. O capítulo consta dos seguintes itens: 

I. Instituições mobilizadoras de um redesign educacional; 

II. Tecnologias digitais que impulsionam a escola para um redesenho das práticas de 

ensino e experiência de aprendizagem; 

III. Escolas redesenhadas; 

IV. Um Modelo de Redesign Educacional Escolar. 

Todos os itens que apresentam os três Estudos iniciam com uma introdução explicativa 

da unidade analisada, seguida do trabalho descritivo e apresentação dos códigos gerados.  

Após isso, mostramos como os códigos foram organizados para o trabalho de categorização 

e, em seguinda, a categorização propriamente dita, acompanhada de textos explanatórios. A 

apresentação do estudo é finalizada com um texto que responde às perguntas de partida e 

um texto conclusivo e reflexivo em que buscamos pensar para além dos resultados gerados. 

No quarto item, mostramos a triangulação dos dados, o Modelo Teórico e sua 

apresentação descritiva, momento em que retornamos aos fundamentos constantes no 

capítulo 2 e aos dados abertos de campo, justificando os caminhos percorridos e os 

resultados alcançados pela tese. Da mesma forma, finalizamos a apresentação do resultado 

geral com uma sessão de texto reflexivo, com o objetivo de perceber qual o significado que 

o resultado nos apontou. 

 

4.1 INSTITUIÇÕES MOBILIZADORAS DE UM REDESIGN EDUCACIONAL  

 

A primeira parte do capítulo de resultado da tese apresenta o primeiro estudo realizado 

em campo, que teve como objetivo identificar instituições não governamentais no Brasil, que 

atuam discutindo e orientando sobre a necessidade de se realizar redesign educacional das 

práticas escolares. 

O estudo foi composto da descrição e análise de 10 instituições que, após tratamento e 

interpretação, deram origem a 19 Categorias representativas das ações realizadas ou 

defendidas por estas instituições no tocante a um redesign educacional.  
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4.1.1 Instituto Ayrton Senna50  

 

Figura 22 – Site do Instituto Ayrton Senna 
 

 

Fonte: www.institutoayrtonsenna.org.br  
 

 O Instituto Ayrton Senna (IAS) é uma organização sem fins lucrativos “que trabalha 

para ampliar as oportunidades de crianças e jovens por meio da educação” e tem como 

missão “levar educação de qualidade para as redes públicas de ensino no Brasil”. Foi 

fundado em 1994 e, atualmente, atua por meio de parceria com gestores públicos, 

educadores, pesquisadores e outras organizações na elaboração de soluções para 

problemas da educação básica, como políticas e práticas aplicáveis a diferentes contextos e 

em grande escala.  

As ações do Instituto são financiadas por recursos de doações de pessoas físicas, 

jurídicas e de parcerias com o setor privado. Concentra sua atuação promovendo a 

“educação integral (ampliação da jornada escolar e mudança de visão sobre o papel da 

escola)” nas redes públicas do Brasil, mais especificamente no ensino fundamental e médio.  

Em sua apresentação considera uma mudança de paradigma necessária que a escola 

não seja vista como transmissora de conteúdos, mas como uma “mediadora no 

desenvolvimento de competências para a vida”. Trabalha na produção de conhecimentos 

sobre “o que e como ensinar e aprender, passando pelo desenho de modelos pedagógicos, 

de gestão, tecnologia e avaliação, até a sua operacionalização nas redes de ensino”. No 

momento da coleta de dados a Instituição organiza e divulga suas ações em três tipos de 

atividades: Inovação; Soluções Educacionais e Articulações. 

                                                           
50 O conteúdo abordado neste item e seus subitens possuem como fonte o site do Instituto Ayrton Senna 
(http://www.institutoayrtonsenna.org.br). 
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4.1.1.1 Descrição das Atividades  

 

a) EduLab.21: O EduLab.21 é um laboratório de inovação comprometido com a 

preparação escolar de jovens e crianças para os desafios do século 21. Procura unir 

Ciência e Educação produzindo, sistematizando e disseminando conhecimento que 

auxilie os alunos a se tornarem “aptos a exercer profissões que ainda nem foram 

criadas, a trabalhar em equipe para resolver problemas complexos e a preservar e a 

transformar o mundo em que estão inseridos com liberdade, ética e propriedade”. Na 

prática, o laboratório reúne uma rede multidisciplinar de universidades, 

pesquisadores, fundações e organizações internacionais (como o Núcleo de 

Pesquisa em Ciência para Educação no Insper, voltado para a aplicação em políticas 

públicas e a Universidade de Ghent, voltada para os estudos da inovação e 

competências para o século 21), realizando estudos para apoiar a formulação de 

políticas públicas para uma educação de qualidade. Os estudos desenvolvidos pelo 

EduLab.21 partem da premissa de que o mundo de hoje nos exige muito mais do 

que a leitura, escrita, memorização, resolução de problemas de matemática e 

conhecimento das demais ciências (que poderiam ser chamadas de competências 

cognitivas). Os estudos chamam a atenção para a existência de outro conjunto de 

competências que possibilitam o gerenciamento de nossas próprias emoções e o 

estabelecimento e manutenção de relações sociais, o que foi denominado como 

socioemocional. Nestes estudos as competências socioemocionais são consideradas 

tão importantes quanto às competências cognitivas para o sucesso da criança e do 

jovem dentro e fora da escola. Conforme documento que apresenta o EduLab.21, 

afirma-se ainda que “Quaisquer que sejam as profissões ou os papéis sociais que 

venham a exercer no futuro, eles terão que ser capazes de trabalhar em equipe, 

encontrar soluções criativas para problemas complexos, pensar criticamente e fazer 

escolhas autônomas e responsáveis”. Em parceria com o Porvir, o EduLab.21 

desenvolveu o Especial “Competências Socioemocionais”, um material teórico-

prático que explana sobre o que são essas competências e como desenvolvê-las a 

partir de experiências e recomendações. 

 
b) Ideias e Tendências: Ideias e tendências é uma categoria de atuação do Instituto 

que reúne as ações de desenvolvimento de ideias e projetos inovadores com vistas à 

transformação da educação. Destaca o projeto “Ciência para a Educação” e o 

“Competências Socioemocionais”. No caso do primeiro, trata-se do apoio dado pelo 

Instituto para a fundação da Rede Nacional de Ciência para Educação (em novembro 
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de 2014) junto a uma rede de pesquisadores de 12 universidades do Brasil que já 

estavam trabalhando com projetos relacionados aos processos de ensino e 

aprendizagem. A rede tem como objetivo unir pesquisadores de diferentes áreas do 

conhecimento interessados em realizar pesquisas científicas que possam promover 

melhores práticas e políticas educacionais baseadas em evidências. O projeto 

considera que a “inovação na educação passa pelo conhecimento de como as 

pessoas ensinam e aprendem, como se comunicam na relação aluno-professor e 

como esses aspectos podem subsidiar a construção de currículos e o 

desenvolvimento de métodos pedagógicos”. A segunda ação apontada é o estudo 

das Competências Socioemocionais. O estudo indica que para formar crianças e 

jovens para o século 21 precisa considerar que “Além das competências 

relacionadas ao letramento, numeramento e aos diversos conteúdos curriculares, 

fazem parte desse conjunto as chamadas competências socioemocionais, como 

responsabilidade, colaboração e curiosidade”. O Instituto se dedica a aprimorar o 

estudo destas competências para que ganhe aplicação prática em sala de aula, por 

meio da construção de políticas públicas. 

 
c) Estudos e Pesquisas: Realização de estudos e pesquisas que tragam 

indicadores para orientação das políticas e práticas inovadoras. Aponta três (3) 

estudos: “Formação continuada de professores no Brasil”, uma pesquisa 

desenvolvida pelo Instituto em parceria com o Boston Consulting Group que traz 

vários dados sobre a formação continuada de professores no Brasil, com ênfase para 

os desafios desse trabalho. Ao fim traça algumas possíveis ações para a melhoria 

deste tipo de formação. Outro estudo foi intitulado “Caminhos para melhorar o 

aprendizado”, foi desenvolvido em parceria com o ‘Todos pela Educação’ 

(movimento da sociedade brasileira pela educação de qualidade) e foi organizado 

como um site que apresenta políticas e práticas eficientes para melhorar o 

aprendizado. Por último, o estudo “Ensino médio noturno no Brasil” levanta 

estatísticas comparativas entre este nível de formação no ensino noturno e diurno 

tendo como objetivo apontar diferenças que possam orientar a elaboração de 

políticas públicas mais adequadas. A análise dos dados indica que “caso não haja 

uma revisão do modelo de ensino noturno, haverá provavelmente um aumento do 

hiato de oportunidade entre alunos que estudam durante o dia e à noite”.  

    

d) Ensino Médio: Baseado nos indicadores de conclusão e desempenho da 

educação do jovem no Brasil, o Instituto desenvolveu o que chamou de uma 
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“Solução Educacional” para o Ensino Médio, em parceria com a Secretaria de Estado 

de Educação do Rio de Janeiro. Busca introduzir “novos modelos e processos de 

gestão, formação, acompanhamento e avaliação. Esses novos modelos viabilizam e 

se ancoram em uma proposta curricular inovadora que aproxima a escola do mundo 

contemporâneo e dos interesses dos jovens”. Trata-se de um novo currículo que 

prevê o desenvolvimento cognitivo e socioemocional de maneira intencional e 

estruturada. O modelo vem sendo implantado em sua proposta integral no Colégio 

Estadual Chico Anysio (CECA) e, de forma parcial, em “51 escolas estaduais do Rio 

de Janeiro, parceiras do Programa Ensino Médio Inovador e também em escolas de 

tempo parcial que aderiram ao componente Jovens Leitores em Ação (uma iniciativa 

para tornar a sala de leitura um espaço de integração curricular)”.  

 
e) Ensino Fundamental – anos finais: Ao exemplo da proposta pedagógica 

elaborada para o ensino médio, o Instituto trabalha no desenvolvimento de uma 

“Solução Educacional” para os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) 

tendo como objetivo a “aplicação concreta do conceito de educação integral nessa 

etapa do ensino por meio da concepção e operacionalização de modelos inovadores 

de pedagogia, gestão, formação e avaliação”. Para tal, se pauta na experiência do 

Projeto Escola de Tempo Integral e do Programa Sala de Leitura, realizado no 

Estado de São Paulo. O Programa Sala de Leitura propõe um espaço 

estrategicamente preparado nas escolas para alunos do 6º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental, do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos, disponibilizando 

um acervo de livros, jornais, folhetos, catálogos, vídeos, DVDs, CDs, com 

orientações para pesquisa e letramento informacional, pensado como um espaço de 

trabalho interdisciplinar, “transformando-o em um ambiente de estímulo à leitura, 

convívio e protagonismo dos jovens”. De modo geral, a Solução Educacional para os 

anos finais do Ensino Fundamental busca trabalhar dispositivos de integração para o 

desenvolvimento de competências socioemocionais combinada às cognitivas. 

  
f) Políticas de Aprendizagem Escolar: Com o objetivo de auxiliar as redes de 

ensino no Brasil no cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação (para os 

anos iniciais do ensino fundamental), o Instituto Ayrton Senna apoia as secretarias 

de educação na definição de estratégias, formação e monitoramento de resultados. 

Uma das metas diz respeito aos problemas de distorção idade-série e para esta 

questão especificamente, o Instituto oferece duas “Soluções Educacionais” para 

correção de fluxo, o ‘Acelera Brasil’ (alunos já alfabetizados, mas atrasados em 

relação aos colegas da mesma idade) e o ‘Se Liga’ (alunos não alfabetizados na 
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mesma situação). “Ambas as soluções pressupõem a alocação dos alunos em 

turmas específicas e trabalham com aspectos cognitivos e socioemocionais para 

evitar futuras retenções e assegurar o sucesso escolar.” 

  
g) Soluções de Avaliação: Em relação às formas de avaliação, o Instituto aponta a 

elaboração de um instrumento (ainda em desenvolvimento) para a Avaliação de 

Competências Socioemocionais, com o objetivo de integrar a “avaliação formativa e 

somativa dessas competências às avaliações cognitivas existentes e possibilita o 

cruzamento desses resultados com informações de contexto socioeconômico e 

ambiente de aprendizagem.” Para um processo somativo, foi elaborado um 

instrumento de autoavaliação socioemocional a ser aplicado em larga escala para 

alunos do 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. Os resultados 

devem orientar os gestores na formulação de políticas públicas. 

  
h) Políticas Públicas: As atividades realizadas pelo Instituto buscam elaborar ou 

influenciar na elaboração de políticas públicas para uma educação de qualidade.  

Dentre as políticas concretas, cita a Deliberação/344, do Conselho Estadual de 

Educação do Rio de Janeiro a respeito da “Solução Educacional para o Ensino 

Médio” descrito anteriormente e o estudo ‘O desenvolvimento das habilidades 

socioemocionais como caminho para a aprendizagem e o sucesso escolar dos 

alunos da educação básica’, que foi encomendado pelo CNE (Conselho Nacional de 

Educação) visando subsidiar a elaboração de um parecer sobre as competências na 

educação básica, documento que está em tramitação no CNE.  

 
i) Fóruns e Seminários: A realização de eventos objetiva criar oportunidades para 

troca de experiências e tem ocorrido por meio de alguns encontros, como: a) Fórum 

Internacional de Políticas Públicas, realizado pelo MEC junto com a OCDE 

(Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico) e o Instituto 

Ayrton Senna, tendo como objetivo discutir a formação de crianças e jovens para os 

desafios socioeconômicos do século 21, por meio da reunião de líderes de diferentes 

partes do mundo. Teve sua primeira Edição realizada em março de 2014, na cidade 

de São Paulo; b) Competências socioemocionais em Políticas Públicas: em setembro 

de 2014, o IAS realizou o 1° Workshop de Competências Socioemocionais em 

Políticas Públicas, visando apresentar e discutir sobre tal importância para a o século 

21. No evento foi criada a “Rede de Cooperação em Educação para o Século 21”, 

que contou com adesão de 20 redes de ensino no Brasil; c) Seminário Educação 

para o Século 21 foi um evento realizado em 2011, em parceria com a Secretaria de 
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Assuntos Estratégicos (SAE) da Presidência da República e a UNESCO 

(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), reunindo 

educadores, gestores públicos, empresas, ONGs (Organizações não 

governamentais) e outros foram organizados para discutir “sobre a melhoria da 

qualidade da educação pública no Brasil e contribuir para a formulação de uma 

educação mais ampla, integral e plena”. 

 
j)  Parcerias Educacionais: Para a realização de algumas atividades estratégicas, o 

Instituto conta com algumas parcerias: a) CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior), juntos formaram o primeiro programa do órgão 

voltado para competências socioemocionais. Trata-se de um programa de apoio à 

formação de profissionais tendo como objetivo fomentar e estimular a realização de 

projetos de pesquisa e inovação que incluam na formação de professores “a criação 

de estratégias para o desenvolvimento das habilidades tidas como importantes para 

melhorar a educação na rede pública”. O Edital foi lançado pela Capes em 2014 e 

teve o resultado final publicado no início de 2015, com 10 projetos aprovados que 

serão realizados no período de 2 ou 4 anos; b) A UNESCO em 2004 chancelou o 

Instituto Ayrton Senna para a Cátedra de Educação e Desenvolvimento Humano – o 

objetivo da Cátedra é “promover um sistema integrado de atividades de pesquisa, 

formação, informação e documentação sobre o tema”; c) O Instituto Ayrton Senna é 

parceiro do Centro para Pesquisa e Inovação Educacional da OCDE no trabalho do 

instrumento de avaliação de competências socioemocionais no contexto escolar (em 

desenvolvimento); d) O Porvir, do Instituto Inspirare foi o parceiro do IAS na 

elaboração do portal Interativo que apresenta recomendações para desenvolvimento 

de competências socioemocionais em redes de ensino e políticas públicas; e) O IAS 

foi parceiro ainda da ‘Buriti Filmes’ na elaboração da série de documentários 

Educação.doc. 

 

4.1.1.2 Análise das Atividades 

 

A codificação aberta realizada a partir dos 10 conteúdos descritos gerou 22 códigos, 

que apontam os assuntos tratados pela Instituição, seja como ação por ela realizada ou 

como incentivo às ações de terceiros: 

 
1. Preparação escolar de crianças e jovens para os desafios do século 21; 

2. Trabalhos em equipe para resolver problemas complexos; 

3. Competências para o século 21; 
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4. Competências socioemocionais; 

5. Trabalhos em equipe para encontrar soluções criativas para problemas 

complexos; 

6. Pensar criticamente; 

7. Escolhas com autonomia e responsabilidade; 

8. Ciência para a Educação (geração de inovação); 

9. Competências socioemocionais; 

10. Aproximar a escola do mundo de interesse dos jovens;              

11. Currículo com desenvolvimento cognitivo e socioemocional; 

12. Modelos inovadores de pedagogia, gestão, formação e avaliação; 

13. Espaço físico para trabalho interdisciplinar;  

14. Ambiente físico estimulante para o protagonismo do jovem; 

15. Competências socioemocionais combinadas às cognitivas; 

16. Trabalho com aspectos cognitivos e socioemocionais;      

17. Avaliação de competências socioemocionais;       

18. Formação de crianças e jovens para os desafios socioeconômicos do séc. 21; 

19. Competências socioemocionais como política pública; 

20. Educação para o século 21;          

21. Avaliação de competências socioemocionais; 

22. Desenvolvimento de competências socioemocionais. 

 
As atividades desenvolvidas pela Fundação Ayrton Senna possuem uma forte 

vinculação com os estudos sobre a preparação da criança e do jovem para os desafios do 

século 21, destacando-se os estudos e políticas que consideram o desenvolvimento das 

competências socioemocionais como tão importantes quanto o desenvolvimento das 

competências cognitivas.  Com clara intenção de tornar uma prática os estudos e propostas 

desenvolvidas, o Instituto se aproxima do poder público visando contribuir com a elaboração 

de políticas públicas que concretizem as diretrizes por ele propostas. Em resumo, foi 

possível identificar as ações do Instituto como:  

• Realização e apoio a eventos sobre Inovação em Educação;  

• Estudos e pesquisas com produção de conteúdo sobre competências 

socioemocionais; 

• Contribuição em políticas públicas sobre competências socioemocionais. 
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4.1.2 Instituto Crescer51 

 

Figura 23 – Site do Instituto Crescer 
 

 
Fonte: institutocrescer.org.br  

 

O Instituto Crescer está localizado na cidade de São Paulo e foi fundado no ano 2000, 

atuando em atividades diretamente ligadas à educação, via projetos financiados 

principalmente pela iniciativa privada. Declara como missão “Contribuir para melhorar a 

qualidade da educação, permitindo que pessoas sejam capazes de ter e perseguir seus 

sonhos”; e como visão “Ser referência global na construção e disseminação de tecnologias 

sociais que promovam o despertar protagonista de pessoas e organizações, contribuindo 

para um mundo melhor.” Aponta como os valores de sua existência: Ter comprometimento; 

Ser sustentável; Respeitar a diversidade; Valorizar o protagonismo; Ser criativo e inovador. 

Apresenta suas diferentes ações em 4 linhas de atuação: Formação de Professores e 

Gestores52, Tecnologias Digitais na Aprendizagem53, Desenvolvimento Comunitário54 e 

Qualificação Profissional55.  

 

 

 

 

                                                           
51 O conteúdo abordado neste item e seus subitens têm como fonte o site do Instituto Crecser (http:// institutocrescer.org.br). 
52 Investimento na formação continuada de profissionais da área de educação, por meio de atividades presenciais, 
semipresenciais e a distância.  
53 Realização de projetos que promovam práticas inovadoras no processo socioeducacional. 
54 Implementação de ações educativas para “empoderamento” de indivíduos, fortalecimento comunitário e exercício da 
cidadania. 
55 Gestão de Programas de Estágio, Jovem Aprendiz e Qualificação Técnico-operacional. 
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4.1.2.1 Descrição das Atividades  

 

a) Educartec: Educar com Tecnologias é um Blog56 mantido pelo Instituto Crescer 

com o objetivo de divulgar conteúdos relacionados ao uso das tecnologias digitais 

aplicadas à aprendizagem. O Blog produz e socializa artigos, eventos, formações, 

boas práticas e outros recursos como guias e materiais didáticos. 

  
b) Apostilas de Conteúdo de Produtividade:  Série de apostilas sobre informática 

básica e seus principais aplicativos: Excel, PowerPoint; Word; Internet e Informática 

Básica, disponível gratuitamente em http://educartec.org.br/apostilas-de-conteudo-

de-produtividade/. 

 
c) Avalie-se: Documento elaborado com o objetivo de “colaborar com gestores 

escolares para que, junto com a comunidade escolar, avaliem a eficácia educacional 

apoiada pelas tecnologias digitais, sob a perspectiva de uma escola que inova e 

atenda aos pré-requisitos da Educação 3.0”. O “Avalie-se” considera as tecnologias 

digitais como um recurso-chave para contribuir com a melhoria da qualidade da 

educação. Em resumo, trata-se de um processo de avaliação com posterior 

elaboração de um Plano de Ação para obter melhores resultados. Para construção 

do instrumento de avaliação, a equipe do Crescer revisitou os conceitos 

apresentados pelo MEC para análise da eficácia escolar com ênfase para os 

processos educacionais apoiados pelas tecnologias digitais. Assim, as seguintes 

dimensões fazem parte da avaliação: Pedagógica; Administrativa; Financeira; 

Infraestrutura; Pais e Familiares; Recursos humanos e Comunidade. Envolvem 

nesse processo diferentes atores da sua comunidade escolar: gestores, professores, 

alunos, pais e familiares, funcionários e representantes da comunidade, onde todos 

participam do processo de avaliação e elaboração do plano de ação.  

 
d) Inova Educa 3.0: O Instituto Crescer é um parceiro pedagógico do Evento Inova 

Educa 3.057, realizado em novembro de 2015, em São Paulo. O primeiro evento 

ocorreu em 2012 e também contou com a parceria do Crescer. O evento busca 

repensar a atual forma de educar, buscando “projetar um futuro onde professores e 

alunos criem, inovem e adquiram conhecimento juntos”. Apresenta as seguintes 

questões norteadoras: “Como inovar o ensino e fazer com que ele acompanhe as 

rápidas mudanças do mundo? Como preparar o meu professor para esses novos 

                                                           
56 Disponível em http://educartec.org.br/ 
57 Disponível em: http://inovaeduca.com.br/  

http://educartec.org.br/apostilas-de-conteudo-de-produtividade/
http://educartec.org.br/
http://inovaeduca.com.br/
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desafios?”. O evento de 2015 abordou os seguintes eixos temáticos: Educação 

mudança e inovação - quebra de paradigma, a mudança que realmente inova; 

Professores e escolas inovadoras   ̶ a colaboração como chave; Revolução digital na 

educação; Realidade virtual e realidade aumentada na educação; Ensino híbrido; 

Dispositivos móveis na escola; Aprender em rede; Gamificação; Educação 

personalizada; Transdisciplinaridade; Tendências na educação; Aprendizagem 

baseada em projetos; Ambientes virtuais de aprendizagem na educação básica; 

Inovação: porque inovar na educação é uma questão de fazer e não de falar!; Avalie-

se: avaliação de práticas educacionais inovadoras apoiadas pelas tecnologias 

digitais; Maker inovation: o movimento maker é aprender pelo fazer; Dispositivos 

móveis na sala de aula; Recursos educacionais abertos: como trabalhar com a 

geração digital na sala de aula; Curadoria digital: a curadoria como estratégia de 

trabalho do professor autor. 

 
e) Escolas Rurais Conectadas: Coordenado pelo Instituto Crescer, trata-se de uma 

iniciativa da Fundação Telefônica Vivo que tem por desafio levar a conexão 3G para 

as escolas rurais, oferendo cursos gratuitos (online) aos professores de escolas 

públicas que atuam no campo. Visa “aprimorar a aprendizagem nas escolas do 

campo, impulsionando processos educacionais inovadores por meio da 

disponibilização de infraestrutura tecnológica, formação docente, metodologias e 

conteúdos diferenciados, além da implementação de laboratórios de experimentação 

digital em algumas escolas”58. Disponibiliza uma plataforma online com cursos em 

duas modalidades: O “Faça você mesmo” (11 cursos) destinado aos professores já 

familiarizados com o uso de ambientes virtuais para aprendizagem e aqueles com 

“Mediação de Especialistas” (4 cursos) para os docentes que não são experientes 

com o uso de tecnologias. Os cursos abordam temas indicados como ‘relevantes e 

atuais’, a saber: “competências do século 21”, “novas metodologias de 

aprendizagem”, “organização de trabalho com classes multisseriadas” e 

“enfrentamento do trabalho infantil”.  

  
f) Qualificação Profissional para Call Center: Curso de qualificação profissional 

para atuaçao em Call Center, abrangendo aspectos práticos e teóricos. Com a 

certificação ao final do curso, os alunos de maior aproveitamento são encaminhados 

para uma oportunidade de emprego na empresa AlmavivA do Brasil, parceira do 

Instituto. 

                                                           
58 Disponível em http://www.escolasrurais.org.br  

http://www.escolasrurais.org.br/
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g) Programa Jovem Aprendiz: Programa do Governo Federal criado para atender à 

Lei de Aprendizagem (Nº 10.097/2000), que tem por objetivo dar a oportunidade para 

que jovens do Brasil tenham sua primeira experiênica de emprego. Desde 2010, o 

Crescer foi certificado para fazer a qualificação profissional dos jovens, oferencendo 

apoio às empresas na implementação do programa. O Instituto Crescer tem  

acompanhado a gestão do Programa para a ‘Vale Brasil’ e a ‘Vale Fertilizantes’ nos 

estados de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Sergipe, Maranhão, São 

Paulo e Pará. 

 
h) Conecta Copersucar: Formação integral do sujeito e empoderamento 

comunitário: Uma iniciativa da Copersucar, empresa brasileira de comercialização de 

açúcar e etanol, que neste programa conta com a parceria do Instituto Crescer, como 

responsável técnico pelo desenvolvimento e gestão das iniciativas. O programa59 é 

voltado para os “os jovens e suas famílias através de iniciativas que estimulem 

a convivência e participação comunitária, visando despertar um novo olhar para a 

cidadania, bem como o fortalecimento das comunidades envolvidas”. Para tal, é 

composto de 5 ações integradas e coordenadas para a estimulação da convivência e 

participação comunitária: a) Curso de Qualificação Profissional em Assistente de 

Produção Cultural, para jovens de 18 a 30 anos; b) Oficinas de Arte Educação, para 

jovens de 13 a 17 anos: objetivando a criação de estratégias que visem colaborar 

com o fortalecimento comunitário por meio da arte, comunicação e uso das novas 

tecnologias; c) Fórum em Roda: um encontro bimestral aberto ao público, onde uma 

roda de conversa é mediada por um especialista, alternando entre temas de 

interesse comunitário; d) Café Cultural: encontro semestral também aberto ao público 

para o compartilhamento de experiências e aprendizados; e) Ação Saúde e Vida: 

com atividades esportivas para estimular o lazer e promover a saúde. Todas as 

iniciativas visam promover o “desenvolvimento local e melhorias significativas 

na qualidade de vida dos participantes”. 

  
i) Programa de Formação Profissional: Tem como objetivo gerenciar programas 

de qualificação profissional (de recrutamento e seleção, formação teórica, formação 

prática em áreas industriais, formação de mentores e processos de avaliação) de 

jovens para grandes empresas, fornecendo mão-de-obra qualificada no campo das 

operações industriais.  

                                                           
59 Disponível em: https://conectacopersucar.wordpress.com/ 

https://conectacopersucar.wordpress.com/
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j) Escola em Ação: Iniciado em 2007, em Macaé (Rio de Janeiro), o programa visa 

a abertura da escola para a comunidade, oferecendo espaço para trabalho 

voluntário, atividades esportivas, culturais e de qualificação profissional. O Crescer 

assumiu a execussão do Programa e 2 anos depois passou a ser reponsável pelas 

ações de “mobilização e articulação comunitária, consolidação do grupo de 

voluntários, organização das oficinas nas escolas e implementação dos cursos de 

qualificação profissional para jovens.” O Programa se consolida por meio de 3 

projetos: a) Abrindo Espaços: “abertura das escolas municipais aos finais de semana 

para oferta de atividades socioeducativas de esporte, lazer e cultura, com foco no 

desenvolvimento da cidadania e cultura de paz”; b) Caia na Rede: inclusão digital 

com ênfase no fortalecimento do processo de ensino e aprendizagem; c) 

Qualificação Profissional: foco nos jovens e na geração de renda. 

 
k) Aluno Monitor: uma iniciativa da Microsoft voltada para estudantes do Ensino 

Fundamental II e Médio visando propiciar conhecimentos em informática, uso de 

tecnologias e também orientação e preparo para o ensino superior e profissional. As 

redes socias e a web 2.0 são discutidas incluindo os aspectos da navegação segura. 

Até 2014, participaram da formação, aproximadamente, 7 mil alunos e 1,2 mil 

professores de diferentes estados e regiões do Brasil. 

  
l) Intel Aprender: Iniciativa de responsabilidade social da Intel visando à 

preparação profissional dos jovens que frequentam centros tecnológicos 

comunitários, ampliando suas possibilidades de entrar no mercado de trabalho do 

século 21. No Brasil a iniciativa é gerida pelo Crescer em parceria com a Fundação 

Bradesco. Durante os módulos de formação “os jovens desenvolvem o pensamento 

crítico, habilidades para o trabalho colaborativo e descobrem como o uso eficaz do 

computador pode ajudar no local onde vivem”. Além disso, eles conhecem aspectos 

básicos de empreendedorismo, trabalhando na construção de um plano para a 

gestão de um pequeno negócio “onde as tecnologias digitais podem ser usadas para 

fazer uma ideia tornar-se realidade (…)”. 

  
m)  Convivência e Parceria: Projeto que tem como objetivo “contribuir com a 

melhoria das condições socioambientais das comunidades lindeiras ao duto OBATI, 

além de promover conscientização sobre os perigos envolvidos na invasão das áreas 

dos dutos da Petrobras, por onde circulam gasolina e óleo diesel.” Dentre outras 

atividades realizou diagnósticos, obras e ações de educação ambiental. 
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n) Organismo Comunicação e Arte (OCA): Oficina de Comunicação e Artes com 

jovens visando despertar competências para liderar projetos de intervenções, bem 

como outras habilidades desejadas para ingresso no mercado de trabalho. Fazem 

parte das Oficinas as rodas de conversa, pesquisas, visitas e outras atividades onde 

os participantes “resgatam sua identidade, conhecem a história da comunidade, 

avaliam a realidade local e propõem estratégias de intervenção que colaborem para 

a melhoria das suas condições básicas”. Nestas atividades os jovens recebem 

orientações e praticam a fotografia, a produção de vídeo, os jogos teatrais, a 

pesquisa e a análise de dados, bem como a publicação de resultados em diferentes 

mídias como blogs, fanzines, redes sociais e rádio comunitária, dentre outros. 

 
o) Aluno Cidadão: O projeto visa incluir digitalmente e promover a cidadania de 

jovens das escolas públicas, estimulando-os a apoiarem atividades nos laboratórios 

de informática, agindo, portanto, como “Agentes de Cidadania”. Implementado em 2 

etapas, na primeira delas alunos e professores passam por formação técnica para 

apoiarem as atividades nos laboratórios de informática de suas escolas. Na segunda 

etapa ocorrem as Oficinas de Educação pela Comunicação visando à utilização de 

“novas estratégias de aprendizagem para produção de elementos de comunicação 

com apoio de novas tecnologias”. Os temas trabalhados nestas oficinas são 

transversais e voltados ao interesse da comunidade local. Nestas oficinas os 

professores também aprendem a trabalhar com tecnologias digitais como páginas 

web, blogs, fotografia, além do rádio e televisão. 

 
p) Educação para a transformação: Iniciativa que apoia empresas na elaboração 

de políticas de responsabilidade social para atender aos desafios da comunidade. 

Este apoio pode ocorrer na forma de diagnóstico socioambiental, seminários para 

sensibilização do corpo diretivo e gerencial nas empresas e avaliação de projetos 

sociais, por exemplo. 

 
q) Cidadão do Futuro: Um Programa de iniciativa da Samarco (empresa brasileira 

de mineração) “que visa contribuir com a melhoria da qualidade da educação pública 

e, como consequência, gerar novas oportunidades de empregabilidade para os 

jovens das comunidades de entorno”. O Crescer participou desta iniciativa realizando 

formação continuada de professores, construindo planejamento estratégico de 

escolas, rodas de conversa, oficinas de inteligências multiplas com crianças e outros 

eventos junto à comunidade, sempre buscando como resultado um “novo 

entendimento sobre os desafios educacionais atuais”. 
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r) Como vai ser seu mundo? Um projeto realizado no anexo semiaberto da 

Penitenciária José Parada Neto, em Guarulhos-SP, que tem por objetivo “estabelecer 

um diálogo com pessoas que estão quase prontas para deixar o sistema 

penitenciário, favorecendo a convivência em sociedade e o desenvolvimento de seus 

potenciais”. No projeto foram produzidos programas de rádio, vídeos, músicas, 

fanzines e exposição fotográfica. 

  
s) Crescer em Rede: Programa de Formação Inicial e Continuada do Docente tendo 

como foco a informática educativa. Nasceu da percepção do Instituto de que “o 

advento de novas tecnologias e a disseminação da internet traz uma nova dinâmica 

para a sociedade, impactando a forma como acessamos informação, interagimos uns 

com os outros, produzimos conhecimento e aprendemos”. Por este cenário, defende 

que a escola precisa adotar tecnologias digitais e ao mesmo tempo, repensar sua 

metodologia de ensino, desenvolvendo processos significativos de aprendizagem.  

Apoiado pela Fundação Odebrecht foi elaborado o Guia Crescer em Rede, uma 

publicação organizada em 3 volumes que apresenta orientações para a formação de 

grupos de estudo na escola, onde, “liderados por um profissional da própria escola, 

podem refletir, experimentar e planejar novas práticas educacionais, com apoio das 

tecnologias digitais”. Os conteúdos dos 3 volumes são organizados por encontros, 

onde, em cada um deles, os professores refletem sobre uma ferramenta tecnológica. 

Os volumes do Guia “Crescer em Rede” estão disponíveis gratuitamente para 

download e são pré-qualificados pelo MEC como uma tecnologia educacional que 

promove a qualidade da educação, estando disponível também no Portal do 

Professor (MEC). 

 
t) Aprender em Rede60: Iniciativa do Crescer para fomentar a prática de projetos 

desenvolvidos de forma colaborativa pela interação online, proporcionando a troca de 

experiências regionais e culturais entre alunos de diferentes escolas, tanto pública 

quanto particular de ensino fundamental e médio. A inscrição é gratuita e exclusiva 

para os professores, que precisam ter a autorização dos responsáveis dos alunos 

para o compartilhamento online de conteúdos, o que ocorre por meio de uma 

comunidade fechada no Facebook. Também por esta rede social compartilham suas 

experiências em sala de aula, criando um ambiente de aprendizagem a partir de um 

contexto multicultural. Em 2014, o programa realizou 3 projetos (Pequenos Chefs, Eu 

e meu Mundo e Contadores de Histórias), envolvendo 37 professores e 28 escolas, 

                                                           
60 Disponível em: https://blogaprenderemrede.wordpress.com/ 
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de 8 estados do Brasil. Em 2015, encaminhou a quarta edição com o Projeto 

“Pequenos Chefs” voltado para o Ensino Fundamental I, onde alunos trocam receitas 

regionais e também prepararam pratos para degustação. 

 
u) Google Apps for Education: O Crescer é um parceiro técnico da Google no 

Brasil para apoiar formação de professores para o uso das tecnologias Google para 

fins de aprendizagem. O Google Apps for Education é um pacote das tecnologias de 

comunicação da Google, que reúne os aplicativos por ela desenvolvidos 

(hospedagem de e-mails, agendas, bate-papo, hangout, drive; Google sites e 

Groups) para fins de uso educacional. 

 
v) Conexão Digital: Um Programa de Capacitação Tecnológica para comunidades, 

uma iniciativa da Microsoft que, por meio de investimentos em projetos de inclusão 

digital, doação de softwares e materiais didáticos para comunidades organizadas, 

auxilia as pessoas a aprenderem sobre tecnologias e divulgarem seus benefícios. O 

Crescer fornece consultoria em investimento social para a empresa e também 

treinamento para organizações sem fins lucrativos, atuando como parceiro da 

Microsoft. 

 
w) Parceiros na Aprendizagem: Uma iniciativa de responsabilidade social da 

Microsoft para incentivar a prática de projetos inovadores nas escolas. O Programa 

possibilita que educadores e gestores de diferentes nacionalidades troquem 

experiências por meio de ações de formação continuada, a saber: Office 365 para 

educação (base para que docentes e alunos de escolas possam usufruir das 

soluções desta tecnologia); Windows na sala de aula (possibilidades de uso das 

tecnologias digitais e das ferramentas Microsoft no contexto educacional); Aprender 

em Parceria (docente mais experiente colabora na formação de outro professor). O 

Instituto Crescer é parceiro técnico da Microsoft e vem, desde 2003, organizando 

processos de formação. 

 
x) Educonex@o: Uma iniciativa da NET Educação (em parceria com o Crescer), 

com o objetivo de incentivar o uso de tecnologias digitais em processos de 

aprendizagem. Trata-se de uma formação conduzida em 8 meses, abordando 4 

módulos do Guia Crescer em Rede. A formação tem por objetivo formar grupos de 

estudos no uso das tecnologias digitais no contexto educacional. O Programa ocorre 

junto às Secretarias Educacionais dos municípios, onde a NET disponibiliza uma 

rede cabeada de internet (10 Megas) e um ponto de TV NET Educação Total 
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Cinema. 31 municípios e 1.297 professores já participaram do programa, com uma 

estimativa de 38.910 alunos impactados pelo projeto. 

 
y) ROF Digital: Treinamentos por meio de conteúdo eletrônico sobre o Regulamento 

de Operação Ferroviária (ROF), fundamentais para a preparação do maquinista. Os 

cursos iniciaram presencialmente em labs de informática e depois os maquinistas 

passaram a levar as mídias para casa, criando uma cultura de aprendizagem a 

distância mediada pelas tecnologias. Ocorrido de 2006 a 2008, mais de 950 

maquinistas da Vale do Rio Doce foram capacitados pelo programa e a Associação 

Brasileira de Educação a Distância (ABED), reconheceu o ROF Digital como um 

projeto inovador, recebendo o Prêmio de Excelência em 2007. 

 
z) Liderança para Gestores Escolares: O Programa tem como objetivo “contribuir 

com os gestores educacionais na construção do planejamento estratégico e na 

observação de sala de aula, visando à aprendizagem dos alunos”. Teve seu 

conteúdo desenvolvido pela equipe do Crescer e já capacitou mais de 15 mil 

profissionais, tendo, após, um resultado satisfatório na forma presencial, sido 

ofertado na modalidade à distância a todos os profissionais das equipes gestoras das 

escolas da rede de São Paulo. 

  
aa) Escrevendo a nossa História: Uma iniciativa do Crescer que busca promover a 

formação continuada de professores do Ensino Fundamental I para trabalhar com a 

História local. Os professores se preparam para “resgatar a história local e a construir 

a identidade dos alunos por meio da observação dos monumentos históricos locais, 

relatos feitos por pessoas mais velhas, análise de objetos antigos e leitura de 

documentos”. 

  
bb) Lá vem história: Iniciativa do Crescer para promoção e formação continuada de 

professores dos 4° e 5° anos visando realizar trabalhos de produção de textos junto 

aos alunos. Os professores participam durante 1 ano de encontros com especialistas 

da área e, como culminância da formação, os alunos criam um livro com histórias 

escritas e ilustradas por eles. É realizada uma tarde de autógrafos com familiares 

para socializar a produção acadêmica. 
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4.1.2.2  Análise das Atividades 

 

A observação das atividades do Instituto Crescer levou-nos à descrição de 28 unidades 

de conteúdo que, em codificação, aberta geraram 96 códigos, a saber: 

 
1. Uso de Tecnologias Digitais aplicadas à aprendizagem;  

2. Produção e socialização de guias e materiais didáticos; 

3. Material didático disponível gratuitamente sobre ferramentas básicas de informática;  

4. Avaliação da eficácia educacional apoiada pelas tecnologias digitais;  

5. Escola inovadora e atendimento aos pré-requisitos da Educação 3.0; 

6. Tecnologias Digitais como recurso-chave para melhoria da qualidade da educação; 

7. Envolvimento da comunidade escolar e entorno na gestão da escola; 

8. Repensar a forma atual de educar;                                       

9. Criação, inovação e aprendizado colaborativo entre professor e alunos; 

10. Inovação em educação para acompanhar mudanças do mundo;  

11. Quebra de paradigmas na educação; 

12. Colaboração como chave para a inovação; 

13. Revolução digital na educação;                                          

14. Realidade virtual e realidade aumentada na educação;               

15. Ensino Híbrido;                                                                                      

16. Dispositivos móveis na escola; 

17. Aprender em rede;                                                                         

18. Gamificação;                                                                                      

19. Educação personalizada;                                                                  

20. Transdisciplinaridade;                                                                      

21. Aprendizagem Baseada em Projetos;  

22. Ambientes Virtuais de Aprendizagem; 

23. Inovação na educação; 

24. Avaliação de práticas educacionais inovadoras apoiadas pelas tecnologias digitais;  

25. Movimento Maker;  

26. Dispositivos móveis na sala de aula; 

27. Recursos educacionais abertos;  

28. Curadoria Digital; 

29. Acesso à internet em escolas rurais;  

30. Acesso à internet com processos educacionais inovadores; 

31. Aprimoramento da aprendizagem com infraestrutura tecnológica; 

32. Aprimoramento da aprendizagem com formação docente; 
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33. Aprimoramento da aprendizagem com metodologias e conteúdos diferenciados; 

34. Aprimoramento da aprendizagem com experimentação digital;  

35. Disponibilização de Plataforma para formação online;  

36. Formação docente em competências do século 21;  

37. Formação docente em novas metodologias de aprendizagem;  

38. Formação docente para organização do trabalho com classes multisseriadas;  

39. Formação docente para o enfrentamento do trabalho infantil; 

40. Iniciativas que estimulem a convivência e participação comunitária; 

41. Produção cultural para jovens de 18 a 30 anos; 

42. Oficinas de arte educação para jovens de 13 a 17 anos; 

43. Criação de estratégias de fortalecimento comunitário por meio da arte, da 

comunicação e do uso das novas tecnologias;    

44. Atividades esportivas para estimular o lazer e promover a saúde; 

45. Abertura da escola para a comunidade;  

46. Espaço para trabalho voluntário; 

47. Atividades esportivas e culturais unindo escola e comunidade; 

48. Ações de mobilização e articulação comunitária;       

49. Voluntariado;                                                  

50. Inclusão digital da comunidade com ênfase para o processo de ensino e 

aprendizagem; 

51. Jovens estudando informática e uso de tecnologias; 

52. Orientação e preparo do jovem para o ensino superior e profissional;                

53. Discussão sobre o uso seguro das redes sociais e web 2.0; 

54. Preparação profissional do jovem para o mercado de trabalho do século 21; 

55. Pensamento crítico;                                                                     

56. Habilidades para o trabalho colaborativo;  

57. Uso eficaz do computador;                               

58. Conhecimento sobre empreendedorismo no campo das tecnologias digitais; 

59. Conscientização para a melhoria das condições socioambientais das comunidades; 

60. Oficinas de comunicação e artes para despertar a liderança e outras habilidades; 

dos jovens para ingresso no mercado de trabalho;                                            

61. Pesquisas, conversas e visitas locais para resgatar a identidade do jovem;                                      

62. Atividades para avaliar a realidade da comunidade local e propor intervenções;                                    

63. Produção multimídia como estratégia de pesquisa e comunicação;         

64. Socialização de resultados de pesquisa por meio de mídias digitais e rádio 

comunitária; 
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65. Inclusão digital do jovem;                                                

66. Educação pela Comunicação com apoio de novas tecnologias (web, blogs, 

fotografia, além do rádio e televisão); 

67. Professores aprendem a trabalhar com mídias digitais para comunicação; 

68. Novos entendimentos sobre os desafios educacionais atuais;  

69. Oficinas de inteligências múltiplas com crianças; 

70. Formação Docente em informática educativa;                       

71. Adoção de tecnologias digitais pela escola;                              

72. Redesenho de metodologias de ensino; 

73. Processos significativos de aprendizagem; 

74. Reflexão, experimentação e planejamento de novas práticas educacionais com 

apoio de tecnologias digitais;  

75. Aprendizagem Significativa;  

76. Material Didático disponível gratuitamente;                          

77. Tecnologia Educacional promovendo a qualidade da educação; 

78. Projetos Colaborativos pela interação online;                          

79. Uso de Facebook (rede social) como ferramenta de interação para aprendizagem; 

80. Aprendizagem em ambiente multicultural proporcionado pela interação virtual; 

81. Formação de Professores para uso das Tecnologias digitais;  

82. Uso do Google Apps for Education; 

83. Capacitação Tecnológica para comunidades visando à inclusão digital; 

84. Incentivo à prática de projetos inovadores nas escolas;           

85. Aprendizagem colaborativa multicultural;                                

86. Uso do Office 365 na educação;                                                

87. Uso das ferramentas do Windows na sala de aula;                 

88. Aprender em parceria; 

89. Uso de Tecnologias Digitais aplicadas à aprendizagem;              

90. Grupos de estudo para o uso das tecnologias digitais no contexto educacional; 

91. Planejamento estratégico visando aprendizagem dos alunos;      

92. Formação para gestores usando a EaD; 

93. Formação docente visando trabalhar com a história local para construir a 

identidade dos alunos;                                                 

94. Uso da observação visual, documental e relatos de pessoas para trabalhar com a 

história local; 

95. Formação docente para produção de textos junto aos alunos;    

96. Socialização da produção acadêmica dos alunos. 
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Os 28 conteúdos analisados nos levaram a identificar que o Instituto Crescer realiza um 

trabalho de contribuição educacional articulado para a comunidade de determinados 

territórios, como também um trabalho de contribuição com a formação e atuação de 

professores e gestores escolares. Em suas ações faz uso constante das TIC como 

facilitadora de um processo de formação e desenvolvimento do indivíduo e aposta ainda na 

criação coletiva como uma estratégia potencializadora de aprendizagem. Categorizamos as 

ações do Crescer em:  

• Qualificação Profissional de Jovens;  

• Trabalho para o Desenvolvimento Comunitário;  

• Formação de Professores e Gestores;  

• Projetos de Aprendizagem Colaborativa;  

• Desenvolvimento de Ferramentas de Gestão Educacional;  

• Apoio a Eventos e Difusão de Notícias em Educação.  

 

4.1.3 Instituto Educa Digital61 

 

Figura 24 – Site do Instituto Educa Digital 
 

 
Fonte: www.educadigital.org.br/site 

 

Fundado em 2010, o Instituto Educa Digital (IED) é uma organização privada sem fins 

lucrativos que tem como missão “contribuir para a criação e o desenvolvimento de novas 

oportunidades de aprendizagem que estimulem a formação de cidadãos críticos criativos, 

capazes de compartilhar informação, conhecimento e cultura em uma sociedade digital em 

                                                           
61 O conteúdo deste item e seus subitens têm como fonte o site do Instituto Educa Digital (http://www.educadigital.org.br).  
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constante transformação”. Trabalha com projetos inovadores que envolvam o uso 

pedagógico de tecnologias digitais, tanto dentro como fora da escola. O IED desenvolve 

estudos, pesquisas, publicações, formações, curadoria de projetos e eventos que envolvam 

o uso pedagógico da internet, tendo como foco a formação de crianças, jovens e adultos. 

Atua na perspectiva da Educação Aberta, da Cultura Digital e considera como base de suas 

atividades os desafios a serem superados em relação à incorporação de tendências de uma 

sociedade conectada, a saber: “personalização de uso, práticas colaborativas em redes 

digitais, adoção crescente de celulares e computadores móveis e preferência por softwares 

livres e conteúdo aberto”. Trabalha em parceria com escolas, empresas, governo e 

organizações sociais e está aberto a receber apoio financeiro de empresas, pessoas e 

instituições. Possui um blog com publicações de ações do próprio IED ou de outras fontes 

de interesse do instituto. O IED não tem um espaço físico próprio, seus mentores utilizam 

espaços compartilhados como coworkings, Bibliotecas, Cafés e outros lugares da cidade 

que possibilitem os encontros de trabalho.  

 

4.1.3.1 Descrição das Atividades 

 
a) Educar na Cultura Digital: Grupo de Estudos Online, formado em 2010, voltado 

para quem deseja pesquisar e refletir sobre os “os desafios que os códigos e 

linguagens da atual sociedade trazem para o contexto educacional”. O movimento foi 

concebido pelo IED com apoio do Portal Global Educarede e da Fundação 

Telefônica, tendo produzido conteúdo sobre o tema para uma seção editorial no 

Portal Global Educarede da Fundação Telefônica. 

  
b) Prêmio Internacional Educarede 2011: O prêmio tem como objetivo reconhecer 

relevantes trabalhos de professores com o uso das TIC para fins educacionais. Em 

2011, o IED coordenou a avaliação do prêmio, que é liderado pelo Educarede 

Espanha. Apesar de ser um prêmio internacional, os projetos brasileiros participam e, 

pelo que foi possível levantar, não houve continuidade após 2011. 

 
c) Recursos Educacionais Abertos Brasil: Gerido pelo IED, desde 2002, o projeto 

REA-BR discute o uso dos Recursos Educacionais Abertos (REA) e a Educação 

Aberta no contexto brasileiro. É uma ação financiada pela Open Society Foundation, 

desde 2008, e recebe apoio de outras instituições de renome no Brasil, além da 

UNESCO. O site REA62 disponibiliza ampla fonte de recursos educacionais abertos, 

                                                           
62 Disponível em: www.livrorea.net.br  
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funcionando como um repositório de conteúdo do tipo objetos de aprendizagem. 

Além disso, apresenta os fundamentos legais e as políticas públicas sobre REA, 

informações de eventos, cursos e oficinas, um mapeamento dos movimentos REA no 

mundo, artigos e livros a respeito do tema, com destaque para a obra “Recursos 

Educacionais Abertos: práticas colaborativas e políticas públicas”. 

  
d) Aula Fundação Telefônica/Rede Pró-Menino de Educadores: Formação para 

educadores envolvendo a possibilidade de participar de uma rede internacional de 13 

países. O IED participou da formatação dos programas Educarede e Pró-menino, 

ambos da Telefônica Vivo. 

  
e) Cursos online Educarede: Os cursos "Pesquisa na Internet" e "Blog como 

recurso didático" foram construídos pelo IED em 2011, os dois tiveram o objetivo de 

apresentar as possibilidades de trabalho pedagógico com o uso de conteúdos, 

ferramentas e ambientes da internet. Os cursos foram ofertados pela Telefônica Vivo. 

  
f) Educaparty - Campus Party: O evento tem como objetivo aproximar a educação 

das inovações em tecnologia digital apresentadas em um dos maiores eventos de 

tecnologia do mundo, a Campus Party. Em 2012, o IED foi curador e produtor 

executivo do primeiro Educaparty, uma jornada de 4 dias que reuniu cerca de 300 

educadores de várias partes do Brasil. 

  
g) Objetos de Aprendizagem Campo: Em 2012, o IED fez a concepção e gestão da 

produção de conteúdos didáticos (vídeos, infográficos, animações e jogos) para o 

projeto de educação digital no campo, conduzido pelas Edições SM. 

  
h) Uso responsável das Telas Digitais: Trata-se de um Recurso Educacional 

Aberto, no modelo infográfico interativo, criado pelo IED em 2013. O site é uma 

ilustração de um “bairro” com 4 entradas possíveis: escola, casa, entorno da escola e 

pessoas conectadas. A cada entrada na imagem constam definições e conceitos do 

assunto tratado e informações sobre o uso responsável das diversas TIC nesses 

contextos. Telas Digitais é uma parceria com a Fundação Telefônica e apoio da 

Safermet (http://www.educadigital.org.br/telasdigitais/home.html). 

 

i)   Edukatu Rede de Aprendizagem: Construído em parceria com o Instituto Akatu 

em 2012 e lançado em 2013, o Edukatu, é uma Plataforma Digital para mobilização 

de professores e alunos para o consumo consciente. O ambiente de aprendizagem 
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virtual foi construído coletivamente pela equipe IED junto aos professores do Akatu 

fazendo uso do Design Thinking no processo de elaboração (http://edukatu.org.br/). 

 
j)   Escola Digital: Em 2013, em parceria com o Instituto Natura e o Instituto Inspirare 

foi realizado um mapeamento dos diversos Objetos Digitais de Aprendizagem (ODA) 

disponíveis online para uso como suporte ou ferramenta pedagógica, gerando a 

Plataforma de Conteúdos Escola Digital (http://escoladigital.org.br/). 

  
k) Curso REA: Em 2013, foi realizado o primeiro curso livre, aberto e experimental 

sobre Educação Aberta (EA) e Recursos Educacionais Abertos (REA), neste caso 

realizado de forma integral por voluntários (http://curso.rea.ufg.br/). 

  
l)   Aprender para Contar: Publicação do tipo livro didático sobre alfabetização de 

Jovens e Adultos (EJA), escrito por Bianca Santana (ex-diretora de educação do 

IED), em 2013. Pela filosofia do IED, a iconografia usada na obra é de domínio 

público ou licença CC BY e a publicação está disponível de forma aberta na web, em 

http://www.educadigital.org.br/eja/. 

 
m)  Design Thinking para Educadores: Publicação, em 2014, do livro digital 

produzido a partir de um “remix” do material publicada pela consultoria IDEO com 

oficinas customizadas pelo próprio IED. O livro trata de uma abordagem para a 

cocriação de projetos ou solução para os desafios que os educadores possam se 

deparar, desde situações de ensino aprendizagem dentro da sala de aula a projetos 

mais amplos junto à comunidade. O Design Thinking (DT) proposto pelo material se 

divide em 5 etapas: Descoberta / Interpretação / Ideação / Experimentação e 

Evolução e se desenvolve com ênfase nas pessoas envolvidas e afetadas pelo 

processo.  O material está disponível no link http://www.dtparaeducadores.org.br/site/ 

e é composto por um livro que pode ser baixado por capítulos ou em sua totalidade e 

um caderno de atividades.   

http://edukatu.org.br/
http://escoladigital.org.br/
http://curso.rea.ufg.br/
http://www.educadigital.org.br/eja/
http://www.dtparaeducadores.org.br/site/
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n) Portal da Educação Financeira nas Escolas: A Educação Financeira nas 

Escolas é uma ação integrante da Estratégia Nacional de Educação Financeira – 

ENEF e, para tal, foi instituído o Programa Educação Financeira nas Escolas, 

coordenado pela AEF-Brasil. Em 2014, o IED planejou e geriu o desenvolvimento da 

plataforma Educação Financeira nas Escolas, um site bem ilustrado que disponibiliza 

orientações e material didático gratuito sobre educação financeira na vida social, no 

trabalho e em casa. Apresenta, ainda, questões sobre empreendedorismo, projetos 

inovadores, bens pessoais e públicos e a economia do mundo e do país 

(http://www.edufinanceiranaescola.gov.br/). 

 
o) MIRA (Mapa de iniciativas REA no Brasil e América Latina): Mais um projeto 

que envolve o mapeamento de Recursos Educacionais Abertos (REA), desta vez em 

português e espanhol, com conteúdos voltados para o ensino básico na América 

Latina. Sob a coordenação de um pesquisador, o projeto é realizado em parceria por 

instituições do Brasil e Equador.  

 

4.1.3.2 Análise das Atividades 

 

Os 15 conteúdos analisados pelo Instituto Educa Digital geraram 26 códigos abertos, 

abaixo elencados: 

 
1. Estudos de educadores sobre códigos e linguagens da atual sociedade no contexto 

educacional; 

2. Reconhecimento de trabalhos de professores com uso das TIC; 

3. Uso de Recursos Educacionais Abertos (REA); 

4. Educação Aberta;                                                                      

5. Objetos de Aprendizagem disponíveis em repositórios de conteúdo; 

6. Uso de Blog como recurso Didático;                                           

7. Trabalho Pedagógico com ferramentas, conteúdos e ambientes da internet; 

8. Aproximação da educação das inovações em tecnologia digital; 

9. Conteúdos didáticos em vídeo, infográficos, animações e jogos para uso da 

educação no campo;  

10. Recursos Educacionais Abertos como estratégia educativa;  

11. Uso de infográfico interativo como recurso de conteúdo educativo; 

12. Uso responsável das TIC na escola, casa e comunidade; 

13. Uso de Plataforma Digital para mobilização de professores e alunos;  

14. Ambiente de aprendizagem virtual;  
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15. Construção coletiva de soluções tecnológicas;  

16. Uso do Design Thinking como método de criação colaborativa de soluções 

educacionais; 

17. Objetos Digitais de Aprendizagem disponibilizados como ferramenta pedagógica; 

18. Curso livre sobre Educação Aberta; 

19. Uso de Recursos Educacionais Abertos; 

20. Material Didático Digital disponibilizado gratuitamente; 

21. Cocriação de projetos;                                                                      

22. Cocriação de soluções para os desafios de educadores; 

23. Material didático digital sobre Design Thinking disponibilizado gratuitamente; 

24. Site com uso estratégico de comunicação visual;                           

25. Orientações e material didático gratuito sobre educação financeira; 

26. Mapeamento de Recursos Educacionais Abertos (REA). 

 
O Educa Digital comunica atuar em Educação Aberta, Design Thinking para 

Educadores, Formação e facilitação pedagógica, Gestão e Curadoria e Comunicação em 

redes e Narrativas Digitais. Todavia, algumas dessas áreas foram apresentadas no sentido 

de conceituação e não de atuação e, por este motivo, em nossa análise categorizamos as 

ações do Instituto Educa Digital [IED] em 3 grandes grupos:  

• Produção de Conteúdo; 

• Gestão e Curadoria; 

• Realização de Cursos. 

É possível perceber que o IED atua mais intensamente na produção de conteúdos, 

como livros digitais, materiais didáticos para cursos e tecnologias digitais web para fins de 

aprendizagem ou outro uso educativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

195 
 

4.1.4 Instituto Inspirare63 

Figura 25 – Site do Instituto Inspirare 

 
Fonte: inspirare.org.br 

 

O Instituto Inspirare foi criado em 2011 e designa-se como uma instituição familiar que 

tem como missão “Inspirar inovações em iniciativas empreendedoras, políticas públicas, 

programas e investimentos que melhorem a qualidade da educação no Brasil”. O Instituto 

declara ter como visão “Transformar a educação para promover autonomia, dignidade, 

liberdade e participação”, e elenca como valores de seu trabalho a inovação, o impacto 

social, a parceria e a coerência.  

O Inspirare consolida suas ações por meio de quatro programas: O Porvir; Laboratórios 

Educativos; Iniciativas Empreendedoras e Educação Pública Inovadora. Além destes quatro 

programas, o instituto realiza eventos, palestras, workshops, ações em escolas e 

instituições, sempre com o intuito de discutir temas relacionados a projetos e ações 

pedagógicas aderentes à visão do Instituto. Seu trabalho possui 5 objetivos 

complementares: “Mapear, produzir, difundir e compartilhar referências para informar a 

sociedade e orientar práticas educacionais inovadoras; Fomentar a geração de soluções 

educacionais inovadoras; Experimentar soluções educacionais inovadoras em territórios 

estratégicos para gerar impactos locais e referências para escola; Criar condições para a 

incorporação de inovações educacionais por redes públicas em larga escala e fortalecer a 

capacidade do instituto de alcançar a sua Visão para 2020”. O Porvir destaca-se como um 

                                                           
63 O conteúdo deste item possui como fonte o site do Instituto Inspirare (http://inspirare.org.br).  
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programa de função estratégica para a tese e, por este motivo, será apresentado 

posteriormente, como um movimento destacado do Inspirare. 

 

4.1.4.1 Descrição das Atividades 

 
a) Educação Integral Inovadora: Conceito que serve como pilar das ações 

realizadas pelo Instituto, tendo como principais propósitos “a promoção do 

desenvolvimento do aluno em todas as suas dimensões e a resposta às demandas 

do mundo contemporâneo e ao perfil e interesses das crianças, adolescentes e 

jovens do século 21”. Este conceito de educação defende que o aluno deve estar no 

centro do processo de ensino e aprendizado, participando de ações que tenham 

significados para eles, refletindo sobre o que estão aprendendo. Em uma Educação 

Integral Inovadora os alunos têm espaço para autoria, assumindo uma 

responsabilidade cada vez maior sobre a sua educação, colaborando com o 

desenvolvimento de toda a comunidade escolar (alunos, professores, escola e 

comunidade). O Instituto destaca ainda que o mais importante de tudo é que os 

alunos “adquiram as competências essenciais para que tenham autonomia e 

capacidade de realizar o seu projeto de vida no século 21”. Para tal, torna-se 

necessário levantar informações sobre o perfil destas novas gerações e mesmo de 

cada aluno individualmente, pessoal e social, bem como a forma com que aprendem. 

  
b) Laboratórios Educativos: Programa que promove atividades entre a escola e a 

comunidade, transformando-os em espaços de aprendizagem contínua. “Locais 

como praças, empresas, teatros, cinemas e museus passam a ser ambientes de 

experimentação e aprendizagem, e o desenvolvimento integral de crianças, 

adolescentes e jovens torna-se um compromisso de todos”.  O trabalho inicia-se pelo 

mapeamento do local, gerando diagnóstico das oportunidades educativas da escola 

e seu entorno, sempre envolvendo a comunidade. É criado um plano educativo e o 

projeto caminha, sempre de forma participativa. Dois programas consolidaram esta 

ação: o Bairro-Escola Rio Vermelho (BERV), em Salvador (Bahia) e São Miguel dos 

Campos (Alagoas). 

  
c) Laboratório Educativo Bairro Rio Vermelho (BERV): Envolve 8 escolas e tem 

como proposta transformar o bairro Rio Vermelho em um bairro educador, servindo 

de inspiração para outros territórios e para o poder público. Nele, profissionais da 

educação procuram inspirar e formar professores para a adoção de práticas 

pedagógicas mais inovadoras, além de promover ações de ocupação educativa de 
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espaços públicos envolvendo arte e atividades com temas transversais (Festival 

Bairro-Escola / Festival da Primavera / Leitura na Praça) e ofertar oportunidades 

educativas para as escolas do bairro. Possui ainda uma agência de comunicação 

que mobiliza e forma os agentes locais para difundir as atividades do Programa. 

  
d) Laboratório Educativo São Miguel dos Campos: O segundo laboratório 

educativo ocorre em São Miguel dos Campos, a 60km de Maceió (capital de 

Alagoas) e tem como objetivo “apoiar o território a garantir as condições necessárias 

para o desenvolvimento pleno de crianças, adolescentes e jovens como cidadãos 

preparados para viver com dignidade, realizar seu projeto de vida e construir um 

futuro promissor para si e para o município”.  Para tal, foi elaborado o Plano 

Intersetorial pela Educação de São Miguel dos Campos64, um plano de metas 

construído por mais de 300 participantes da sociedade civil e do poder público, tendo 

como base um diagnóstico amplo da realidade educacional do município. Junto a 

mais 4 parceiros técnicos, o Inspirare busca “mobilizar, engajar e desenvolver o 

potencial dos agentes locais”, buscando aumentar a responsabilidade compartilhada 

da população, sempre para transformar para melhor a educação da região. Duas 

instâncias apoiam o processo: O Fórum Comunitário (150 educadores, alunos, pais, 

técnicos e diretores de escolas, conselheiros e lideranças comunitárias) e o Fórum 

Intersetorial (representantes de secretarias municipal e estadual, organizações 

sociais e empresas). O Inspirare também articula atividades paralelas, como a 

campanha “A educação me move”, onde busca "fortalecer a participação cidadã de 

adolescentes e jovens miguelenses, desenvolvendo seu espírito de liderança, 

promovendo o seu engajamento e apoiando o seu protagonismo na realização de 

ações de comunicação e mobilização social pela melhoria da educação no 

município”. Outro aspecto também incentivado em São Miguel é a incorporação de 

soluções educacionais inovadoras, incluindo as tecnologias digitais com o objetivo de 

contribuir com a qualidade dos processos educacionais dentro e fora da escola. 

 
e) Iniciativas Empreendedoras: Trata-se de um programa que busca fomentar e 

fortalecer empreendimentos sociais que trabalhem com soluções inovadoras em prol 

da qualidade e equidade educacional no Brasil. Para tal, defende que os negócios 

precisam ser éticos, inovadores, economicamente sustentáveis e com potencial 

significativo de escalabilidade. Os atores integrantes deste sistema são os 

empreendedores, aceleradoras, incubadoras, investidores e outros tipos de 

                                                           
64 Disponível em http://www.saomigueldoscampos.al.gov.br/planointersetorial/ 
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financiadores. De forma concreta, o Inpirare realiza estudos e produção de 

conhecimento sobre o ecossistema de negócios sociais, promovendo ampla 

disseminação nos mais diversos tipos de mídias, incluindo a realização e 

participação em eventos. Três estudos de maior destaque foram publicados nos 

últimos anos: a) Oportunidades no setor de educação para negócios focados na 

população de baixa renda; b) Negócios de impacto social: da estrutura da empresa 

nascente a sua aproximação com o poder público; c) Empreendedores de impacto: 

as dores e delícias de inovar em educação. O Inspirare apoia ainda o Movimento 

Choice (programa conduzido pela Artemísia   ̶  http://www.artemisia.org.br/choice/), 

um programa que articula uma rede de cerca de 50 mil jovens universitários de todo 

lugar do Brasil, tendo como objetivo estimulá-los a tornarem-se empreendedores. 

Outra ação é a elaboração de instrumentos de avaliação de impacto para negócios 

sociais em educação, preocupados em gerar indicadores da efetiva contribuição 

desses empreendimentos para a aprendizagem e desenvolvimento integral dos 

estudantes. E como apoio direto a negócios educacionais, o Inspirare elaborou, no 

ano de 2015, uma plataforma de conteúdos, “Apreender: empreender na 

aprendizagem”65 que reúne informações, orientações e instrumentos que servem 

para auxiliar os empreendedores, bem como estabelecer uma rede com seus pares, 

com educadores e com potenciais investidores. A Plataforma está disponibilizada no 

site do Porvir. 

 
f) Educação Pública Inovadora / Apoios a redes: Conjunto de ações que buscam 

contribuir com a elaboração e discussão das políticas públicas, apoiando o 

desenvolvimento e uso de inovações educacionais nas redes de educação pública 

no Brasil. Dentre estas ações, o instituto realiza o apoio a redes de ensino que 

queiram fazer uso de programas de inovação no campo da educação integral e uso 

de tecnologias, articulando-se com as secretarias de educação na busca por 

“práticas pedagógicas e de gestão mais alinhadas com as demandas da sociedade 

contemporânea e com o perfil, interesses e necessidades dos alunos do século 21”. 

O Inspirare atua no mapeamento das necessidades, na avaliação das soluções 

propostas, no desenvolvimento e aprimoramento das soluções e, por fim, na 

divulgação das inovações que tiveram eficácia comprovada, buscando beneficiar 

outras redes de ensino. Também para contribuir com uma educação pública 

inovadora, o Inspirare atua na criação de “soluções” de inovação educacional que 

possam gerar resultados concretos na aprendizagem e no desenvolvimento integral 

                                                           
65 Disponível em http://apreender.org.br/ 
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dos alunos. Para tal, utilizam pesquisas e processos de cocriação com diferentes 

parceiros e colaboradores. As tecnologias são lançadas de forma experimental e, 

quando bem avaliadas, são disseminadas em escala maior, munidas de formação 

para técnicos e educadores. 

  
g) Educação Pública Inovadora / Soluções: Três projetos são desenvolvidos no 

momento da recolha dos dados: a) O Ensino Fundamental 2.0: atividade que busca 

organizar “soluções” para inspirar redes educacionais e escolas brasileiras a 

“redesenhar o ensino fundamental II, para que faça sentido para os adolescentes e 

consiga prepará-los para o Ensino Médio e para a vida”; b) Guia Educação Integral 

na Prática66: site para apoiar gestores na elaboração, implementação e avaliação de 

programas de Educação integral, elaborado junto com o Centro de Referências em 

Educação Integral - oferece 12 eixos de ações organizadas como orientações 

detalhadas para que o gestor possa realizá-las minimizando a margem de erro; c) 

A Escola Digital67: plataforma criada em parceria com o Instituto Natura e a Fundação 

Telefônica Vivo, reúne cerca de 4 mil objetos e conteúdos educacionais para apoio à 

aprendizagem dentro e fora da escola, podendo ainda ter seu visual customizado 

pela rede de ensino que a utilizar. 

  
h) Educação Pública Inovadora / Incidência Política: O Instituto participa de 

movimentos e equipes de trabalho que procuram contribuir com a criação de políticas 

públicas para que as inovações educacionais efetivamente aconteçam. Atualmente, 

o Instituto trabalha nas seguintes causas: a) Criação da Base Nacional Comum 

Curricular, que é o conjunto de conhecimentos e habilidades que os estudantes 

brasileiros devem aprender na Educação Básica, tendo como foco as competências 

para o século 21; b) Conectividade das escolas brasileiras à internet veloz, um 

projeto68 realizado junto a Fundação Lemann, ao Instituto de Tecnologia & Sociedade 

(ITS) e à rede de mobilização Nossas Cidades e que se ocupa de elaborar um Plano 

Técnico para superar o desafio que dá nome à ação, trabalhando ainda com uma 

campanha para mobilização da sociedade em torno da causa; c) Formação Inicial de 

Professores, produzindo e difundido referências para sensibilização de líderes 

educacionais na reflexão sobre uma educação pública inovadora; d) Centro de 

Inovação em Educação, criado para atuar como “uma agência de fomento à 

                                                           
66 Disponivel em http://educacaointegral.org.br/na-pratica/ 
67 Disponível em http://escoladigital.org.br/ 
68 Disponível em http://www.internetnaescola.org/ 

http://educacaointegral.org.br/na-pratica/
http://educacaointegral.org.br/na-pratica/
http://escoladigital.org.br/
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inovação educacional no país”, agindo junto a organizações governamentais e não 

governamentais. 

 

4.1.4.2 Análise das Atividades 

 

Foram descritos e analisados 08 conteúdos do Instituto Inspirare, que na codificação 

aberta geraram 43 códigos: 

 
1. Desenvolvimento do aluno em todas as suas dimensões;  

2. Respostas às demandas do mundo contemporâneo; 

3. Consideração do perfil e interesse das crianças e jovens do século 21; 

4. Aluno no centro do processo de ensino e aprendizagem;  

5. Atividades significativas para as crianças e jovens; 

6. Educação Integral inovadora; 

7. Alunos com espaço para autoria;  

8. Alunos assumem responsabilidade sobre a sua educação;  

9. Alunos colaboram com o desenvolvimento de toda a comunidade escolar;  

10. Autonomia dos alunos;  

11. Capacidade para realizar seu projeto de vida no século 21; 

12. Promoção de atividades entre a escola e comunidade;  

13. Locais públicos passam a ser ambientes de experimentação e aprendizagem;  

14. A comunidade torna-se também responsável pelo desenvolvimento integral de 

crianças e jovens; 

15. A escola realiza diagnóstico de suas potencialidades educativas em articulação 

com seu entorno; 

16. Atividade escolar que transforma a comunidade em um “bairro educador”;  

17. Formação de professores para adoção de práticas pedagógicas inovadoras;  

18. Ações de ocupação educativa de espaços públicos envolvendo arte e atividades 

com temas transversais; 

19. Responsabilidade educativa compartilhada com a população;  

20. Fortalecimento da participação cidadã de adolescentes e jovens;  

21. Desenvolvimento de espírito de liderança nos jovens;  

22. Apoio ao protagonismo do jovem em ações educacionais comunitárias;  

23. Incorporação de soluções educacionais inovadoras com ênfase para as tecnologias 

digitais; 
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24. Criação de negócios sociais educacionais inovadores, em prol da qualidade e 

equidade;  

25. Negócios educacionais para população de baixa renda;  

26. Desafios de empreender e inovar em educação;  

27. Estímulo a jovens empreendedores;  

28. Avaliação de impacto para negócios sociais em educação; 

29. Conexão de empreendedores de negócios educacionais com potenciais 

investidores;  

30. Desenvolvimento e uso de inovações educacionais nas redes de educação pública;   

31. Uso de programas de inovação no campo da educação integral;   

32. Uso de tecnologias;  

33. Práticas pedagógicas e de gestão mais alinhadas com as demandas dos alunos do 

século 21; 

34. Inovações educacionais que gerem resultados positivos na aprendizagem integral 

dos alunos;  

35. Utilização de processos de cocriação na geração de "soluções" educacionais; 

36. Redesenho do Ensino Fundamental II gerando significado para os adolescentes 

(ensino 2.0);  

37. Orientação para gestores realizarem Educação Integral;  

38. Plataforma com objetos educacionais disponibilizados gratuitamente; 

39. Políticas públicas para realização de inovações educacionais; 

40. Foco nas competências para o século 21;  

41. Políticas públicas para proporcionar conectividade nas escolas;  

42. Políticas públicas de formação inicial de professores para uma educação pública 

inovadora; 

43. Fomento à inovação educacional no país. 

 

O Inspirare é uma "instituição mãe" de iniciativas relevantes no campo da discursão 

sobre o redesign educacional no Brasil. Embora tenhamos organizado 8 conteúdos para 

análise, são diversas as ações inclusas em cada um desses conteúdos, sem citar a 

Iniciativa Porvir, que, por sua relevância, foi analisada como unidade separada. Embora o 

Instituto já classifique suas ações, em nossa análise optamos por categorizá-las em:   

• Produção de conteúdos (gestores, professores, alunos);  

• Projetos de comunidades de aprendizagem;  

• Empreendedorismo social educacional;  

• Contribuição na elaboração de políticas públicas educacionais.  
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4.1.5 Instituto Natura69 

 

Figura 26 – Site do Instituto Natura 

 
Fonte: www.institutonatura.org.br 

 

A Natura é uma empresa de cosméticos que está presente em sete países da América 

Latina e na França. O Instituto Natura foi criado em 2010 e é sustentado pela renda dos 

produtos da linha ‘Crer para Ver’, que é comercializado sem obtenção de lucro e também 

por 0,5% do lucro líquido da Natura. O Instituto trabalha para a melhoria da educação básica 

da rede pública no Brasil e na América latina. Para este desafio procura contribuir com o 

desenvolvimento e disseminação de melhores práticas de gestão e de “apoio a projetos 

inovadores que, com o uso de ferramentas tecnológicas e novos modelos de escola, 

favoreçam a equidade nos resultados de aprendizagem, além de projetos que fomentem a 

transformação social a partir da educação, incorporando princípios de Comunidade de 

Aprendizagem”. Para tal conta com uma grande rede de parceiros, como “governo, 

secretarias estaduais e municipais de educação, entidades representativas, institutos e 

fundações de educação, parceiros técnicos e comunidade escolar”. 

 

4.1.5.1 Descrição das Atividades 

 
a) Comunidades de Aprendizagem: Trata-se de um conceito de escola onde a 

família e a comunidade participam intensamente de todas as atividades da escola, do 

planejamento à realização das atividades junto aos professores e alunos. As ações 

educacionais começam na escola, mas integram tudo o que está ao seu redor. O 

                                                           
69 O conteúdo deste item tem origem no site do Instituto Natura (http:// www.institutonatura.org.br). 



 

203 
 

Instituto organizou e ofertou um curso de certificação de formadores em Comunidade 

de Aprendizagem, em parceria com o Centro Especial de Investigación en Teorías y 

Prácticas Superadoras de Desigualdades (CREA-UB), o Núcleo de Investigação e 

Ação Social e Educativa (Niase), da Universidade Federal de São Carlos (SP), e a 

Universidade Nove de Julho (Uninove). O curso tem por objetivo capacitar 

“professores e estudantes de pedagogia e técnicos de secretarias de Educação e 

institutos parceiros para implementar o projeto em escolas interessadas”. Foi 

desenvolvida ainda uma plataforma de ensino à distância70 para oferecer formação e 

apoio aos interessados em implementar as ações do projeto em escolas. O Instituto 

incentiva ainda que as consultoras e consultores da rede Natura atuem como 

voluntários em escolas que funcionam como Comunidades de Aprendizagem, 

participando dos Grupos Interativos, que reúnem estudantes para tomada de decisão 

em relação à gestão da escola. 

  
b) Escola Digital: O instituto apoia projetos que proporcionam novos modelos de 

escola, que busquem ser mais atraentes e mais eficientes, além do desenvolvimento 

e ampliação do uso de tecnologias digitais para aprendizagem. Com este propósito, 

contribuiu com a criação da escola Digital, “uma plataforma gratuita e aberta de 

busca que reúne mais de 4 mil recursos digitais (videoaulas, jogos, animações, 

infográficos e mapas, entre outros) selecionados da internet para apoiar a 

aprendizagem dentro e fora da escola”.  

 
c) Khan Academy: Plataforma de aprendizagem adaptativa com vídeos e exercícios 

em Matemática. No Brasil, é liderado pela Fundação Lemann, que traduz o conteúdo 

para a língua portuguesa e oferece formação para professores e acompanhamento 

em escolas públicas que fazem uso da ferramenta. 

 
d) Projeto Gente: O Ginásio Experimental de Novas Tecnologias Educacionais 

(GENTE) é um modelo “inovador de escola que se apropria integralmente de 

tecnologias educacionais adequadas ao mundo contemporâneo e coloca o estudante 

no centro do processo de aprendizagem e o professor como mentor”. Foi idealizado 

pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e implementado na Escola 

Municipal André Urani, no bairro da Rocinha, com o apoio de instituições parceiras. 

 

 

                                                           
70 Disponível em: www.comunidadedeaprendizagem.com 
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e) Plinks: Uma parceria entre Instituto Natura, Instituto Ayrton Senna e Fundação 

Telefônica Vivo, é uma plataforma digital71 (criada pela empresa Joy Street) voltada 

para crianças de 8 a 12 anos como um ambiente de aprendizagem baseado em 

atividades lúdicas e colaborativas. Professores e pais podem acompanhar o 

processo de aprendizagem da criança na plataforma, onde são oferecidos “desafios 

baseados em jogos digitais e enigmas articulados através de uma narrativa, como 

nas plataformas lúdicas não educacionais”. 

 
f) Escolas que inovam: O instituto apoia ações de inovação educacional em duas 

escolas municipais de São Paulo.  Trata-se de escolas que “se inspiram nos 

conceitos de escola democrática, baseando sua metodologia pedagógica nos 

chamados roteiros de estudo”. Em parceria com a Fundação Telefônica Vivo “tem o 

objetivo de promover a conexão entre práticas pedagógicas inovadoras, o uso de 

tecnologia e o foco na personalização da formação do estudante, visando gerar 

resultados positivos de aprendizagem”. Em 2014, foi implementada a plataforma de 

aprendizagem adaptativa QMágico, na EMEF Campos Salles e desenvolvida a 

plataforma Amorim Lima (em parceria com a empresa Murano) para uso na EMEF 

Amorim Lima. Ambas as escolas ficam em São Paulo. 

 
g) Projeto Trilhas: O Trilhas é “um conjunto de materiais elaborado para 

instrumentalizar e apoiar o trabalho dos professores no campo da leitura, escrita e 

oralidade, com o objetivo de inserir as crianças da Educação Infantil e do primeiro 

ano do Ensino Fundamental em um universo letrado”. Para tal, foi realizada formação 

presencial e à distância para que os professores fizessem um bom uso do material. 

Em 2014, passou a integrar o Guia de Tecnologias do Ministério da Educação 

(MEC), “uma publicação periódica que orienta os gestores de todo o País em seus 

processos de aquisições de materiais para uso nas escolas públicas”72. 

 
h) Iniciativas inspiradoras na gestão pública da educação estadual: Plataforma 

digital73 onde as Secretarias de Educação compartilham práticas de gestão pública, 

motivadas pela colaboração em soluções para desafios que possam ser comuns às 

diferentes atuações. O CONSED (Conselho Nacional de Secretários de Educação), 

com apoio do Instituto Natura ofereceu oficinas aos técnicos das Secretarias para 

orientação quanto ao uso da plataforma. 

                                                           
71 Disponível em: www.plinks.com.br 
72 ” Disponível em: www.portaltrilhas.org.br 
73 Disponível em: www.iniciativasinspiradoras.org. 
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h) Pacto pela Educação do Pará: O Pará é um estado do norte do Brasil onde a 

Natura tem uma de suas fábricas e, por isso, atua diretamente em parceria 

estratégica com o Pacto pela Educação do Pará, “por meio da Synergos, um esforço 

integrado de diferentes setores da sociedade para aumentar em 30% o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do estado até 2017”.  

  
i)  Escolas de Alternância: O Instituto apoia a Associação Regional das Casas 

Familiares Rurais do Estado do Pará (Arcafar/PA) no tocante às suas 25 escolas de 

Alternância, um modelo escolar onde os alunos “alternam períodos de residência na 

escola com outros dedicados à vivência do aprendizado na propriedade familiar rural, 

por meio de projetos voltados para a atividade econômica no campo e na floresta”. A 

Arcafar busca o reconhecimento permanente das escolas pelo Conselho Estadual da 

Educação, para que sejam integradas às políticas públicas. 

  
j) Conviva Educação: O Conviva é um ambiente virtual gratuito para apoiar a gestão 

das Secretarias Municipais de Educação oferecendo informações e ferramentas para 

estruturação de processos de gestão, conferências virtuais com especialistas, 

acesso a indicadores do cenário atual da educação em seu município, dentre outras. 

A plataforma nasceu de uma parceria com outros 10 institutos. 

  
k)   Rede de Apoio à Educação (RAE): A RAE é uma rede que tem por objetivo 

integrar e fortalecer a articulação entre pessoas e organizações “integrando projetos 

e comunidades na operacionalização de políticas educacionais, potencializando 

compromissos e resultados”.   

 
l)  Base Nacional Comum da Educação: O Instituto declara apoiar a construção da 

Base Nacional Comum da Educação74, que determina o quê e em que momento os 

conteúdos devem ser ensinados a estudantes do ensino básico. A Base que está 

sendo construída apoia-se em 5 pilares que também são defendidos pelo Natura: 

Equidade; Eficiência; Evidência e Coesão social. 

 
m) Escolas de tempo Integral: O Instituto apoia e dissemina a implementação de 

escola pública de tempo integral, com educação de qualidade, considerando a escola 

como “um espaço que destina ao estudante mais do que aulas que constam no 

currículo escolar, mas também oportunidades para que ele aprenda e desenvolva 

práticas que irão apoiá-lo no planejamento e execução de seu projeto de vida”. Em 

                                                           
74 Disponível em: www.basenacionalcomum.org.br 
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São Paulo, apoia o modelo de escola em tempo integral do Instituto de 

Corresponsabilidades pela Educação (ICE).  

 
n) Custo aluno-qualidade (CAQ) e Custo aluno-qualidade inicial (CAQI): Trata-

se de instrumentos de apoio para reorganizar e qualificar o financiamento, bem como 

a gestão da educação básica e foram desenvolvidos pela Campanha Nacional pelo 

Direito à Educação. O Instituto Natura apoia a iniciativa, tendo como objetivo 

“fortalecer e otimizar as ações conjuntas de incidência política necessárias nos 

primeiros anos de implementação do PNE”. 

 
o) Projeto Chapada: O Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (ICEP)75, 

promove formação continuada para as equipes técnicas das secretarias municipais 

de Educação em 19 municípios da Chapada Diamantina e do semiárido baiano e, 

para tal, conta com a parceria do Instituto Natura. 

 
p) Observatório PNE76: O Observatório é uma ação liderada pelo Movimento Todos 

pela Educação, em parceria com outras fundações e institutos tendo como objetivo 

acompanhar e monitorar os indicadores do Plano Nacional de Educação (PNE) em 

cada uma de suas 20 metas. O Instituto Natura apoia o Observatório com especial 

atenção à meta 6, que trata do oferecimento de educação em tempo integral “em, no 

mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos 

da Educação Básica”. 

 

4.1.5.2 Análise das Atividades 

 

Descrevemos e analisamos 17 atividades do Instituto Natura, gerando 24 códigos 

abertos: 

 
1. Família e a comunidade participam intensamente de todas as atividades da escola; 

2. Ampliação dos espaços educativos da escola, integrando seu entorno;  

3. Novos modelos de escola, mais eficientes e mais atraentes; 

4. Desenvolvimento e ampliação do uso de tecnologias digitais para aprendizagem; 

5. Uso de plataforma de conteúdos gratuita;  

6. Apoio à aprendizagem dentro e fora da escola; 

7. Plataforma de aprendizagem adaptativa; 

                                                           
75 Disponível em: www.institutochapada.org.br 
76 Disponível em: www.observatoriodopne.org.br 
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8. Escola que se apropria integralmente de tecnologias educacionais;  

9. Estudante no centro do processo de aprendizagem; 

10. Professor como mentor; 

11. Ambiente digital de aprendizagem baseado em atividades lúdicas e colaborativas; 

12. Uso de desafios baseados em jogos digitais e enigmas; 

13. Escolas que “se inspiram” nos conceitos de escola democrática; 

14. Metodologia pedagógica baseada nos chamados roteiros de estudo; 

15. Conexão entre práticas pedagógicas inovadoras com uso de tecnologia e 

personalização da formação do estudante; 

16. Uso de plataforma de aprendizagem adaptativa; 

17. Plataforma digital para compartilhamento de práticas de gestão; 

18. Modelo escolar onde os alunos ficam parte do tempo na escola e parte na 

propriedade familiar rural; 

19. Uso de ambiente virtual gratuito para apoiar a gestão das secretarias municipais de 

educação; 

20. Educação básica com equidade; 

21. Educação básica com coesão social; 

22. Implementação de escola pública de tempo integral; 

23. Escola como um espaço para que o jovem se prepare para o seu projeto de vida; 

24. Apoio ao oferecimento de educação de tempo integral. 

 

Embora o Instituto tenha nascido de uma empresa de cosméticos, as ações por ele 

realizadas tratam essencialmente de atividades educacionais, em integração com 

movimentos públicos e particulares, ficando ainda evidente uma relação estreita com o uso 

das tecnologias digitais. As atividades do Instituto podem ser compreendidas como:  

• Apoio às políticas públicas; 

• Apoio às iniciativas particulares;  

• Apoio à gestão pública da educação;  

• Comunidades de Aprendizagem;  

• Desenvolvimento de tecnologias educacionais. 
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4.1.6 Instituto Oi Futuro77 

 

Figura 27 – Site do Instituto Oi Futuro 
 

 
Fonte: www.oifuturo.org.br 

 

A Oi é uma empresa de prestação de serviços de convergência em comunicações 

(Transmissão de Voz Local e de Longa Distância, Telefonia Móvel, Banda Larga, TV por 

Assinatura e Rede Wi-Fi), estando presente em todo território brasileiro.  Oi Futuro é o 

Instituto de Responsabilidade Social da Oi e tem como missão “desenvolver e apoiar ideias 

capazes de construir um futuro melhor”. Para tal, trabalha com propostas inovadoras nas 

áreas de Cultura, Educação e Sustentabilidade, atuando por meio de programas próprios e 

também incentivados, unindo atuação pública e privada e fazendo uso das TIC como 

aceleradora desse processo de transformação social. O Instituto Oi Futuro atua em 26 

estados do país e já desenvolveu e apoiou cerca de 230 Programas e Projetos, sempre 

como base nos mesmos objetivos, “utilizar a educação e a cultura como meios para 

solucionar questões sociais em nosso país”. 

 

4.1.6.1 Descrição das Atividades 

 
a) Oi Futuro Flamengo: Centro Cultural aberto ao público desde 2005, destacando-

se na paisagem do tradicional Bairro do Flamengo (Rio de Janeiro/RJ) devido ao seu 

premiado projeto arquitetônico, que leva a comunidade a conviver com o presente, o 

passado e o futuro. O Centro aposta no uso e comunicação de novas linguagens 

                                                           
77 O conteúdo abordado neste item está baseado no site do Instituto Oi Futuro (http// www.oifuturo.org.br). 
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artísticas, “potencializando a convergência entre a arte, a ciência e a tecnologia”. A 

arquitetura do centro possibilita diferentes configurações, funcionando como um 

espaço flexível e multiuso, o que acaba por estimular a investigação e prática 

artística no espaço. O espaço dispõe ainda da Biblio_Tec, uma Biblioteca high tech 

de acesso gratuito a qualquer visitante, onde além de jornais, revistas e livros 

nacionais e estrangeiros, também pode-se encontrar livros especializados em arte e 

tecnologia, unindo “o passado e o futuro numa valorização interativa do 

conhecimento”. 

  
b) Oi Futuro Ipanema: O segundo Centro Cultural do Instituto se instalou em 2009, 

no Bairro de Ipanema (Rio de Janeiro/RJ), local considerado como um dos maiores 

berços de manifestações culturais do Brasil. Um dos aspectos mais destacados no 

Centro de Ipanema é o uso da área externa de sua própria arquitetura como um 

suporte para arte pública, recebendo intervenções artísticas a partir de projeções de 

vídeo, foto e live cinema. O centro promove encontro de diferentes gerações de 

talentos da música e artes cênicas, abriga festivais de cinema e de TV atendendo a 

diferentes plateias. O prédio deste Centro abriga uma central telefônica em 

funcionamento e também abriga a Escola de Arte e Tecnologia “Oi Kabum!” que 

oferece cursos de design gráfico, computação gráfica, vídeo, fotografia e web design 

aos jovens de comunidades populares urbanas. 

 
c) Museu das Comunicações: Funcionando no Centro Cultural Oi Futuro 

Flamengo, o museu foi construído para contar a história da comunicação humana, 

passado, presente e futuro. Para isso, se inspira no conceito de hipertexto e organiza 

camadas de informações que, aos poucos, vão sendo reveladas ao modo de um 

formato digital, dando ao visitante a possibilidade de construir o seu próprio roteiro de 

visitação (navegação). O Centro de Documentação e Pesquisa do Museu das 

Telecomunicações está disponível no museu, com destaque para antigas imagens 

de estações telefônicas e outros arquivos históricos. O museu oferece um programa 

educativo para diferentes públicos, de modo que a visitação seja interativa e seu 

acervo possa ser explorado de forma participativa. O museu conta também com uma 

Midiateca, que concentra grande parte do acervo documental e iconográfico do 

antigo Museu do Telephone. A Coleção Oi Futuro também assume destaque por 

chegar à marca de 100 livros no ano de 2015, são de livros de artes com registros de 

importantes exposições realizadas pela Oi Futuro. 
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d) Expofoto: Galeria virtual que reúne trabalhos de fotografia de profissionais de 

todo o Brasil, assumindo temáticas bem diversificadas. 

 
e) Futuroteca: Uma plataforma78 que reúne todas as informações sobre os projetos 

culturais patrocinados, realizados e apoiados pelo Oi Futuro. Informações, imagens, 

fotos, vídeos, informações sobre shows, festivais e todos os demais espetáculos que 

ocorrem em todo o Brasil. 

 
f) NAVE: Núcleo Avançado em Educação (NAVE) é um programa da Oi em parceria 

com as Secretarias de Estado de Educação do Rio de Janeiro e Pernambuco. O 

programa é estabelecido em escolas de ensino médio, oferecendo uma formação 

profissionalizante (na área de tecnologias digitais), integrada ao ensino médio. Os 

cursos técnicos podem ser de Programação de Jogos Digitais e Roteiros para Mídias 

Sociais, Digitais e Multimídia. A escola funciona em tempo integral, atuando também 

como centro de pesquisa e disseminação de novos conhecimentos. Os alunos do 

NAVE “são incentivados a se apropriar criticamente das principais linguagens e 

técnicas do universo digital. Assim, abrem caminho para se tornarem adultos 

criativos e autônomos e poder programar seus próprios futuros”. 

  
g) OiKabum!: Uma escola de Arte e Tecnologia voltada para os jovens das 

comunidades populares da região urbana e egressos da rede pública de ensino, 

oferecendo formação em artes gráficas e digitais. A proposta da escola é “fazer com 

que os jovens se apropriem das tecnologias da comunicação e da informação em 

processos criativos, podendo assim atuar nos campos de trabalho artístico e 

cultural”. Um dos projetos de destaque da escola é o “Booktrailers”, uma coleção de 

vídeos de até 1 minuto, criados a partir de obras indicadas ao Prêmio Portugal 

Telecom de Literatura, nas edições de 2012, 2013 e 2014. Os vídeos deveriam 

traduzir cada obra finalista para uma linguagem audiovisual, combinando aspectos 

de videoarte, videoclipe e literatura. O programa já foi ganhador do prêmio “A Rede”, 

em 2010 e do prêmio “Construindo a Nação”, em 2012 e 2013. São 4 escolas em 

diferentes regiões do Brasil, funcionando com o apoio de diferentes parceiros, a 

saber: Oi Kabum! Belo Horizonte, em parceria com a Associação Imagem 

Comunitária; Oi Kabum! Recife, em parceria com a Auçuba Comunicação e 

Educação; Oi Kabum! Rio de Janeiro, em parceria com o Cecip (Centro de Criação 

de Imagem Popular) e Oi Kabum! Salvador, em parceria com a Cipó Comunicação 

Interativa. 

                                                           
78 Disponível em: http://www.futuroteca.com.br/ 
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h) Oi Novos Brasis: Programa em atividade desde 2004, criado para contribuir com 

“iniciativas inovadoras que visam o desenvolvimento comunitário e a promoção, uso 

e conservação do ambiente e biodiversidade, com perspectivas de construir um 

modelo passível de reaplicação, utilizando tecnologias da informação e comunicação 

e estímulos ao aprendizado como ferramenta para aproximar pessoas, construir 

novas realidades e acelerar o desenvolvimento sustentável”. Os projetos são 

selecionados por meio de edital e advêm de organizações sem fins lucrativos que 

defendem a equidade e fim da discriminação em prol da melhoria na vida de pessoas 

e comunidades. 

 
i) FIA (Fundo da Infância e Adolescência): Programa da Oi e Oi Futuro que se 

articulam com os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente (nacional, 

estadual e municipal) tendo como objetivo apoiar projetos de todo Brasil para o 

fortalecimento da “garantia dos direitos infanto-juvenil e o desenvolvimento de 

crianças e adolescentes em situação de risco social”. 

  
j) Esportes (Patrocínio): A Oi Futuro compreende o esporte como um instrumento 

de transformação social e, por este motivo, realiza o Programa Oi de Patrocínio 

Esportivo Incentivado, apoiando projetos esportivos e paradesportivos “que 

promovam a melhoria da qualidade de vida e da saúde do indivíduo e valorizem a 

acessibilidade e a diversidade”. 

 

4.1.6.2 Análise das Atividades 

 

Analisados em codificação aberta, os 10 conteúdos do Instituto Oi Futuro geraram 08 

códigos, a saber: 

 
1. Convergência entre a arte, a ciência e a tecnologia;  

2. Ensino de Arte e Tecnologia aos jovens de comunidades populares urbanas;    

3. Ensino de comunicação e expressão audiovisual aos jovens de comunidades 

populares urbanas; 

4. Preparação de jovens para se apropriar criticamente das principais linguagens e 

técnicas do universo digital; 

5. Jovens estudando artes gráficas e tecnologias digitais em processos criativos; 

6. Apoio a iniciativas inovadoras que visam o desenvolvimento comunitário;        

7. Apoio para promoção, uso e conservação do ambiente e biodiversidade; 

8. Prática esportiva como um instrumento de transformação social. 
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As ações do Instituto, pela própria natureza da empresa que o mantém, incentiva o uso 

das tecnologias digitais como meio de expressão comunicativa do jovem. Diretamente atua 

em: 

• Curadoria de Espaços Culturais; 

• Manutenção de escolas com enfoque tecnológico; 

• Apoio a projetos sociais educacionais.  

 

4.1.7 Instituto Península79 

 

Figura 28 – Site do Instituto Península 
 

 
Fonte: www.institutopeninsula.org.br 

 

Nascido em 2010, o Instituto Península (IP) surge para canalizar o investimento social 

da família Diniz (proprietária de grandes grupos de empreendimentos no Brasil), 

potencialmente em causas ligadas à educação e ao esporte. Suas atividades consideram a 

qualidade da educação com ênfase na formação do professor, tendo a aquisição do Instituto 

Singularidades como uma de suas principais frentes de trabalho. Já o esporte, sempre foi 

prática e inspiração da família Diniz, direcionando algumas de suas atuações. O IP aponta 

os seguintes valores em suas ações: Respeito; Perseverança; Rigor; Responsabilidade e 

Inovação, buscando agir efetivamente em projetos que visam melhorar a educação no 

Brasil, em parceria com outras instituições de propósito similar. Na apresentação de suas 

ações as divide em “projetos próprios” e “projetos em parceria”.  

                                                           
79 O conteúdo deste item deve como fonte o site do Instituto Península (www.institutopeninsula.org.br). 
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4.1.7.1 Descrição das Atividades 

 
a) Instituto Singularidades (próprio): Criado em 2001 e adquirido pelo Península 

em 2010, o Singularidades80 é uma IES focada na formação de professores e 

especialistas em educação, oferecendo cursos de graduação em pedagogia, letras e 

matemática, extensão universitária e pós-graduação. O Península mantém um 

programa de bolsas de estudo para estudante de baixa renda que queiram cursar 

pedagogia e licenciatura, seguindo na carreira docente. O Instituto tem se destacado 

no cenário brasileiro que discute a educação do século 21 por oferecer formação 

com ênfase em uma educação caracterizada como inovadora, como os cursos de 

Pós-graduação em Educação Inovadora: Didáticas, Tecnologia, Design e Autoria; 

Gestão da Educação no Novo Milênio e Formação Integral: Autoconhecimento, 

Habilidades Socioemocionais e Práticas Educacionais Inovadoras. 

 
b) Instituto Toca (próprio): Associação sem fins lucrativos, criada, inicialmente, para 

atender a comunidade da Fazenda Toca (grande produtora de alimentos orgânicos), 

funcionando como um centro de pesquisa e de aprendizagem sobre saberes da 

natureza e formação do ser integral. Atua, com equipe interdisciplinar formada pelo 

Península, nas seguintes frentes: a) Educação Formal, com a “Escola Toca do 

Futuro”, uma turma de 35 crianças de 2 a 6 anos sendo supervisionados por seis 

professores pesquisadores de diferentes áreas em cada período do dia, trabalhando 

o desenvolvimento do pensamento sistêmico e do ser integral; b) Educação Não-

Formal com a “Sementes da Toca”, projeto de educação que funciona no contra 

turno escolar atendendo alunos de 7 a 16 anos visando colaborar com o 

desenvolvimento integral por meio de oficinas de teatro, música, literatura e meio 

ambiente, além de projetos de empreendedorismo social para crianças a partir dos 

12 anos. Além destas 2 frentes, o Toca conduz outras iniciativas educativas como, 

por exemplo, o programa a “Coleta Seletiva”, de “Alimentação Consciente”, o “Ateliê 

da Toca” e a “Celebração da Colheita”, na Festa Junina da comunidade. O Península 

defende como diferencial do Toca a realização de atividades fundamentadas no 

desenvolvimento integral das crianças. 

 
c) Núcleo de auto rendimento esportivo (próprio): Desde março de 2014, o Núcleo 

de Alto Rendimento de São Paulo (NAR) passou a ser mantido pelo Península, trata-

se de um espaço com avançados recursos tecnológicos e treinamento gratuito de 

                                                           
80 Disponível em: http://institutosingularidades.edu.br/ 
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atletas de base e alto rendimento. “O objetivo do NAR é, além de incentivar a prática 

esportiva, deixar um legado para o esporte brasileiro e melhorar o desempenho dos 

atletas que poderão representar o país em competições internacionais”. 

 
d) Parceiros de Itirapina (próprio): Programa realizado junto com a Associação 

Parceiros da Educação desde 2013, com o objetivo de promover a formação 

continuada de professores para melhoria da qualidade da educação da rede pública 

do município paulista de Itirapina. A ideia surgiu após a criação do Toca, situado na 

cidade de Itirapina, como uma forma mais ampla de contribuir com a elevação dos 

índices de qualidade educacional daquele município. O projeto seguiu como pontos 

estratégicos: “inspirar, nas equipes locais, o desejo de agregar qualidade à prática 

pedagógica através de uma construção coletiva e reflexiva; instrumentalizar a equipe 

técnica de coordenadores pedagógicos para atuar como formadores de suas equipes 

e garantir a alfabetização dos alunos nas séries iniciais do Ensino Fundamental” 

Segundo o Instituto Península, logo no primeiro ano de atividade já foi possível 

identificar melhorias significativas nos índices de alfabetização dos alunos. 

 
e) Ensino Híbrido (em parceria): Realizado em parceria com a Fundação Lemann, o 

primeiro passo desta ação iniciou com a realização de uma oficina sobre ensino 

híbrido em abril de 2014, mediada pelo educador Michael Horn, da Clayton 

Christensen Institute. Em resumo, o ensino híbrido tem como objetivo “experimentar 

novas formas de ensinar e aprender por meio do uso da tecnologia e de um conjunto 

de práticas integradas – presenciais e online - que permite ao aluno ser protagonista 

do seu aprendizado”. Após a oficina foram estruturados Grupo de Experimentação 

em Ensino Híbrido e Uso de Diferentes Tecnologias, os grupos foram constituídos 

por 16 professores que ministravam aulas para o ensino fundamental e médio de 13 

escolas brasileiras públicas e privadas. O experimento possibilitou a elaboração do 

primeiro curso do Brasil sobre Ensino Híbrido para educadores81 (março de 2015), 

oferecido na plataforma online Veduca. O curso pode ser feito de forma livre e 

gratuita ou então por meio de um programa de curso certificado, com conteúdos 

exclusivos e tutoria personalizada. O Península afirma que, “embora a tecnologia 

possibilite uma revolução em sala de aula, ela é um canal para a nova educação que 

só funciona ao ser aliado à mudança de cultura e paradigmas dentro da sala de 

aula”. 

 

                                                           
81 Disponível em: http://isesp.edu.br/ensinohibrido/curso/ 
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f) Ciranda de Filmes (em parceria): Mostra brasileira de Filmes com foco em temas 

educacionais e infantis. Exibe filmes nacionais e estrangeiros e no evento também 

ocorre rodas de conversa, oficinas e vivências envolvendo artistas e cineastas. No 

ano de 2015 (2ª edição), a mostra tem 3 temas: famílias, relação criança e natureza 

e protagonismo infantil. 

  
g) Khan Academy Português (em parceria): O Khan Academy é uma plataforma de 

conteúdos norte americana voltada para contribuir com a educação de jovens e 

adultos por meio da disponibilização gratuita de videoaulas e exercícios. Desde 

2012, em parceria com a Fundação Lemann, o Instituto Península e o Instituto 

Natura trouxeram esta iniciativa para o Brasil, uma vez que são as responsáveis por 

traduzir os vídeos (matemática, biologia, química e física) e também por realizar um 

trabalho de orientação aos docentes de escolas públicas, visando um uso produtivo 

da ferramenta tecnológica. 

 
h) Rodrigo Mendes / Projeto Diversa (em parceria): Rodrigo Mendes é uma 

organização sem fins lucrativos criada em 1994, que tem como missão contribuir 

para que as crianças com necessidades especiais tenham acesso à educação de 

qualidade, fazendo uso do ensino inclusivo e da arte. A partir de 2005, passa a ter 

como foco a produção de conhecimento e formação de professores para uma 

educação inclusiva. Destaca-se como ação o Projeto Diversa, em parceria com o 

Instituto Península e o Ministério da Educação – o projeto tem como objetivo divulgar 

práticas pedagógicas, estudos de casos, vídeos, relatos e outros trabalhos aplicados 

com sucesso aos alunos com deficiência e, para tal, faz uso de uma plataforma 

online e também de outras mídias como DVDs e impressos. A estratégia é que as 

práticas possam servir de base ou serem utilizadas por outras instituições. 

 
i) Esporte e educação (em parceria): O Península apoia uma parceria estabelecida 

entre o Ministério da Educação e o Instituto Esporte & Educação (IEE) que visa 

fortalecer o ensino de educação física em escolas públicas de São Paulo e da Rede 

Municipal de Ilhabela. O projeto possui 3 frentes de ação: formação continuada de 

professores com acompanhamento das atividades de campo; confecção de cadernos 

pedagógicos e construção de indicadores de monitoramento, sempre com o objetivo 

de qualificar a oferta de atividades esportivas para crianças e jovens. O projeto gerou 

o livro “Qualidade de Educação Física Curricular”, disponível em 

http://issuu.com/carlossdesouza/docs/public. 
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j) Instituto Chapada / Projeto Educação Infantil (em parceria): O Projeto de 

Educação Infantil (PEI) é realizado pelo Instituto Chapada de Educação e Pesquisa 

(ICEP), com o apoio do Instituto Península e tem como objetivo a formação 

permanente de educadores e o registro e disseminação de práticas pedagógicas 

para crianças de 4 e 5 anos da rede pública de ensino de municípios pouco 

desenvolvidos da região da Chapada Diamantina, na Bahia. O Instituto Chapada de 

Educação se coloca como uma rede colaborativa, incluindo gestores, educadores, 

pais, estudantes e comunidade, uma vez que todos esses agentes são vistos como 

corresponsáveis na seguridade de uma educação pública de qualidade. 

 
k) Educação Compromisso de São Paulo (em parceria): Trata-se de um programa 

de governo estadual (no Governo de Geraldo Alckmin), criado em outubro de 2011, 

que estipulou atingir 2 metas educacionais: “colocar a educação paulista entre as 

mais avançadas do mundo até 2030 e tornar a carreira do professor uma das mais 

procuradas”. Diversas organizações contribuem com este programa, dentre elas o 

Instituto Península. O “Educação Compromisso de São Paulo” foi sistematizado pela 

consultoria McKinsey e se sustenta em 5 pilares: “valorização do professor; 

aprimoramento da gestão pedagógica; adoção gradual da escola em tempo integral; 

desenvolvimento de mecanismos operacionais e financeiros e mobilização da 

sociedade”. 

 
l) Teia de Saberes (em parceria): A escola Estilo de Aprender em parceria com o 

Instituto Península desenvolveu o projeto “Teia de Saberes”, que leva aos 

professores e demais educadores a oportunidade de participar de formação com 

temas que se apoiam em reflexões (cursos teóricos) e criações (cursos de práticas) 

aplicáveis ao âmbito educativo. Os encontros do são gratuitos e realizados na ‘Estilo 

de Aprender’, em São Paulo. 

  
m)  Índice de Qualidade CLP (em parceria): Trata-se de uma metodologia para 

medir a eficiência da educação nos municípios e estados brasileiros. Para tal são 

definidos indicadores, variáveis de insumos e processos educacionais, contribuindo 

com a eficiência da gestão dos recursos para a obtenção de melhores resultados, 

tanto do poder público quanto da iniciativa privada. O projeto é uma parceria firmada 

entre o Centro de Liderança Pública (CLP) e o Instituto Península. 

 
n) Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável (em parceria): Projeto que atua junto 

às prefeituras “a fim de melhorar a gestão dos recursos públicos e do equilíbrio fiscal, 
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promover a participação da sociedade civil e dos servidores públicos, e incorporar 

opiniões e interesses destes setores nas tomadas de decisão”. É um projeto 

estruturado pela organização social Comunitas e vem sendo desenvolvido em 4 

cidades do estado de São Paulo e em Paraty (RJ); Pelotas (RS); Juiz de Fora (MG), 

Curitiba (PR) e Teresina (PI). 

  
o) Uniamérica (em parceria): Localizada em Foz do Iguaçu (Paraná), a Uniamérica é 

mantida e controlada pela Associação Internacional União das Américas (AUIA), 

entidade sem fins lucrativos, de caráter filantrópico e comunitário. A Universidade 

oferece 21 cursos de graduação e 10 cursos de pós-graduação e para realizar 

alguns de seus projetos conta com empresas apoiadoras e parceiros institucionais, 

sendo um deles o Instituto Península. Tem como objetivo se tornar um dos melhores 

lugares do Brasil para se aprender e, para tal, segue as seguintes estratégias de 

ensino aprendizagem: Metodologias Inovadoras; Crowdsourcing (integração de teoria 

e prática com resolução de problemas a partir de projetos estruturados); 

Internacionalização; Active Learning Classroom (sala de aula colaborativa, com mais 

flexibilidade e dinamismo) e Blended Learning (estudante acessa ao conteúdo dentro 

e fora da escola). 

  
p) Verdescola (em parceria): O Instituto Verdescola “trabalha para promover a 

conscientização socioambiental por meio da educação voltada à integração da 

comunidade com o seu meio”. No instituto, crianças e jovens usufruem de um espaço 

educativo, participando de atividades como oficina de artes, dança, culinária, 

informática, idiomas, dentre outras, investindo sempre na formação integral de 

crianças e adolescentes. O Península apoiou a construção da nova sede do 

Verdescola na Vila do Sahy, inaugurado em 2014, contribuindo com a possibilidade 

de multiplicação de conhecimento para a comunidade local. O espaço conta agora 

com biblioteca, sala de leitura, brinquedoteca, laboratórios de robótica, informática e 

fotografia, sala de música e de dança e quadra poliesportiva. 

 
q) Projeto Design Thinking (em parceria): Em parceria com o Instituto Tellus, o 

Península vem desenvolvendo uma pesquisa e trabalho com o objetivo de contribuir 

com a reconfiguração do currículo escolar das escolas brasileiras, fazendo uso da 

metodologia conhecida como Design Thinking (DT). O DT é uma abordagem de 

identificação, estudo e resolução de problemas envolvendo técnicas e ferramentas 

de criatividade e inovação. O Península acredita que o DT, como método para 
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redesenhos de currículos escolares, pode “ajudar a abrir caminhos rumo à evolução 

do ensino para uma educação com mais qualidade, criatividade e inovação”. 

 
r) Transformar (em parceria): A partir de sua 2ª Edição (2014), o Instituto Península 

se une à Fundação Lemann e Inspirare/Porvir como parceiro do evento 

“Transformar”, que tem como objetivo socializar e discutir ações de inovação 

educacional que envolva novidades do mundo tecnológico e mediações 

pedagógicas, dentro e fora do país, visando inspirar gestores, investidores, 

empreendedores, lideranças sociais e educadores a atuarem com o intuito de 

melhorar e educação no Brasil. 

 
s) Movimento Arredondar (em parceria): Em 2013, o Península apoiou esta 

campanha que motivava os consumidores a solicitar o “arredondamento” do total das 

suas compras (em estabelecimentos parceiros) de modo que o excedente fosse 

revertido em prol da campanha social. O Movimento Arredondar destinou as doações 

às instituições que atuavam em causas integradas aos 8 Objetivos do Milênio da 

ONU. 

 
t) Casa do Sezinho (em parceria): O Península apoiou o projeto de elaboração do 

modelo metodológico de trabalho da Casa do Sezinho, uma instituição fundada em 

1994 para oferecer atividades educacionais, culturais e esportivas, incluindo ainda 

capacitação profissional no modelo oficinas, tendo como público alvo crianças e 

jovens em vulnerabilidade social na região do Capão redondo (periferia da zona sul 

de São Paulo). O apoio foi concluído em 2011 e teve como missão “acompanhar, 

registrar e publicar, por meio de textos, imagens e vídeos, o sistema educacional 

elaborado pela organização, batizado de Pedagogia do Arco-Íris. Essa metodologia 

tem como ponto central o desenvolvimento da autonomia de pensamento e ação a 

partir de quatro pilares da educação: Ser (Espiritualidade), Conhecer (Ciências), 

Saber (Filosofia) e Fazer (Arte)”.  

  
u) Prova ABC (em parceria): Em 2012, o Península apoiou a realização da Prova 

ABC, uma Avaliação Brasileira do Final do Ciclo de Alfabetização “uma iniciativa do 

Todos Pela Educação, tem como objetivo traçar um diagnóstico da alfabetização dos 

alunos nos primeiros anos do Ensino Fundamental, com base em exames de leitura, 

escrita e matemática”, visando não só aferir os resultados de aprendizado, mas 

também identificar as desigualdades de aprendizado entre as regiões do Brasil e as 

redes de ensino. 
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v) Prêmio Ecofuturo (em parceria): Ação organizada e realizada em 2012 pelo 

Instituto Ecofuturo, em parceria com o Instituto Península. O Prêmio Ecofuturo de 

Educação para Sustentabilidade em sua 3º edição contou com projetos inscritos por 

professores de todos os níveis de formação, oriundos de 25 dos 27 estados 

brasileiros.  O Península apoia projetos desta natureza por acreditar ser uma 

estratégia positiva para auxiliar educadores a criarem formas diferentes de ensinar 

conteúdos relacionados à cultura da sustentabilidade. 

   
w)  Casa redonda (em parceria): Casa Redonda Centro de Estudos é um espaço 

pedagógico cercado pela natureza e que pauta suas atividades na afirmação de que 

o brincar é uma linguagem universal de conhecimento que possibilita que a criança 

se conheça e também o seu entorno. O Península apoiou o projeto e a publicação de 

uma obra intitulada “Casa Redonda: Uma experiência em educação”, da editora Livre 

Conteúdo e Cultura, um livro com artigos, estudos de caso, depoimentos, imagens e 

outras referências bibliográficas; e mais 2 dvds com atividades realizadas pelas 

crianças que passaram pela Casa. O Península acredita que ações de socialização 

de práticas desta natureza podem “colaborar com o fortalecimento de metodologias 

pedagógicas desenvolvidas em instituições de Ensino Infantil brasileiras”. 

 
x) O Desafio da Educação (em parceria): Ação organizada pelo Centro de 

Liderança Política (CLP), em 2012, tendo como objetivo premiar as melhores ideias 

que respondessem ao desafio de atrair pessoas talentosas para a carreira docente 

na rede pública brasileira.  

 
y) Publicações: O Instituto também se ocupa de produzir e disseminar 

conhecimento sobre questões de educação que possam impactar em 

transformações positivas na escola. As seguintes obras tiveram apoio do Península: 

“Aprender a Aprender: como o design pode transformar a escola” (disponível 

gratuitamente em pdf); “Qualificação da Educação Física Curricular” (disponível para 

leitura em versão online) e “Aula Nota 10: Guia Prático” (disponível para aquisição 

impressa). 

 

4.1.7.2 Análise das Atividades 

 

Descrevemos e analisamos 25 atividades realizadas pelo Instituto Península, que 

geraram 49 códigos abertos:  
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1. Discussão sobre educação do Século 21; 

2. Formação docente para uma educação inovadora; 

3. Formação docente para autoria de recursos didáticos utilizando design e tecnologia; 

4. Gestão da educação no novo milênio;  

5. Formação Integral do aluno; 

6. Pesquisa e aprendizagem sobre saberes da natureza; 

7. Pesquisa e aprendizagem sobre formação do ser integral; 

8. Desenvolvimento integral por meio de oficinas de arte; 

9. Projetos de empreendedorismo social para crianças de 12 anos; 

10. Incentivo à coleta seletiva; 

11. Educação para uma alimentação consciente; 

12. Desenvolvimento integral das crianças; 

13. Incentivo à prática esportiva; 

14. Formação continuada de professores para melhoria da qualidade da educação; 

15. Ensino Híbrido; 

16. Aluno como protagonista de seu aprendizado; 

17. Formação Docente de forma livre e gratuita; 

18. Mudança de cultura e paradigmas dentro da sala de aula; 

19. Plataforma de conteúdos de videoaulas gratuitos; 

20. Formação docente para uso produtivo da ferramenta tecnológica; 

21. Ensino inclusivo; 

22. Produção de conhecimento para o ensino inclusivo; 

23. Formação docente para o ensino inclusivo; 

24. Plataforma online para divulgação de prática pedagógica sobre ensino inclusivo;   

25. Fortalecimento do ensino de educação física; 

26. Formação docente pra o ensino de educação física; 

27. Produção de conteúdos pedagógicos para o ensino de educação física; 

28. Formação permanente de educadores; 

29. Disseminação de práticas pedagógicas; 

30. Rede colaborativa incluindo gestores, educadores, pais, estudantes e comunidade; 

31. Adoção gradual da escola em tempo integral; 

32. Formação continuada de professores e demais educadores; 

33. Ensino superior com metodologias inovadoras; 

34. Metodologia baseada na resolução de problemas; 

35. Internacionalização como parte da formação superior; 

36. Sala de aula colaborativa, flexível e dinâmica; 
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37. Acesso aos conteúdos dentro e fora da escola; 

38. Educação socioambiental por meio da integração da comunidade com o seu meio; 

39. Espaço educativo com oficina de artes para crianças e jovens; 

40. Formação integral de crianças e adolescentes; 

41. Pesquisas para reconfigurar o currículo das escolas brasileiras; 

42. Utilização da metodologia de Design Thinking para redesenho de currículos; 

43. Abertura de caminhos rumo à inovação do ensino; 

44. Socialização e discussão de ações de inovação educacional; 

45. Discussão sobre novidades no mundo tecnológico relacionadas à inovação 

educacional; 

46. Discussão sobre novidades em mediações pedagógicas; 

47. Ensino de conteúdos relacionados à cultura da sustentabilidade; 

48. Espaço pedagógico cercado pela natureza; 

49. Utilização da brincadeira como uma linguagem universal do conhecimento. 

 
O instituto apresenta uma diversidade de ações e em seu site as separa em projetos 

próprios e parcerias. Os fundamentos educacionais daquilo que realiza e apoia são 

similares, atuando tanto na gestão educacional e na atuação docente quanto no trabalho 

direto com crianças e jovens. Independente de uma ação criada e conduzida pelo Instituto, 

ou de uma ação em parceria, o instituto se movimenta a partir das seguintes atividades:  

• Produção e publicação de conteúdo; 

• Formação docente continuada; 

• Elaboração de instrumentos de gestão; 

• Eventos; 

• Premiações; 

• Espaços educacionais;  

• Campanhas sociais. 
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4.1.8 Fundação Lemann82 

 

Figura 29 – Site da Fundação Lemann 
 

 
Fonte: www.fundacaolemann.org.br 

 

Organização familiar e sem fins lucrativos, fundada em 2002, pelo empresário Jorge 

Paulo Lemann. Tem por objetivo “contribuir para que o Brasil tenha, até 2018, soluções 

inovadoras de alta qualidade no cotidiano da educação de 30 milhões de pessoas, mais 200 

mil professores capazes de garantir o aprendizado de todos os seus alunos, 65 líderes 

promovendo e acelerando transformações sociais de alto impacto e um padrão claro e de 

altas expectativas do que é esperado que todos os alunos aprendam”. Para tal, a Fundação 

desenvolve e apoia projetos inovadores em educação, realiza pesquisas e formação para 

profissionais da educação, além de atuar com a formação de líderes voltados para ações de 

transformação na educação do país. O site se organiza dividindo suas atividades em quatro 

grandes categorias: “para aprender”, “para ensinar”, “políticas educacionais” e “líderes”. 

 

4.1.8.1 Descrição das Atividades 

 
a) Aprenda. Online: Plataforma que funciona como um repositório de conteúdo, 

reunindo links para sites e aplicativos educacionais gratuitos selecionados por 

profissionais em educação, parceiros da Fundação. A busca ocorre por área de 

conhecimento e encaminha o internauta a outras tecnologias também apoiadas pela 

                                                           
82 O conteúdo deste item deve como fonte o site da Fundação Lemann (http//www.fundacaolemann.org.br). 
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Lemann e que disponibilizam os conteúdos procurados. Os recursos educacionais 

servem a professores e alunos de diferentes ciências e níveis de aprendizagem. 

 
b) Khan Academy: Plataforma adaptativa que disponibiliza videoaulas e mais de 

300 mil exercícios de matemática (e outras ciências) criada pelo americano Salman 

Khan. A partir de 2014 passou a ser traduzida pela Fundação Lemann. Além disso, a 

Fundação também criou um programa que leva a Khan Academy para escolas 

públicas, orientando os professores a como usá-la para potencializar os estudos dos 

conteúdos escolares. 

  
c) Programaê!: Considerando que a tecnologia possui um poder transformador na 

educação, em parceria com a Telefônica Vivo a Fundação Lemann desenvolveu este 

Portal de Aprendizagem que tem por objetivo aproximar a programação do cotidiano 

de jovens de todo Brasil. O movimento defende que todos podem aprender a 

programar, de crianças brincando a profissionais que desejam desenvolver uma nova 

habilidade. Possui dois direcionamentos: para quem deseja ensinar (professores) e 

para quem deseja aprender (alunos e pessoas em geral). Conta com conteúdo e 

ferramentas de parceiros importantes como o Scratch, Khan Academy, Code.org, 

Codecademy, Fábrica de aplicativos, Proggy, Anodo Código e #NAREAL. 

 
d) Youtube.Edu: No período em que a investigação foi realizada, o link do 

Youtube.Edu, via Fundação Lemann, encontrava-se protegido, impossibilitando o 

acesso ao conteúdo. 

 
e) Geekie: Startup Educacional apoiada pela Lemann com 2 produtos: Geekie 

Games e Geekie Lab. O Geekie Games é uma plataforma adaptativa, gamificada 

voltada para estudos de conteúdo do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). 

Também possui dicas de estudos e artigos sobre atualidades e redação. O Geekie 

Lab é uma plataforma adaptativa que oferece estudos das ciências humanas e 

computação e que foi pensada para uso na educação híbrida, onde o professor e a 

escola fazem uso da tecnologia e acompanham o andamento do aluno em seus 

estudos. 

 
f) Coursera Brasil: O Coursera é uma reconhecida plataforma de cursos online 

gratuitos (MOOCs - Massive Open Online Courses: cursos on-line gratuitos e 

massivos, em livre tradução) criada pelas universidades de Stanford, Michigan, 

Princeton e Pennsylvania. A partir de 2013, a Lemann iniciou um trabalho com 

voluntários para traduzir as videoaulas do Coursera e, em 2014, a parceria foi 
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oficializada e o Coursera Brasil foi lançado. Os primeiros cursos produzidos 

originalmente em português foram disponibilizados em 2015 pela USP e Unicamp. A 

Fundação Lemann também oferece na plataforma cursos para educadores 

(formação continuada) tendo como foco o uso das tecnologias na educação. 

 
g) Gatópolis: O Gatópolis é um aplicativo de jogos para apoio à alfabetização, 

buscando contribuir com a aprendizagem da leitura e escrita de crianças de 4 a 8 

anos. Oferece desafios de acordo com o nível e avanço de cada aluno, diferentes 

recursos multimídia e diagnóstico integrado para que o professor da escola possa 

acompanhar o estudo de seu aluno com uso da tecnologia. 

 
h) Start-Ed: Programa para empreendedores que visa selecionar ideias ou produtos 

de tecnologia educacional (com até 1,5 anos no mercado), oferecendo a eles 

formação e orientação para os desafios da educação no Brasil, interação com 

profissionais da área e apoio financeiro. Em 2015, selecionou 7 tecnologias, 5 de 

auxílio à comunicação da comunidade escolar e 2 para aprendizagem escolar fora da 

sala de aula. 

  
i) Curso de Ensino Híbrido: “O Ensino Híbrido: personalização e tecnologia na 

educação” é um curso disponibilizado no Coursera e desenvolvido pela Fundação 

Lemann e o Instituto Península. É voltado para os educadores e disponibilizado de 

duas formas: curso aberto, online e gratuito, em 40h, e o curso online certificado em 

80h. A proposta conta ainda com um livro que foi publicado a partir da experiência de 

um grupo de professores que foram capacitados e fizeram uso do ensino híbrido em 

suas práticas escolares no Brasil. O curso baseia-se nos fundamentos de ensino 

híbrido proposto pelo Instituto Clayton Christensen. 

 
j) Investigando a Qualidade da Educação com Dados Públicos: A Lemman, em 

parceria com a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), elaborou 

este curso tendo como público alvo os Jornalistas. Oferecido na modalidade online 

apresenta orientações sobre a elaboração de pautas e reportagens educacionais 

baseadas em dados confiáveis. 

 
k) Eduqmais: Considerada uma solução de amplo alcance em busca de que os pais 

participem mais da rotina escolar dos filhos. Trata-se de um sistema de envio de 

SMS com conteúdo e atividades que possam auxiliar os pais ou responsáveis no 

desenvolvimento de habilidades do aluno. Está disponibilizado de forma gratuita. O 

projeto nasceu de uma pesquisa realizada em 2014 pela Lemann e Omidyar 
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Network, que apontou a necessidade de engajamento dos pais com as atividades 

escolares dos filhos. A partir de então foi aberta chamada de propostas de produtos 

que viessem a atender esta demanda, sendo a MGov a vencedora com o projeto do 

Eduqmais. 

 
l) Edu.App: Aplicativo para dispositivos móveis que reúne conteúdo de estudo para 

o Enem. Aposta no modelo de aulas em vídeo, dicas e orientações para a realização 

do exame. Indica mais de 2 mil videoaulas que também estão disponíveis no 

YouTube EDU, além de exercícios das últimas provas do Enem. 

 
m)  Espaços de Experimentação em Atividades Maker: Edital lançado pelo 

Programaê com o objetivo de selecionar educadores, artistas, pesquisadores, 

empreendedores e interessados em geral com o desejo de construir propostas 

educacionais a partir do princípio “mão na massa”. Os projetos devem incentivar 

jovens de 8 a 14 anos na criação e construção de projetos com suas próprias mãos. 

Os projetos selecionados têm acompanhamento de especialistas e participam de 

eventos focados nesta temática e alguns poderão receber apoio financeiro para 

torná-lo viável. 

 
n) Curso de Gestão para Aprendizagem: Desenvolvido em parceria com a ‘Elos 

Educacional’ o curso visa preparar gestores (diretores, coordenadores, líderes) para 

uma condução eficiente da escola, incluindo o cumprimento de metas, a gestão de 

pessoas, formação de professores, planejamento estratégico, dentre outros. É 

ofertado na modalidade híbrida (abertura presencial e atividades online) e também 

de forma gratuita no Coursera. 

 
o) Curso Gestão de Sala de Aula: Desenvolvido em parceria com a ‘Elos 

Educacional’ o curso visa preparar os professores para conduzir os desafios diários 

da educação escolar. O curso baseia-se no conteúdo do livro “Aula Nota 10: 49 

Técnicas para Ser um Professor Campeão de Audiência”, escrito pelo pesquisador 

norte-americano Doug Lemov e traduzido pela Fundação Lemann. É ofertado em 

diferentes modalidades: online e gratuito para professores do ensino básico de redes 

públicas de educação; Curso semipresencial e gratuito para diretores e 

coordenadores pedagógicos de redes públicas de educação; Curso livre online. 

 
p) Certificação de Formadores: Curso com o objetivo de formar multiplicadores de 

conhecimento. Inicia com um módulo sobre Práticas e Estratégias Formativas (40 



 

226 
 

horas no modelo híbrido) e a seguir o cursista escolhe qual módulo avançado deseja 

fazer: Gestão da Sala de Aula (60 horas) ou Gestão para Aprendizagem (80 horas). 

 
q) Seminário Transformar: Evento realizado em parceria com o Instituto Inspirare, 

por meio do Porvir, e com o Instituto Península com o objetivo de compartilhar e 

discutir sobre inovação no ensino buscando atender as necessidades educacionais 

do século 21. Trata, especificamente, da “transformação” e “evolução” da educação, 

afirmando que a educação está em busca de novos caminhos. Aponta que a 

tecnologia delineia novas possibilidades para a garantia da equidade, engajamento e 

personalização nos processos de ensino e de aprendizagem. 

 
r) Remind: Aplicativo de comunicação entre a Escola, pais e alunos que foi lançado 

no Brasil pela Lemann. Professores podem encaminhar mensagens para os pais de 

alunos, grupo de alunos ou para aluno de forma individual. Além da versão para 

dispositivos móveis também possui a versão para desktop. O objetivo é estimular a 

participação dos pais na educação de seus filhos. 

 
s) Conselho de Classe: a visão dos Professores sobre a Educação no Brasil: 

Pesquisa encomendada ao IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e 

Estatística) pela Lemann, com apoio do Instituto Paulo Montenegro, com o objetivo 

de dar voz aos professores do ensino fundamental da rede pública do Brasil. Dentre 

outros assuntos, as questões levantadas trataram de temas que preocupam os 

professores, a Base Nacional Comum, o uso de tecnologias na sala de aula e a 

inclusão de suas considerações nas políticas educacionais do país. 

 
t) Movimento pela Base Nacional Comum: A Base Nacional Comum é uma 

política educacional brasileira que está sendo elaborada pelo MEC (Ministério da 

Educação) com apoio da sociedade visando definir os conhecimentos e habilidades 

principais que o aluno brasileiro precisa receber em cada ano da Educação Básica. 

Desde 2013, a Fundação Lemann faz parte do Movimento pela Base Nacional 

Comum, incluindo-se em um grupo de 50 atores estratégicos da educação que tem 

por objetivo mobilizar uma discussão social e participativa, por meio da produção de 

estudos e pesquisas que venham subsidiar esse debate. 

 
u) Excelência com Equidade: Estudo realizado pela Lemann e Itaú BBA com o 

objetivo de investigar quais e como algumas escolas oferecem educação de 

qualidade para alunos de baixo nível socioeconômico. O estudo foi motivado por uma 

reportagem realizada, em 2012, pelo Jornal O Globo, onde 82 escolas públicas 
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brasileiras, com menor nível socioeconômico no país atingiram um IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica) igual ou superior a 6 (meta do governo 

brasileiro para todas as escolas em 2022). 

 
v) Projeto de Vida: o papel da escola na vida dos jovens: Pesquisa realizada pela 

Lemann, com apoio técnico do Movimento Todos pela Educação tendo como objetivo 

verificar se o que é ensinado na escola prepara o jovem para a vida profissional e 

para o exercício da cidadania. A pesquisa buscou respostas para essas perguntas e 

como resultado demonstrou que há uma grande desconexão entre o que se ensina 

na escola e o que os jovens precisam para seguir a vida. Participaram da pesquisa, 

jovens entre 20 e 21 anos, estudantes de escolas públicas, com notas acima da 

média no Enem. Participaram também professores universitários, empregadores, 

pesquisadores em educação e organizações da sociedade civil. 

 
w) Edital “Como garantir que todos os alunos brasileiros tenham um bom 

professor todos os dias na sala de aula?”: Edital lançado, em 2013, pela Lemann 

em parceria com o Itaú BBA, visando selecionar para financiar a realização de 

estudos que respondessem à pergunta título do edital. Os projetos deveriam focar 

em uma das linhas de pesquisa, a saber: carreira docente; condições de trabalho e 

clima escolar; seleção e alocação de professores e qualidade do professor 

(competências).  Com 116 projetos inscritos, em sua primeira edição, 4 projetos 

foram selecionados: “Escolha ocupacional pelo magistério: por que bons alunos não 

se tornam professores?”; “Políticas de Incentivos e Pressões de Responsabilização: 

efeitos sobre as práticas docentes, políticas e resultados escolares no Rio de 

Janeiro”; “Avaliação de Impacto do ‘Projeto 6º Ano Experimental – SME/RJ’”; “Em 

busca de caminhos que promovam a convivência respeitosa em sala de aula todos 

os dias”. Os projetos estão em desenvolvimento com o acompanhamento constante 

do conselho editorial. 

 
x) Centro Lemann em Stanford: Inaugurado em 2012 e liderado pelos professores 

Paulo Blikstein, Martin Carnoy, Eric Bettinger e David Plank, o Centro Lemann para o 

Empreendedorismo e Inovação na Educação Brasileira em Stanford tem como 

objetivo contribuir para a melhoria do sistema educacional brasileiro. O Centro realiza 

pesquisas visando estimular valores como emancipação, democracia, equidade e 

diversidade na educação e tem realizado, anualmente, um Seminário Internacional 

para socialização de pesquisas e discussão com líderes na educação. O Centro 

também recebe bolsistas do Programa Lemann Fellowship. 
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y) QEdu: Portal de dados educacionais do Brasil: O QEdu é um portal com 

informações públicas sobre a qualidade do aprendizado na escolas, municípios e 

estados do Brasil. Funciona de forma aberta e gratuita, disponibilizando dados sobre 

a Prova Brasil, o Censo Escolar, IDEB e Enem visando subsidiar novos estudos ou a 

elaboração de prática em prol de melhores resultados. 

 
z) Conviva Educação: O Conviva Educação é um ambiente virtual de apoio a 

gestores municipais de educação (Secretarias Municipais de Educação) fornecendo 

conceitos, dados, fóruns, cursos e ferramentas que orientam a administração e 

gestão das Secretarias Municipais de Educação. A Lemann é uma das 11 

instituições que, com apoio do Consed, da Uncme e a gestão da Undime, fez nascer 

o Conviva. 

 
aa) Seminário Líderes em Gestão Escolar: Realizado todos os anos pela Lemann 

e Undime-SP, é um evento dedicado aos dirigentes Municipais da Educação de São 

Paulo tendo como objetivo divulgar ferramentas e conhecimentos que os auxiliem na 

tomada de decisão.  A realização do evento tem ainda o objetivo estratégico de 

fortalecer a rede de Dirigentes de Educação do estado de São Paulo. O site da 

Lemann disponibiliza todas as palestras de todas as edições do evento. 

 
bb) Lemann Fellowship: Trata-se de um programa para formar e fortalecer 

lideranças em busca de transformações sociais no Brasil. Oferece bolsas de pós-

graduação em universidades estrangeiras de referência e, em áreas estratégicas, 

como educação, saúde, políticas públicas e economia; participação em redes de 

talentos e apoio no desenvolvimento da carreira. Lemann Fellows são pessoas de 

alto desempenho acadêmico e grande capacidade de execução, seja no setor 

público, privado ou como empreendedores. Visando ainda manter, reconhecer e 

motivar as atuações de maior impacto, desde 2014 são selecionados 10 Lemann 

Fellows que tiveram destaque dentro da rede e, por meio de uma publicação, seus 

trabalhos são socializados para que inspirem outros brasileiros nesta trilha de 

mudança social. 

 
cc) Talentos da Educação: Iniciado em 2012 pela Lemann, o Programa Talentos 

da Educação tem por objetivo identificar lideranças e apoiá-las pela construção de 

uma rede, ampliando o potencial individual para o coletivo. O programa busca 

pessoas comprometidas com a melhoria da educação no Brasil, no primeiro ano eles 

participam de encontros tipo imersão, incluindo diferentes atividades que visam o 
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aperfeiçoamento de suas habilidades. Nos anos seguintes, a rede continua 

recebendo apoio e formação em temas específicos, sempre visando à realização de 

ações para a melhoria da educação brasileira. 

 
dd) Ciência sem Fronteiras: Criado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), o Programa Ciências sem 

Fronteiras tem por objetivo selecionar estudantes de graduação e pós-graduação nas 

áreas de exatas, biológicas e tecnologias para estudar em instituições de excelência 

fora do país. O Programa oferece diferentes modalidades de bolsa para apoio a esta 

mobilidade estudantil. A Fundação Lemann tornou-se parceira do ‘Ciência sem 

Fronteiras’, em 2012, auxiliando na implementação do Programa nas 

universidades Harvard, Stanford, Columbia, Yale, Illinois (Urbana-Champaign), UCLA 

e MIT. 

 

4.1.8.2 Análise das Atividades 

 

Trinta ações foram descritas e analisadas, com a geração de 33 codificações abertas, a 

saber: 

1. Plataforma como repositório de conteúdos; 

2. Acesso a site e aplicativos gratuitos para fins de aprendizagem; 

3. Plataforma que encaminha o internauta para outras tecnologias digitais de 

aprendizagem; 

4. Acesso a recursos educacionais digitais para uso de professores e alunos; 

5. Plataforma adaptativa que disponibiliza videoaulas; 

6. Tecnologia como recurso educacional; 

7. Uso de Portal de Aprendizagem; 

8. Acesso ampliado à programação de computadores; 

9. Apoio a Startups Educacionais;  

10. Plataforma adaptativa;  

11. Gamificação; 

12. Educação híbrida; 

13. Professor e aluno fazem uso da tecnologia; 

14. Plataforma de cursos online gratuitos; 

15. Aplicativo de jogos para aprendizagem; 

16. Aplicativo oferece desafios de acordo com o nível e avanço de cada aluno;  

17. Aplicativo oferece diferentes recursos multimídia; 
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18. Apoio a empreendedores de tecnologias educacionais; 

19. Tecnologia de auxílio à comunicação da comunidade escolar; 

20. Tecnologia para aprendizagem fora da sala de aula; 

21. O Ensino Híbrido; 

22. Personalização e tecnologia na educação; 

23. Engajamento dos pais com as atividades escolares dos filhos; 

24. Aplicativo de conteúdos escolares para dispositivos móveis; 

25. Aprendizagem “mão na massa” (Maker); 

26. Discussão sobre inovação no ensino;        

27. Necessidades educacionais no século 21; 

28. Transformação e evolução da educação; 

29. Equidade; 

30. Engajamento; 

31. Personalização do ensino e da aprendizagem; 

32. Aplicativo de Comunicação Escola/Pais/Alunos; 

33. Participação dos pais na educação escolar dos filhos. 

 

O estudo das 30 ações conduzidas ou apoiadas pela Fundação Lemann possibilitou-

nos identificar 08 categorias de atividades que se relacionam, direta ou indiretamente, à 

qualidade da educação, sendo entregues como ações voltadas à comunidade acadêmica e 

sociedade:  

• Desenvolvimento de Tecnologias Educacionais Digitais;  

• Elaboração de Editais Educacionais;  

• Realização de Cursos;  

• Realização de Eventos;  

• Desenvolvimento de Estudos sobre Educação;  

• Desenvolvimento de Conteúdos apoio à Gestão Educacional;  

• Programa de Formação de Líderes; 

• Programa de Mobilidade Estudantil.  
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4.1.9 Fundação Telefônica Vivo83 

 

Figura 30 – Site da Fundação Telefônica 
 

 
Fonte: http://fundacaotelefonica.org.br/ 

 

A Telefônica Vivo é uma empresa privada provedora de serviços de comunicação 

móvel, banda larga, TV e TI, constituindo-se em um conglomerado de comunicação, 

informação e entretenimento. A Fundação Telefônica Vivo (FTV) é um braço da empresa 

que considera a tecnologia, a educação e o conhecimento como um dos instrumentos 

principais para o desenvolvimento pessoal e social, dando respostas para os velhos e novos 

desafios da sociedade. Alega que suas atividades se movimentam a favor da cultura digital, 

uma vez que esta impulsiona os novos modelos de organização e comportamento, 

modificando o mundo real. Por isso, a Fundação vem para estudar a sociedade e seus 

comportamentos, visando ofertar serviços e produtos em sintonia com as novas tendências, 

agindo proativamente. Também atua fomentando ações e princípios de empreendedorismo 

na nova geração, esperando que estes sejam protagonistas e agentes de mudanças. Seus 

Valores são: Antecipar tendências; Conhecimento; Diversidade; Colaboração e 

Compromisso. 

 

4.1.9.1 Descrição das Atividades 

 
a) GENTE: O Ginásio Experimental de Novas Tecnologias Educacionais (GENTE), 

projeto realizado pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, a 

                                                           
83 O conteúdo deste item deve como fonte o site da Fundação Telefônica Vivo (http://fundacaotelefonica.org.br/). 
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Fundação Telefônica e o Instituto Natura, foi inaugurado em 2013, na Escola 

Municipal André Urani, na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. É um projeto 

experimental de um modelo inovador de escola, faz uso da tecnologia como 

estratégia para situar o aluno no centro do processo de ensino e aprendizagem. No 

GENTE as salas de aula possuem um design diferente das salas convencionais e 

não há turmas ou séries. O professor assume papel de mentor, sendo responsável 

por um ensino personalizado, respeitando tempo e limitações para aprender. 

 
b) GELP: O GELP (Global Education Leader’s Program) “é uma parceria de líderes e 

consultores de organizações ao redor do mundo, comprometidos em transformar o 

aprendizado e proporcionar conhecimento aos jovens por meio da Inovação 

Educativa”. Como evento global está presente em 10 países e a Fundação 

Telefônica é a idealizadora do GELP Brasil tendo como objetivo “discutir, refletir e 

disseminar as novas pedagogias, currículos e tipos de avaliação que permitam o 

desenvolvimento de sistemas de ensino e políticas públicas voltadas para a 

inovação”. Para tal, tratam da disseminação de conhecimento através da Educação 

3.0, o que envolve desenhos de currículos, práticas pedagógicas e métodos de 

avaliação que proporcionem o acesso a recursos de qualidade de forma igualitária e 

“a transformação na relação entre professores e alunos, potencializada pelas 

tecnologias de aprendizagem colaborativas”. O GELP Brasil tem promovido várias 

ações junto aos gestores públicos, estimulando esses profissionais para o 

desenvolvimento de uma educação integral do aluno por meio de experiências 

educacionais concretas e contextualizadas, respeitando os diferentes ritmos de 

aprendizagem. 

 
c) Escola Digital: Plataforma de Conteúdos Digitais desenvolvida pelo Instituto 

Natura, pela Fundação Telefônica Vivo e pelo Instituto Inspirare, reunindo diferentes 

fontes de Objetos Digitais de Aprendizagem (ODAs) selecionados por especialistas. 

A plataforma possui linguagem e funções voltadas para uso direto dos alunos ou 

então dos educadores, servindo como fonte de materiais que podem ser usados 

como facilitadores dos processos de aprendizagem, tanto dentro quanto fora da sala 

de aula. Disponibiliza vídeos, infográficos, mapas, jogos, simuladores, e-books e 

outros ODAs de diferentes disciplinas e nível de ensino, da educação infantil ao 

ensino médio. 

 
d) Escolas que Inovam: O Instituto Natura e a Fundação Telefônica Vivo, por meio 

do projeto Escolas que Inovam, apoiaram um plano de inserção das TIC em duas 
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escolas, a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Desembargador 

Amorim Lima e a EMEF Campos Salles, uma vez que estas escolas adotam práticas 

educacionais inovadoras, inspiradas na Escola da Ponte. O apoio se deu pela 

adequação da infraestrutura para o uso das tecnologias. Nestas escolas “as 

disciplinas regulares convivem em paralelo com diferentes formas de aprendizado 

(dança, música, arte, natureza), capazes de auxiliar na melhoria da qualidade de vida 

dessas crianças e prepará-los para enfrentar grandes desafios no futuro”. A FTV 

mantém um site e produziu também com seus parceiros a série de 6 Vídeos “Nas 

Trilhas da Inovação”, mostrando alguns pontos de ancoragem das atividades de 

ambas as escolas. 

 
e) Escolas Rurais Conectadas: Trata-se de um programa que visa contribuir com a 

qualidade da educação nas comunidades rurais por meio do acesso à tecnologia e 

métodos inovadores de ensino e aprendizagem, buscando ampliar as perspectivas 

de futuro das crianças, jovens e educadores destas áreas. O programa atua na 

disponibilização de infraestrutura tecnológica, formação docente e em alguns locais 

também atua como laboratórios de experimentação digital. 

  
f) Plinks: projeto desenvolvido pela Joy Street com apoio do Instituto Natura e da 

Fundação Telefônica Vivo para estimular a aprendizagem de alunos do 4º e 7º ano 

do ensino fundamental da rede pública de ensino. É uma plataforma de 

aprendizagem lúdica-digital que faz uso de jogos, narrativas e desafios para o 

desenvolvimento de habilidades e competências em língua portuguesa e 

matemática. “O ambiente virtual permite que os alunos se divirtam enquanto 

aprendem e evoluem no jogo a cada acerto, tornando a experiência com a 

ferramenta eficaz para metodologia de aprendizado.” A plataforma também permite 

que aluno e professor se comuniquem, onde ambos podem conversar, brincar e 

estudar ao mesmo tempo, compreendendo que o universo dos games pode 

contribuir com o aprendizado de crianças e jovens. 

 
g) Programaê: Classificado como um movimento cultural, o Programaê! foi criado 

em parceria com a Fundação Lemann, para disseminar a atividade de programação 

para os jovens, defendendo que todos podem programar. Foi pensado e 

desenvolvido como um portal84, disponibilizando conteúdos gratuitos, incluindo 

materiais sobre programação, cursos, eventos, ações em escolas e debates sobre o 

tema e, para além dos conteúdos, o portal disponibiliza ferramentas de autoria de 

                                                           
84 Disponível em: http://programae.org.br/ 
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produtos digitais como, por exemplo, a criação de aplicativos, sites e outras 

tecnologias reconhecidas pelo público infantil e juvenil. Faz parte ainda do 

Programaê! o Technovation Challenge, um programa global de empreendedorismo e 

tecnologia voltado para mulheres e que foi trazido para o Brasil pela Fundação 

Telefônica Vivo e Fundação Lemann. O projeto é uma competição de programação e 

empreendedorismo para meninas do Ensino Fundamental e Médio, com o propósito 

de desmistificar a imagem de que negócios e informática são temas de competência 

somente masculina. 

  
h) Plataforma de Desenvolvimento de Empreendedores: Uma metodologia que 

“incentiva, forma e empodera” jovens da periferia dos centros urbanos ou zonas 

rurais para que desenvolvam soluções que contribuam na transformação de suas 

vidas e de sua comunidade, preferencialmente, com uso de tecnologias. Possui 3 

pilares de atuação: Formação para empreendedores; Apoio a empreendimentos e 

Fortalecimento do ecossistema de negócios sociais. Em 2015, foram selecionadas 

14 iniciativas consideradas por especialistas como de relevante impacto social, 

oriundas das cidades de Santarém (PA), Cabrália (BA), Codó (MA), Caicó (RN), 

Acaraú (CE), Jequitinhonha (MG) e São Paulo (SP). Os jovens realizaram a primeira 

imersão em agosto de 2015 e seguem por 10 meses acompanhados por assessores 

(no modo virtual e presencial), recebendo também orientação de especialistas em 

marketing e programação. Os participantes do programa recebem uma bolsa para 

que possam se dedicar ao projeto e, ao fim, recebem também um investimento para 

dar início ao negócio. 

 
i) Atendimento Direto ao Semiárido: Atividade realizada pela Fundação em 

parceria com 5 ONGs que atuam no enfretamento ao trabalho infantil e adolescente 

implantando ações e metodologias inovadoras junto a estes jovens, familiares e 

comunidades. “Com apoio de Organizações Não Governamentais presentes na 

região do semiárido, mobilizamos e influenciamos empregadores, pais, escolas, 

prefeituras e representantes locais para o conhecimento da causa e seus impactos 

no desenvolvimento dos jovens”. 

 
j) Selo UNICEF: A Fundação Telefônica Vivo também trabalha em parceria com o 

Unicef em ações sociais onde o trabalho infantil é mais acentuado (a região do 

Semiárido). O Selo Unicef foi criado como um reconhecimento internacional para os 

municípios com resultados melhorados nos índices de qualidade de vida das 

crianças e adolescentes. “A partir de um diagnóstico e de dados levantados pelo 
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UNICEF, os municípios que se inscrevem passam a conhecer melhor sua realidade e 

as políticas voltadas para infância e adolescência. Com essas informações, o poder 

municipal tem condições de rever seu sistema e repensar estratégias de forma a 

alcançar os objetivos do projeto, que estão relacionados aos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio”. 

 
k) Programa de Voluntariado: Trata-se de um conjunto de iniciativas globais para a 

mobilização de colaboradores das diferentes empresas do Grupo Telefônica, com o 

objetivo de que se engajem em ações voluntárias, presencial ou à distância, de 

forma a exercitar sua cidadania e o compromisso com a empresa. As atividades 

possíveis são: a participação no Comitê de Voluntariado, o Dia dos Voluntários, o 

Voluntariado Digital, o Contribuir (incentivo aos colaboradores do grupo Telefônica e 

sociedade a  destinar 3% do valor, que seria pago à receita, para beneficiar alguma 

entidade ou projetos sociais) e o Vacaciones (possibilidade de transformar parte do 

período de férias em uma experiência social onde os colaboradores têm a 

oportunidade de viajar para diversos países, para realizar trabalhos sociais). 

  
l) Promenino: Programa de apoio a projetos que busquem garantir a proteção aos 

direitos da criança e do adolescente. Realizado em parceria com Organizações Não 

Governamentais tem como um de seus principais pilares a conscientização da 

sociedade para a necessidade de erradicar o trabalho infantil. O site do Programa 

disponibiliza conteúdos como campanhas, leis e outros em prol do tema, além de 

uma agenda de eventos, cursos e debates relacionados a direitos humanos.  

 
m)  Voluntariado Digital: Com o objetivo de estimular e possibilitar o engajamento 

voluntário de pessoas mesmo que à distância do projeto social, foi criado um canal 

de financiamento coletivo com os projetos apoiados pela Fundação. Neste canal 

existe uma dinâmica de arrecadação em que os projetos precisam alcançar metas de 

contribuição voluntária para que seja realizado. Outra tecnologia que contribui com 

esse apoio pelo meio digital é a plataforma Game do Bem, “onde mais de 18 mil 

colaboradores do Grupo Telefônica, e seus familiares, podem realizar atividades 

online e off-line para contribuir diretamente com transformações sociais”. A Fundação 

elaborou ainda um livro digital gratuito sobre o papel da tecnologia no mundo 

contemporâneo e seus reflexos na prática do voluntariado, onde apresenta mais de 

100 iniciativas pelo mundo, com o objetivo de “mostrar oportunidades e tendências 

na área de voluntariado digital, ressaltando a potencialidade da tecnologia aliada das 

ações presencial, permitindo que mais pessoas se solidarizem”. 
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n) Estudo Juventude Conectada: Estudo realizado pela Fundação, a partir de 

entrevista com 1440 jovens, com o objetivo de “entender as oportunidades e 

transformações da vida conectada para o jovem brasileiro a partir de 4 eixos: 

comportamento, educação, empreendedorismo e ativismo.” O resultado das 

respostas foi analisado por 8 especialistas convidados, possibilitando oferecer um 

panorama de pensamento interessante para a tomada de decisão em diferentes 

áreas que se relacionem ao desenvolvimento pessoal e social deste jovem. O estudo 

gerou uma publicação que está disponível em http://fundacaotelefonica.org.br/wp-

content/uploads/pdfs/juventude_conectada-online.pdf. 

 
o) Tendências Visões+15: É um estudo que mapeou 180 iniciativas nacionais e 

internacionais, atuais e futuras para a construção de cenários no Brasil e no mundo 

daqui a 15 anos. O objetivo é que o acesso livre a este conteúdo possa influenciar 

empresas e instituições que precisem estar atentos às tendências do futuro e seus 

impactos no presente. O estudo está disponível em um e-book online em 

http://www.fundacaotelefonica.org.br/tendencias15/issu.html. 

  
p) R.I.A (Reflexão, Interação e Ação): Evento que tem como objetivo promover 

uma discussão sobre a cultura digital, prioritariamente entre jovens e especialistas 

neste tema. O evento ocorre no modelo Festival realizado em 2 dias e no modelo 

Circuito, com duração de 1 dia, mas, que percorre diferentes capitais do Brasil.  

 

4.1.9.2 Análise das Atividades 

 

As 16 atividades analisadas deram origem a 39 códigos abertos: 

 

1. Modelo inovador de escola; 

2. Uso da tecnologia para situar o aluno no centro do processo de ensino e 

aprendizagem; 

3. Salas de aula com design diferente; 

4. Salas de aula sem separação de turmas ou séries; 

5. Professor assume papel de mentor; 

6. Ensino personalizado;  

7. Transformar o aprendizado do jovem por meio da inovação educativa; 

8. Novas pedagogias, currículos e avaliações;  

9. Educação 3.0; 

10. Acesso a recursos de forma igualitária; 
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11. Transformação na relação entre professor e alunos; 

12. Uso de tecnologias de aprendizagem colaborativa; 

13. Educação integral do aluno; 

14. Respeito aos diferentes ritmos de aprendizagem; 

15. Plataforma de Conteúdos Digitais; 

16. Objetos Digitais de Aprendizagem; 

17. Utilização dos ODAs dentro e fora da sala de aula; 

18. Inserção das TIC na escola; 

19. Adoção de práticas educacionais inovadoras; 

20. Disciplinas regulares convivem em paralelo com outras formas de aprendizado 

(artes, natureza);  

21. Qualidade da educação nas comunidades rurais por meio do acesso à tecnologia; 

22. Qualidade da educação nas comunidades rurais por meio de métodos inovadores 

de ensino e aprendizagem; 

23. Plataforma de aprendizagem lúdica digital; 

24. Uso de jogos, narrativas e desafios para desenvolver habilidades em português e 

matemática;  

25. Alunos se divertem enquanto aprendem; 

26. Alunos evoluem no jogo a cada acerto; 

27. Plataforma que permite interação professor x aluno; 

28. Aposta no universo dos games para contribuir com o aprendizado de crianças e 

jovens; 

29. Atividades de programação de computador para jovem; 

30. Portal de conteúdos gratuitos sobre programação; 

31. Ferramentas gratuitas de autoria de produtos digitais; 

32. Metodologia que “incentiva, forma e empodera” jovens; 

33. Desenvolvimento de "soluções tecnológicas” por jovens para transformação da sua 

vida e comunidade; 

34. Formação de jovens empreendedores; 

35. Fortalecimento do ecossistema de negócios sociais; 

36. Plataforma digital para colaboração social online e off-line; 

37. Produção de livro digital gratuito sobre voluntariado digital; 

38. Entendimento das oportunidades e transformações que o jovem brasileiro encontra 

a partir de uma vida conectada; 

39. Discussão sobre a cultura digital com jovens e especialistas.  
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Assim como o Instituto Oi Futuro, a Fundação Telefônica Vivo direciona suas ações 

para atividades que envolvam o uso de tecnologias de comunicação, seja como objetivo fim 

(criação de tecnologias) ou como ferramenta de mediação. Possui forte articulação com 

instituições internacionais, mas as atividades mapeadas ocorrem no Brasil, contribuindo, 

inclusive com a internacionalização das discussões geradas no país.  Suas atividades 

podem ser classificadas como: 

• Apoio a escolas inovadoras;  

• Desenvolvimento de lideranças;  

• Desenvolvimento de empreendedores em tecnologias;  

• Produção de conteúdos em tecnologias digitais;  

• Formação docente;  

• Ações sociais;  

• Estímulo ao voluntariado; 

• Produção e realização de Estudos e Publicações. 

 

4.1.10 Iniciativa Porvir85 

 

Figura 31 – Site da Iniciativa Porvir 
 

 
Fonte: http://porvir.org/ 

 

Criado pelo Instituto Inspirare em 2011, o Porvir se intitula como uma iniciativa de 

comunicação e mobilização social que trabalha no mapeamento, produção e difusão de 

                                                           
85 O conteúdo deste item baseia-se nas informações do site da Inicativa Porvir (http://porvir.org/). 
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conteúdos teóricos, técnicos, experiências e pesquisas sobre inovação educacional, tendo 

como missão “inspirar inovações em iniciativas empreendedoras, políticas públicas, 

programas e investimentos que melhorem a qualidade da educação no Brasil”. Declara atuar 

em 4 frentes de trabalho: Produção de Conteúdo; Mobilização na Mídia (produção de 

conteúdo para outros canais de comunicação como o Catraca Livre e o Conexão Futura); 

Mobilização Online (ampla divulgação de conteúdo nas mídias sociais facebook, Twitter, 

YouTube, Google+, Linkedin, Pinterest e Instagran) e Mobilização Presencial (eventos sobre 

inovação em educação).  

Tanto o Porvir quanto o Inspirare atuam em prol do que chamam de Educação Integral 

Inovadora, buscando o “desenvolvimento integral dos estudantes, considerando todas as 

suas dimensões: intelectual, social, emocional, física, cultural”, não se descuidando de 

acompanhar as demandas do mundo contemporâneo e deste aluno do século 21. Para a 

apresentação de suas ações ao leitor, o site organiza 3 sessões: Inovações em Educação; 

Como Inovar e Projetos Especiais, além disso destaca etiquetas de conteúdo que possam 

ser de identificação mais imediata ao leitor, de modo que todos os conteúdos do site se 

encontram vinculados a estas etiquetas. No site do Porvir também é disponibilizado um Blog 

com notícias de ações e matérias produzidas especificamente sobre as ações do Porvir e 

um Glossário com termos e definições em uso nos conteúdos abordados. 

 

4.1.10.1 Descrição das Atividades 

 
a) Inovações em Educação: Espaço onde são publicadas, diariamente, as matérias 

produzidas pelo Porvir (produção de conteúdos) sobre tendências e inovações 

educacionais no Brasil e no mundo, funcionando como uma Agência de Notícias. 

Para tal, o Porvir conta com uma rede de “Antenas”, que são colaboradores 

voluntários em diferentes locais do mundo que contribuem com o mapeamento dos 

conteúdos a serem comunicados pelo site. Os ‘Antenas’ monitoram mais de 70 

fontes nacionais e internacionais em busca de ações educacionais inovadoras para 

composição das publicações no site do Porvir. 

  
b) Como Inovar: Sessão que também publica conteúdos criados ou levantados pelo 

Porvir, como metodologias, ferramentas e outros instrumentos que possam 

transformar as práticas pedagógicas. Nesta sessão, destaca-se o Diário de 

Inovações, uma iniciativa do Porvir que tem como objetivo divulgar o relato de 

educadores que estão realizando práticas educacionais inovadoras, dentro ou fora 

da escola. A área para o envio dos relatos é disponibilizada no próprio link onde se lê 

as experiências publicadas. 
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c) Guia Temático “Tecnologia na Educação”: Site86 que organiza recomendações 

para gestores e educadores visando o melhor acesso a recursos educacionais 

interativos. Apresenta uma linha do tempo com as principais tecnologias e políticas 

públicas implantadas no Brasil e logo após responde a 5 questões: a) Por que a 

tecnologia é cada vez mais importante na educação: demonstra potencial para 

promover equidade e aproxima a escola do universo do aluno; b) Principais recursos 

tecnológicos para ensinar e aprender: com definição, exemplo e onde encontrar, cita 

os Objetos Digitais; Plataformas; Ferramentas de Gestão; Ambientes Virtuais; 

Ferramentas de experimentação, de Comunicação e de Trabalho; c) Infraestrutura 

necessária para usar tecnologia nas escolas: conectividade e rede interna eficiente; 

equipamentos e manutenção adequada e mobiliário que possiblite mobilidade 

(mostra exemplos de sala de aula para uso de tecnologia); d) Exemplos inspiradores: 

apresenta exemplos de infraestrutura tecnológica no Brasil e no mundo e depois 

exemplos de Aprendizagem Colaborativa; Gamificação; Ensino Híbrido; Sala de Aula 

Invertida; Aprendizagem Maker e Avaliação Digital; e) Tendências em tecnologias 

para educação (porvir): personalização do ensino; convergência de dispositivos 

eletrônicos portáteis; desenvolvimento de competências para o século 21; novas 

formas de ensinar; espaços informais de aprendizagem; novas formas de certificação 

como as micro certificações ou badges (distintivos); avaliações 

multimodais (dispositivos que conseguem captar indicadores de emoções e 

expressões dos alunos); sensores, vídeos e outros dispositivos que irão gerar 

um grande volume de dados permitindo estabelecer padrões de comportamento dos 

alunos e conseguindo prever como eles completarão a próxima atividade; 

a tecnologia vestível. O Guia permite reprodução livre e gratuita por meio da licença 

mais aberta do Creative Commons. 

  
d) Guia Temático Socioemocionais: Especial87 produzido após o encontro Série de 

Diálogos “O Futuro se Aprende”, em 2014, que discutiu as competências 

socioemocionais. O Guia aborda estas competências como habilidades possíveis de 

aprender, praticar e, portanto, de ensinar. Apresenta um histórico da discussão 

conceitual e prática sobre essas competências, destacando-se a abordagem 

psicológica pela teoria do big five, uma análise da personalidade humana por meio 

de 5 dimensões: abertura a novas experiências / extroversão / amabilidade / 

consciência / estabilidade emocional. Traz um infográfico animado que mostra a 

relação entre os grupos do big five e os diferentes traços de personalidade. Em um 

                                                           
86 Disponível em http://porvir.org/especiais/tecnologia 
87 Disponível em http://www.porvir.org/especiais/socioemocionais/ 
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segundo momento, apresenta vários cases de escolas que trabalham com as 

competências socioemocionais, como o Canadá, nos Estados Unidos pela rede de 

escolas charter (pública, mas com gestão privada), o KIPP (Programa Conhecimento 

é Poder), redesenhos de currículo do ensino médio no Ceará; projeto piloto de 

avaliação pelo sistema SENNA (avaliação nacional de socioemocionais ou não-

cognitivas) com alunos do ensino fundamental e médio no Rio de Janeiro e as aulas 

de Desenvolvimento de Práticas Sociais (DPS) e de técnicas de pesquisa nas 

escolas públicas do Ceará. Como recurso pedagógico para este trabalho indica 

alguns jogos educacionais que unem diversão e aprendizagem, sendo possível 

identificar, aprimorar e avaliar aspectos como trabalho em equipe, resiliência, 

liderança e reação à contrariedade. Por fim, apresenta um guia de orientação para a 

escola que deseja trabalhar com as competências socioemocionais, organizado nos 

seguintes itens: a) ponto de partida; b) currículo; c) formação de 

professores; d) avaliação; e) práticas pedagógicas; f) gestão; g) recursos; 

h) adulto/aluno. O Guia permite reprodução livre e gratuita por meio da licença 

mais aberta do Creative Commons. 

  
e) Guia Temático “Personalização no Ensino”: Também considerado como um 

conteúdo especial, está apresentado como um site88. Começa pelo conceito de 

personalização do ensino, apresentado como “uma série de estratégias pedagógicas 

voltadas a promover o desenvolvimento de estudantes de maneira individualizada, 

respeitando as limitações e talentos de cada um. Um trecho teórico e histórico, 

relaciona esse conceito com pedagogias clássicas e justifica a importância que está 

sendo dada a esse trabalho na atualidade, chamando atenção para a necessidade 

de que a escola prepare um jovem para um mercado profissional multitarefa e 

interdisciplinar, que resolvam problemas complexos e que fazem uso constante das 

tecnologias digitais.  O Guia disponibiliza uma experiência simples com o uso de 

tecnologia adaptada à aprendizagem do estudante, para que o leitor possa conhecer 

a lógica do processo de estudar no formato “personalizado”. Por último, apresenta 

um Guia de como organizar o ensino para uma experiência personalizada, incluindo 

os seguintes aspectos: a) O papel do professor, que muda de palestrante para 

facilitador; b) a cultura escolar, onde professores, alunos, gestores e familiares 

precisam perceber que é possível aprender fora do modelo tradicional de escola e 

ensino; c) o espaço da sala de aula, que precisa ser organizado de modo a promover 

a interação entre os alunos; d) autonomia do aluno, considerado como estratégia 

                                                           
88 Disponível em: http://www.porvir.org/especiais/personalizacao/ 
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para gerar engajamento; e) tecnologia, como recursos de descobertas para novas 

formas de ensinar e aprender; f) avaliação como um processo resignificado, 

passando a ser usada como um instrumento de auxilio no desenvolvimento do aluno, 

deixando de ser de caráter punitivo. O Guia apresenta iniciativas de ensino 

personalizado, com uso ou não de tecnologia: Projeto Âncora (São Paulo/BR); Khan 

nas Escolas (São Paulo/Brasil), Método Nós amamos aprender (Califórnia/USA); 

Ginásio Experimental Carioca (Rio de Janeiro/BR); NAVE, Chico Anysio (Rio de 

Janeiro/BR) e Summit Public School (Califórinia/USA). Aponta que, em todas as 

iniciativas, as seguintes características estão presentes: autonomia do aluno, que 

assume o centro da atividade e se torna agente de seu aprendizado; reorganização 

do ambiente físico (aboliram salas de aula convencionais) para favorecimento da 

aprendizagem; mentoria como estratégia de acompanhamento personalizado; planos 

individuais de aprendizado; avaliação individualizada e processual; aprendizado por 

projetos; desenvolvimento integral; tecnologia e ensino híbrido. O Guia permite 

reprodução livre e gratuita por meio da licença mais aberta do Creative Commons. 

  
f) InnoveEdu: Plataforma89 com 96 experiências inovadoras em educação, em 

diferentes lugares do mundo. O levantamento foi realizado pelo Porvir em parceria 

com 3 organizações: Edsurge (Estados Unidos), Innovation Unit (Reino Unido) e 

WISE (Catar). O objetivo da plataforma é “servir como fonte de referência para que 

educadores, formuladores de políticas públicas e empreendedores ao redor do 

mundo se orientem para implementar práticas criativas na rotina de seus próprios 

ambientes educacionais”. O acesso aos cases dá-se por 3 tipos de filtros: tipo de 

inovação (disruptiva ou incremental); local da inovação (na escola, comunidade, em 

casa ou online); tipo de tendência da inovação (Competências para o século 21, 

Personalização, Experimentação, Uso do território, Novas certificações). Cada case 

apresenta o nível de tecnologia utilizada, pessoas impactadas, e fase de implantação 

do projeto. Um link específico apresenta as tendências apontadas como inovadoras: 

a) Competências para o Século 21: “conjunto de conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências, que preparam os alunos para a vida acadêmica, 

profissional, pessoal e em comunidade” (competências não-cognitivas, habilidades 

interdisciplinares, transversais ou socioemocionais); b) Personalização: estratégias 

pedagógicas diversificadas que levam em consideração que os alunos aprendem de 

formas e em ritmos diferentes, já que também são diversos seus conhecimentos 

prévios, habilidades e interesses; c) Experimentação: novas metodologias procuram 

                                                           
89 Disponível em http://innoveedu.org/ 
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desenvolver o aprendizado a partir de experiências práticas (aprendizagem mão na 

massa / hands-on); d) Uso do Território: o aprendizado utiliza os ativos do entorno da 

escola também, ampliando tempos, espaços e agentes da aprendizagem; e) Novas 

certificações: “diferentes experiências educativas, como cursos online, estágios em 

laboratórios, realização de projetos e trabalhos voluntários fazem surgem novas 

formas de certificação.” Todo o conteúdo permite reprodução livre e gratuita por meio 

da licença mais aberta do Creative Commons. 

 
g) Apreender - Negócios de Impacto em Educação, Jornada e ecossistema: 

Conjunto de referências para apoiar negócios de impacto social em educação, 

desenvolvido pelo Inspirare e as empresas Plano CDE e Move Social. A plataforma90 

é organizada em 4 grandes blocos de orientação: Negócios (definições e modelos); 

Impacto (estratégias de apresentação e modelos de avaliação); Educação (cenário, 

tendências e oportunidades), Jornada (metodologia de criação e desenvolvimento) e 

Ecossistema (mobilizadores e apoiadores). Apresenta ainda um link com indicação 

de Projetos Inovadores e outro com indicação direta de instituições de apoio ao 

empreendedor. “A proposta central é a curadoria e organização dos principais 

conteúdos disponíveis sobre o tema e a apresentação de cases, personagens, 

referências e atores que trazem orientações práticas para fortalecer o ecossistema 

de investimento de impacto em educação.” 

  
h) Série de Diálogos O Futuro se Aprende: Mobilização presencial organizada por 

encontros temáticos visando “inspirar e orientar interlocutores estratégicos como 

gestores públicos, investidores sociais, empreendedores, especialistas e 

profissionais da educação.” Em 2012, realizou seus dois primeiros encontros com 

personalidades da educação e o terceiro, ainda em 2012, discutiu diretamente o uso 

da tecnologia na educação. Em 2013, realizou mais 4 encontros, tratando de metas 

educacionais em São Paulo, Negócios Sociais, Educação Integral e Objetos Digitais 

de Aprendizagem, respectivamente. No ano de 2014, discutiu sobre educação com 

os candidatos à presidência da república brasileira e sobre Competências 

Socioemocionais, em dois encontros, respectivamente. E, em 2015, realizou um 

encontro para discussão da conectividade nas escolas. Todo o conteúdo do encontro 

é divulgado pelo Porvir com o intuito de orientar outras ações do Inspirare. 

 

                                                           
90 Disponível em http://apreender.org.br/ 

http://porvir.org/serie-de-dialogos/
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i) Transformar: Mobilização presencial realizada, anualmente, desde 2013, em 

parceria com a Fundação Lemann e o Instituto Península para discutir sobre 

inovação em educação. Conta com a presença de especialistas do Brasil e de outros 

países para dialogar sobre experiências inovadoras.  O evento de 2013 reuniu cerca 

de 800 pessoas entre gestores, educadores, investidores, empreendedores e 

organizações sociais em conferencias e plenárias para compartilhar experiências e 

estratégias inovadoras para aprendizagem. Em 2014, ocorreu em 28 de abril, dia 

mundial da educação trazendo temas como personalização do ensino, engajamento 

e equidade educacional e foi transmitido ao vivo pelo site do canal Futura. Em agosto 

de 2015, o evento trouxe um formato diferenciado, com 4 palcos e um espaço com 

ferramentas tecnológicas para experimentos e um laboratório maker, num cenário 

sem paredes. Cerca de 900 participantes apreciaram debates de tema como 

currículo e transdisciplinaridade, competências para a vida no século 21, 

conectividade e empreendedorismo para educação. 

  

4.1.10.2 Análise das Atividades 

 

A descrição dos 09 conteúdos de atividades do Porvir gerou 75 códigos abertos: 

 
1. Tendências e inovações educacionais; 

2. Metodologias e ferramentas que possam transformar as práticas pedagógicas; 

3. Divulgação de práticas educacionais inovadoras, dentro e fora da escola; 

4. Recomendações para gestores e educadores quanto ao acesso a recursos 

educacionais interativos; 

5. Importância da tecnologia na educação; 

6. Tecnologias possuem potencial de promover equidade; 

7. Tecnologias aproximam a escola do universo do aluno; 

8. Objetos Digitais; 

9. Plataformas de aprendizagem;  

10. Ferramentas de gestão; 

11. Ambientes virtuais; 

12. Ferramentas de experimentação; 

13. Necessidade de infraestrutura de rede e hardware; 

14. Mobiliário que possibilite mobilidade; 

15. Aprendizagem Colaborativa; 

16. Gamificação; 

http://transformareducacao.org.br/
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17. Ensino Híbrido; 

18. Sala de Aula Invertida; 

19. Aprendizagem Maker; 

20. Avaliação Digital; 

21. Personalização do ensino; 

22. Convergência de dispositivos eletrônicos portáteis; 

23. Desenvolvimento de competências para o século 21; 

24. Novas formas de ensinar; 

25. Espaços informais de aprendizagem; 

26. Novas formas de certificação como tendência; 

27. Uso de dispositivos para monitoramento de dados dos alunos; 

28. Tecnologias vestíveis como tendência; 

29. Guia sobre tecnologia na educação com reprodução livre e gratuita; 

30. Competências socioemocionais como habilidades possíveis de aprender, praticar e 

ensinar; 

31. Currículos redesenhados; 

32. Aulas sobre desenvolvimento de práticas sociais; 

33. Aulas sobre técnicas de pesquisa; 

34. Uso de jogos educacionais que unem diversão e aprendizagem para desenvolver 

competências socioemocionais; 

35. Guia sobre competências socioemocionais de reprodução livre e gratuita; 

36. Personalização do ensino; 

37. Preparação do jovem para um mercado multitarefa e interdisciplinar; 

38. Preparação do jovem para um mercado que faz uso constante das tecnologias 

digitais; 

39. O professor como um facilitador; 

40. Percepção por parte de todos os agentes de que é possível aprender fora do 

modelo tradicional de escola; 

41. Organização do espaço de sala de aula para promover a integração entre os 

alunos; 

42. Autonomia do aluno; 

43. Tecnologia como descoberta para novas formas de ensinar e aprender; 

44. Ressignificação do processo de avaliação; 

45. Autonomia do aluno; 

46. Aluno como centro da atividade; 

47. Reorganização do ambiente físico para favorecimento da aprendizagem; 
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48. Mentoria como estratégia de acompanhamento personalizado; 

49. Planos individuais de aprendizado; 

50. Avaliação individualizada e processual; 

51. Aprendizado por projetos; 

52. Desenvolvimento integral; 

53. Tecnologia e ensino híbrido; 

54. Guia Personalização do ensino com reprodução livre e gratuita; 

55. Implementação de práticas criativas na rotina de seus próprios ambientes 

educacionais; 

56. Competências para o século 21; 

57. Personalização; 

58. Desenvolvimento do aprendizado por meio de experimentação; 

59. Ampliação do território de aprendizagem, incluindo tempo, espaços e agentes; 

60. Novas certificações; 

61. Guia Inovação na Educação com reprodução livre e gratuita; 

62. Apoio a negócios de impacto social em educação; 

63. Negócios sociais; 

64. Educação Integral; 

65. Objetos Digitais de Aprendizagem; 

66. Competências socioemocionais; 

67. Conectividade nas escolas; 

68. Discussão sobre Inovação em Educação; 

69. Personalização do ensino; 

70. Engajamento e equidade educacional; 

71. Ferramentas tecnológicas para experimentos em laboratório maker; 

72. Currículo e transdisciplinaridade; 

73. Competências para a vida no século 21; 

74. Conectividade; 

75. Empreendedorismo para educação. 

 

Como apresentado na metodologia da tese, o Porvir constituiu o "nó" central de onde 

iniciamos a navegação em hipertextualidade e levou-nos a identificar e mapear os demais 

institutos que fizeram parte desta análise, resultado parcial da tese. As ações do Porvir são, 

frequentemente, realizadas em parceria com outras instituições que promovem a inovação 

em educação e concentram-se em: 

• Produção e disseminação de conteúdos; 
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• Realização de Eventos. 

 

4.1.11 Organização dos códigos para categorização  

 

Recordando o processo metodológico, ratificamos que a codificação aberta das 10 

instituições nos levou à identificação dos 415 códigos apresentados nos itens anteriores, 

códigos esses que foram reduzidos para 120, após análise comparativa de repetição e 

similaridade. Os 120 códigos foram novamente analisados e organizados em 5 (cinco) 

assuntos de interesse, gerando os resultados parciais apresentados nos quadros 16 a 20. 

 
Quadro 16 – Propósitos Educacionais incentivados pelas Instituições 

PROPÓSITOS EDUCACIONAIS  

(realizado, comentado e/ou incentivado pelas instituições) 

1. Competências para o século 21 

2. Competências socioemocionais  

3. Pensamento crítico 

4. Autonomia e responsabilidade  

5. Educação personalizada 

6. Transdisciplinaridade 

7. Fortalecimento comunitário por meio da arte, da comunicação e do uso de novas tecnologias 

8. Orientação e preparo do jovem para o ensino superior e profissional 

9. Conscientização das condições socioambientais das comunidades 

10. Resgate da identidade do jovem 

11. Processos significativos de aprendizagem 

12. Educação aberta 

13. Aluno no centro do processo de ensino e aprendizagem 

14. Educação integral inovadora 

15. Produção cultural para os jovens 

16. Comunidade como corresponsável pelo desenvolvimento integral dos alunos 

17. Apoio ao protagonismo do jovem em ações educacionais comunitárias  

18. Educação básica com equidade 

19. Educação básica com coesão social 

20. Convergência entre arte, ciência e tecnologia 

21. Ensino inclusivo 

22. Internacionalização como parte da formação superior 

23. Engajamento dos pais nas atividades escolares 

24. Transformação na relação entre professor e aluno 

25. Respeito aos diferentes ritmos de aprendizagem 

26. Preparação do jovem para um mercado multitarefa e interdisciplinar  

27. Currículo transdisciplinar 

Fonte: Elaboração própria (2016) 
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Quadro 17 – Práticas Educacionais incentivadas pelas Instituições 
PRÁTICAS EDUCACIONAIS 

 (realizadas, comentadas e/ou incentivadas pelas instituições) 

 

1. Trabalhos em equipe  

2. Aprendizagem colaborativa entre professor e aluno 

3. Aprendizagem em rede 

4. Aprendizagem baseada em projetos 

5. Aprendizagem (movimento) maker 

6. Atividades esportivas e culturais unindo escola e comunidade 

7. Envolvimento da comunidade escolar e entorno na gestão da escola 

8. Discussão sobre uso seguro das redes sociais e web 2.0  

9. Conhecimento sobre empreendedorismo em tecnologias digitais 

10. Oficinas de inteligências múltiplas com crianças 

11. Projetos colaborativos pela interação online  

12. Pesquisas e estudos sobre a história local (resgate) 

13. Voluntariado  

14. Alunos com espaço para autoria 

15. Professor atuando como mentor 

16. Salas de aula sem separação de turmas ou séries 

17. Promoção, uso e conservação do meio ambiente e biodiversidade 

18. Educação para uma alimentação consciente 

19. Metodologia baseada na resolução de problemas 

20. Utilização da brincadeira como uma linguagem universal do conhecimento 

21. Disciplinas regulares em paralelo com outras formas de aprendizado (artes, natureza) 

22. Alunos se divertem enquanto aprendem 

23. Uso de ferramentas de experimentação 

24. Novas formas de certificação como tendência 

25. Aulas sobre desenvolvimento de práticas sociais 

26. Aulas sobre técnicas de pesquisa 

27. Planos individuais de aprendizado 

28. Avaliação individualizada e processual 

29. Implementação de práticas criativas na rotina de seus próprios ambientes educacionais 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
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Quadro 18 – Tecnologias Digitais comentadas pelas Instituições 
TECNOLOGIAS DIGITAIS 

(produzidas, comentadas e/ou incentivadas pelas instituições) 

1. Tecnologias digitais aplicadas à aprendizagem  

2. Produção e socialização de materiais didáticos (digitais) 

3. Realidade virtual e realidade aumentada  

4. Ensino híbrido 

5. Dispositivos móveis na escola 

6. Gamificação 

7. Recursos educacionais abertos  

8. Acesso à internet em escolas  

9. Aprimoramento da aprendizagem com infraestrutura tecnológica 

10. Aprimoramento da aprendizagem com experimentação digital 

11. Uso de mídias digitais e rádio comunitária para socialização de resultados de pesquisa 

12. Uso de Facebook (rede social) como ferramenta de interação para aprendizagem 

13. Produção multimídia como estratégia de pesquisa e comunicação dos resultados acadêmicos 

14. Interação virtual como meio para aprendizagem multicultural  

15. Objetos de Aprendizagem disponíveis em repositórios de conteúdo 

16. Uso de Blog como recurso didático 

17. Conteúdos didáticos em vídeo, infográficos, animações e jogos  

18. Uso de infográfico interativo como recurso educativo 

19. Uso de Plataforma Digital para mobilização de professores e alunos   

20. Uso de ambiente virtual de aprendizagem 

21. Site com uso estratégico de comunicação visual 

22. Plataforma de aprendizagem adaptativa 

23. Ambiente digital de aprendizagem baseado em atividades lúdicas e colaborativas 

24. Uso de desafios baseados em jogos digitais e enigmas 

25. Acesso a site e aplicativos gratuitos para fins de aprendizagem 

26. Acesso a recursos educacionais digitais para uso de professores e alunos 

27. Uso de Portal de Aprendizagem 

28. Acesso ampliado à programação de computadores 

29. Plataforma de cursos online gratuitos 

30. Aplicativo de jogos para aprendizagem 

31. Aplicativo que oferece desafios de acordo com o nível e avanço de cada aluno 

32. Tecnologia de auxílio à comunicação da comunidade escolar 

33. Ferramentas gratuitas de autoria de produtos digitais 

34. Uso de ambientes virtuais 

35. Sala de aula invertida 

36. Avaliação digital 

37. Convergência de dispositivos eletrônicos portáteis como tendência 

38. Uso de dispositivos para monitoramento de dados dos alunos como tendência 

39. Tecnologias vestíveis como tendência  

Fonte: Elaboração própria (2016). 
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Quadro 19 – Espaços de Aprendizagem indicados pelas Instituições 
ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM 

(divulgados, discutidos e/ou incentivados pelas instituições) 

1. Espaço físico para trabalho interdisciplinar  

2. Ambiente físico estimulante para o protagonismo do jovem             

3. Locais públicos passam a ser ambientes e experimentação e aprendizagem  

4. Apoio à aprendizagem dentro e fora da escola 

5. Modelo escolar onde alunos alternam o tempo na escola e na propriedade rural da família 

6. Sala de aula colaborativa, flexível e dinâmica 

7. Espaço pedagógico cercado pela natureza 

8. Salas de aula com design diferente 

9. Mobiliário que possibilite mobilidade 

10. Espaços informais de aprendizagem 

11. Organização do espaço de sala de aula para promover a integração entre os alunos 

Fonte: Elaboração própria (2016) 
 

Quadro 20 – Estratégias de Gestão incentivadas pelas Instituições 
ESTRATÉGIAS DE GESTÃO 

(realizados, divulgados e/ou incentivados pelas instituições) 

1. Modelos inovadores de pedagogia, gestão, formação e avaliação 

2. Aproximar a escola do mundo de interesse dos jovens  

3. Escola inovadora e atendimento aos requisitos da educação 3.0  

4. Colaboração como chave para a inovação 

5. Aprimoramento da aprendizagem com formação docente 

6. Disponibilização de plataforma para formação online 

7. Professores aprendem a trabalhar com mídias digitais  

8. Educadores estudam sobre códigos e linguagens da atual sociedade no contexto educacional 

9. Design thinking como método de criação colaborativa de soluções educacionais 

10. Cocriação de projetos 

11. Criação de negócios sociais educacionais inovadores em prol da qualidade e equidade 

12. Uso de ambiente virtual gratuito como apoio à gestão das secretarias de educação 

13. Uso do Design Thinking para redesenhos de currículos 

14. Apoio a startups educacionais 

 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
 

4.1.12 Categorização 

 
4.1.12.1 Dos Propósitos Educacionais 
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Realizado o Diagrama de Afinidades, chegamos às categorias dos códigos abertos do 

grupo Propósitos Educacionais91, em um total de 5. Significa dizer que, em nossa análise, as 

instituições que se mobilizam em prol de um redesenho educacional o fazem com base nos 

seguintes propósitos: 

I) Aprendizagem Significativa; 

II) Educação com Equidade; 

III) Educação Integral; 

IV) Protagonismo do Aluno; 

V) Comunidades de Aprendizagem. 

A organização dos códigos para geração das categorias é apresentada no quadro 21. 

 

Quadro 21 – Categorias de Propósitos Educacionais das Instituições 
 

PROPÓSITOS EDUCACIONAIS 

 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 
 

EDUCAÇÃO COM EQUIDADE 
 

EDUCAÇÃO INTEGRAL 
 

1. Competências para o século 21 

2. Processos significativos de 

aprendizagem 

3. Pensamento crítico 

4. Autonomia e responsabilidade 

5. Orientação e preparo do jovem 

para o ensino superior 

6. Internacionalização como parte 

da formação superior 

7. Preparação do jovem para um 

mercado multitarefa e 

interdisciplinar 

8. Transdiciplinaridade 

9. Currículo transdisciplinar 

 

 

1. Educação básica com 

equidade 

2. Educação personalizada 

3. Educação aberta 

4. Educação básica com coesão 

social 

5. Ensino inclusivo 

6. Respeito aos diferentes ritmos 

de aprendizagem 

1. Produção cultural para os 

jovens 

2. Convergência entre arte, ciência 

e tecnologia 

3. Competências Socioemocionais 

4. Educação integral inovadora  

 

 

PROTAGONISMO DO ALUNO 

 

COMUNIDADES DE APRENDIZAGEM 

 

1. Resgate da identidade do jovem 

2. Aluno no centro do processo de ensino e 

aprendizagem 

3. Apoio ao protagonismo do jovem em ações 

comunitárias 

4. Transformação na relação professor e aluno 

5. Discussão sobre uso seguro das redes sociais e 

web 2.0  

6. Conhecimento sobre empreendedorismo em 

tecnologias digitais 

7. Aluno com espaço para autoria 

1. Conscientização das condições socioambientais 

das comunidades 

2. Fortalecimento comunitário por meio da arte, da 

comunicação e do uso de novas tecnologias 

3. Comunidade como corresponsável pelo 

desenvolvimento integral dos alunos 

4. Engajamento dos pais nas atividades da escola 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

                                                           
91 Destacamos que nos códigos abertos dispúnhamos de 27 itens a analisar, todavia, no trabalho de categorização, realizamos 
o refinamento da análise, sendo possível que algum código migrasse de grupo. No caso particular desta categorização, 
identificamos no quadro de “Práticas Educacionais” 03 códigos que melhor representavam “Propósitos Educacionais”, de modo 
que revisamos esta alocação, totalizando 30 códigos categorizados no quadro 21. 
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I) Aprendizagem Significativa 

O termo “Aprendizagem Significativa” foi cunhado na década de 60 por David Ausubel, 

como uma evolução paradigmática a partir da análise das teorias behavoristas. Em suma, a 

teoria do especialista defende que para aprender é necessário partir do que já sabemos, das 

ideias e estruturas mentais que já possuímos, sendo possível ampliá-las e reconfigurá-las. 

Para que isso aconteça, o aluno precisa perceber e considerar o conteúdo a ser estudado 

como algo de seu interesse, com potencial de revelação, podendo ser aplicado à suas 

condições reais de vida. 

Na análise dos Propósitos Educacionais, defendidos pelas Instituições ao tratarem de 

um redesign educacional, relacionamos nove códigos à teoria da aprendizagem significativa. 

O primeiro deles foi o trabalho educativo para desenvolvimento das “competências para o 

século 21”. Na busca por apontar ou motivar para a formação de tais competências, as 

instituições citam um estudo realizado pela organização norte-americana National Reserarch 

Council, que indica 3 grandes domínios necessários a este século: o cognitivo, o 

interpessoal e o intrapessoal. Em relação aos estudos e movimentos no Brasil, surge com 

destaque as questões relacionadas à valorização das competências socioemocionais.  

Também apontamos como indicador de uma aprendizagem significativa a busca pelo 

desenvolvimento do “pensamento crítico do aluno”, uma vez que numa sociedade moderna 

precisamos ser capazes de atuar com capacidade analítica e reflexiva diante dos diversos 

conteúdos das ciências e complexidades da vida. Esta capacidade de crítica conduz o 

educando à um “desenvolvimento mais autônomo e responsável”, uma vez que já seria 

capaz de analisar e tomar decisões sobre suas ações, seja na condução da sua trajetória de 

estudos ou em seu projeto de vida. 

Nesta mesma lógica, também relacionamos à categoria Aprendizagem Significativa a 

orientação e “preparo do jovem  para o ensino superior e para um mercado multitarefa e 

interdisciplinar” (incluindo o aprendizado de língua estrangeira). Esta relação existe uma vez 

que a formação educacional tem como um de seus objetivos principais este preparo, e que 

portanto precisa ser percebido como revelador para este jovem, sendo a construção de uma  

aprendizagem significativa um dos caminhos para se alcançar este objetivo.  

Um mercado multitarefa exige do jovem, dentre outras habilidades, a adaptação às 

mudanças e ao trabaho em equipes interdisciplinares, sendo capaz de ampliar seu 

conhecimento para além daquilo que foi preparado inicialmente. Essa característica do 

mundo do trabalho contemporâneo exige das escolas um pensamento educacional 

transdisciplinar, o que pode ser realizado por sua práticas pedagógicas ou de forma mais 

concreta desde o seu desenho curricular, motivo pelo qual também apontamos a busca pela 
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“transdisciplinaridade” como um esforço para tornar a aprendizagem significativa para quem 

estuda. 

 
II) Educação com Equidade 

O conceito de equidade surgiu nesse primeiro estudo, sendo apontado como uma 

qualidade da educação que se deseja realizar ou incentivar na sociedade contemporânea.  

Para Ronca (2015), a equidade é uma questão de ordem ética, relacionando-se com o 

respeito à necessidade de realização dos direitos, enquanto proposta de superação das 

diferenças e que, por este motivo, deve ser um norteador na elaboração de todas as 

políticas poúblicas e ações conduzidas pelos diferentes atores e entidades sociais. 

Lemos (2013) considera duas componentes essenciais para a compressão do conceito 

de equidade: a justiça, compreendida como a garantia de que questões sociais e pessoais 

como, por exemplo, gênero, condições socioeconômicas ou étnicas, não será um obstáculo 

para o desenvolvimento do potencial educativo do estudante; e a inclusão, considerada a 

garantia de que para todos será possibilitado um patamar mínimo de continuidade de 

formação, de modo a proporcionar condições suficientes para que se integrem na sociedade 

e no mercado de trabalho. 

No presente estudo, a educação com equidade referiu-se à educação de nível básico, 

chamando atenção para o acesso de crianças e jovens a um processo educativo sensível às 

diferenças pessoais e sociais de cada aluno. A “educação personalizada” foi um dos códigos 

identificados repetidamente nos quadros descritivos e que, em nossa interpretação, se 

referia a esta educação recriada para funcionar observando o individual e não mais um 

grande grupo. 

Também chamado de “ensino personalizado” ou “personalização do ensino”, este tipo 

de trabalho educacional faz uso de estratégias que possam ser customizadas à forma mais 

adequada de cada perfil de estudante, sendo um desses caminhos o respeito aos seus 

interesses de estudo, seu projeto de vida, suas habilidades, conhecimentos prévios e suas 

dificuldades e facilidades de construção do conhecimento.  

Por este fato, relacionamos o “respeito aos diferentes ritmos de aprendizagem” como 

uma das bases que faz do ensino uma dinâmica equitativa, assim como a educação 

inclusiva que, nas palavras de Lemos (2013), busca possibilitar a todos o direito ao 

desenvolvimento pessoal, em busca de uma vida digna do ponto de vista social e pessoal. 

A “educação aberta” também foi considerada como um dos caminhos para se alcançar 

uma educação com equidade, uma vez que este termo preconiza um acesso mais igualitário 

ao conhecimento gerado na sociedade da informação, possibilitando que metodologias, 

práticas e outros recursos pedagógicos possam ser postos à disposição do domínio público 
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ou então sob um licenciamento mais flexível (Instituto Educa Digital, 2016), fazendo dos 

produtores de conhecimento verdadeiros colaboradores para uma educação acessível. 

A coesão social também foi relacionada à categoria de educação com equidade, 

embora se trate de um conceito bem mais amplo, relacionado com integração regional, 

distribuição de renda e outras condições de uma população, englobando a educação com 

equidade. 

 
III) Educação Integral  

Educar alguém integralmente significa considerar que o desenvolvimento da pessoa 

não deve se dar somente no campo da cognição, mas também, e com a mesma 

importância, nos campos social, emocional, simbólico e físico, ou seja, em todas as 

dimensões do ser humano.  

A educação integral de que tratam as instituições estudadas na tese, não se confunde 

com a escola de tempo integral, embora se relacione diretamente com ela, uma vez que a 

ampliação do tempo de presença do aluno na escola é uma das questões práticas 

trabalhadas, principalmente pelo poder público. 

Segundo o Centro de Referências em Educação Integral (2016), para desenvolver um 

educando de forma integral se aposta na realização de atividades relacionadas à arte, 

cultura, esporte, lazer, tecnologias digitais, tecnologias de saúde e educação ambiental, 

além de ampliar o conceito de espaços de aprendizagem para além das paredes da escola, 

integrando a família e a comunidade, sempre num trabalho colaborativo.  

Nas análises realizadas das ações dos Institutos identificamos os códigos que 

categorizamos como educação integral tanto nos propósitos quando nas práticas 

educacionais realizadas, apoiadas ou incentivadas por estes institutos. Algumas vezes 

indicada como “educação integral inovadora”, as ações educacionais que trataram de 

produção cultural para os jovens, atividades que envolviam a convergência de arte, ciência e 

tecnologia, a busca de uma educação para o desenvolvimento das competências 

socioemocionais foram apontadas na pesquisa como um propósito de educação integral. 

Em uma análise ainda exploratória, percebemos que o conceito de educação integral 

relaciona-se com vários conceitos que trataremos na tese; relaciona-se com a educação 

personalizada, uma vez que para educar integralmente é necessário reconhecer a 

complexidade e individualidade do educando, relaciona-se com a formação de 

competências socioemocionais, com o conceito de Comunidades de Aprendizagem, com os 

princípios da Gestão Democrática da escola, dentre outros, de modo que em uma educação 

para o desenvolvimento integral do educando, a ação educacional escolar vai muito além do 

ensino dos conteúdos das ciências.  
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IV) Protagonismo do Aluno 

De origem grega, a palavra busca seu significado em duas origens: proto, que significa 

“o primeiro” e agon, que significa “luta”, nos levando à compreensão de que o protagonista é 

aquele a ser o primeiro a lutar, atuando como “o principal” em busca de seus objetivos. 

Segundo Costa (2014), protagonismo é a capacidade que uma pessoa possui de se 

perceber como agente principal da sua própria vida, demonstrando responsabilidade por 

suas atitudes, diferenciando-as das atitudes dos outros. A autora destaca ainda que um 

aluno, que se percebe como protagonista de sua vida, se expressa com iniciativa e 

autoconfiança. 

Costa e Vieira (2006) destacam que nas atividades educativas em que o jovem é 

conduzido para uma atividade de protagonismo, ele é levado a conhecer a conjuntura social 

para resolver problemas reais, constituindo-se uma educação para a cidadania.  Neste 

movimento os autores destacam que a atuação do jovem não deve ser simbólica, mas sim 

legítima, de modo que na reflexão e pesquisa para a busca de soluções ele possa também 

construir a sua própria identidade. 

Nesta lógica, sempre que identificamos o termo Protagonismo na pesquisa, ele estava 

relacionado com um ensino em que o aluno é colocado no centro do processo, sendo as 

atividades de aprendizagem pensadas para que esse aluno possa atuar como um agente de 

transformação social, consciente de suas atitudes.  

Inicialmente, relacionamos a esta categoria o “resgate da identidade do jovem”, o aluno 

“no centro do processo de ensino e aprendizagem” e o “apoio ao protagonismo do jovem em 

ações comunitárias”, sendo estes os códigos mais claramente relacionas à definição da 

categoria de que tratamos. Avançando na compreensão do conceito de protagonismo, 

também indicamos a “transformação na relação professor e aluno” uma vez que para que se 

desenvolvam estratégias educativas desta natureza, o professor passa a atuar muito mais 

como um líder, um animador e mediador de um processo que deve ser, em grande parte, 

autônomo por parte do aluno, afirmativa também indicada por Costa e Vieira (2006). 

Pelo exposto, também indicamos para a categoria Protagonismo o código “aluno com 

espaço para autoria”, pelo entendimento de que, quando autor, o aluno assume o principal 

papel na produção dos conteúdos para o espaço. Por isso também, relacionamos a 

“discussão sobre o uso seguro das redes sociais e web 2.0”, uma vez que estes ambientes 

digitais são espaços com considerável possibilidade de protagonismo de seu usuário, que 

interage com a tecnologia atuando como coautor de seus conteúdos. 

Por fim, relacionamos o “conhecimento sobre empreendedorismo em tecnologias 

digitais” como uma proposta pedagógica em que o jovem adquire competências para atuar 

como um agente transformador de problemas reais fazendo da tecnologia um meio para tal. 
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Esse código surgiu nos dados de campo a partir de diferentes ações dos institutos 

analisados, com maior presença naqueles que por natureza de sua atividade fim, criam e 

disponibilizam produtos de tecnologia de informação e comunicação. Como mobilizadores 

de mudanças educacionais, esses institutos têm por interesse tornar acessível ao jovem a 

criação e geração de novas tecnologias como a possibilidade de um negócio social, ou seja, 

como um produto que, ao mesmo tempo em que possa contribuir para o bem social, possa 

se constituir como um empreendimento para si, gerando renda que possa trazer autonomia 

econômico financeira para este jovem.  

 
V) Comunidades de Aprendizagem 

Na análise dos Institutos indicamos para a categoria ‘Comunidades de Aprendizagem’ 

os códigos que indicavam ações que ampliavam a atuação da escola para fora de seus 

muros, envolvendo a comunidade no processo educativo. “Conscientização das condições 

socioambientais das comunidades” foi um código, uma vez que leva o aluno a conhecer 

situações complexas do local onde sua escola está inserida que, geralmente, é o seu 

próprio local de residência.  

Outro código foi “fortalecimento comunitário por meio da arte, da comunicação e do uso 

de novas tecnologias”, que, neste caso, representa as ações e projetos em que a escola se 

integra com as pessoas da comunidade por meio da oferta de atividades que envolvam arte 

e tecnologia – cursos, oficinas, palestras, apresentações, uso dos laboratórios de 

informática são alguns dos exemplos de ações em que a escola recebe a comunidade para 

compartilhar seus conhecimentos e recursos educativos. 

Outros dois códigos foram relacionados à categoria de que estamos tratando, o 

“engajamento dos pais nas atividades da escola” e “comunidade como corresponsável pelo 

desenvolvimento integral dos alunos”, ambos em busca de um mesmo propósito, sendo o 

primeiro uma citação mais específica e o segundo um texto mais generalista, uma vez que a 

definição de comunidade nesse contexto envolve não somente os pais, mas todos os 

membros da escola (professores, gestores, outros colaboradores e alunos) e os moradores 

do local onde esta escola está inserida. 

 

4.1.12.2 Das Práticas Educacionais 

 

O quadro 22 apresenta as 06 categorias geradas a partir do diagrama de afinidades do 

grupo “Práticas Educacionais”92, a saber: 

I. Aprendizagem Colaborativa; 

                                                           
92 Vale destacar que dos 29 códigos iniciais, 3 passaram a compor o grupo de “Propósitos Educacionais” e 2, que antes 
constavam no grupo de “Tecnologias Digitais”, foram incorporados neste grupo, totalizando 28 códigos. 
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II. Aprendizagem Ativa; 

III. Personalização do Ensino; 

IV. Aprendizagem com Diversão; 

V. Educação Integral;  

VI. Integração com a Comunidade. 

 

Quadro 22 – Categorias de Práticas Educacionais das Instituições 
 

PRÁTICAS EDUCACIONAIS 

APRENDIZAGEM 

COLABORATIVA 

APRENDIZAGEM 

ATIVA  

PERSONALIZAÇÃO 

DO ENSINO 

 

1. Trabalhos em equipe 

2. Aprendizagem colaborativa 

entre professor e aluno 

3. Aprendizagem em rede 

4. Projetos colaborativos pela 

interação online 

5. Sala de aula sem separação de 

turmas ou séries 

 

1. Aprendizagem baseada em 

projetos 

2. Aprendizagem maker 

3. Metodologia baseada na 

resolução de problemas 

4. Uso de ferramentas de 

experimentação 

5. Ensino híbrido 

6. Sala de aula invertida 

7. Pesquisa e estudo sobre a 

história local 

8. Aulas sobre desenvolvimento 

de práticas sociais 

9. Aulas sobre técnicas de 

pesquisa 

 

1. Professor atuando como 

mentor 

2. Planos individuais de 

aprendizado 

3. Avaliação individualizada e 

processual 

 

APRENDIZAGEM COM  

DIVERSÃO 
FORMAÇÃO INTEGRAL 

INTEGRAÇÃO COM A 

COMUNIDADE  

 

1. Utilização da brincadeira como 

uma linguagem universal do 

conhecimento 

2. Alunos se divertem enquanto 

aprendem 

3. Implementação de práticas 

criativas na rotina de seus 

próprios ambientes 

educacionais 

4. Novas formas de certificação 

como tendência 

 

1. Oficinas de inteligências 

múltiplas com crianças 

2. Promoção, uso e conservação 

do meio ambiente e 

biodiversidade 

3. Educação para uma 

alimentação consciente 

4. Disciplinas regulares em 

paralelo com outras formas de 

aprendizado (artes, natureza) 

1. Atividades esportivas e 

culturais unindo escola e 

comunidade 

2. Envolvimento da comunidade 

escolar e entorno na gestão da 

escola 

3. Atividades de Voluntariado 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

I) Aprendizagem Colaborativa 

No caso dos dados de campo, “Trabalhos em equipe” e “sala de aula sem separação de 

turmas ou séries” foram dois códigos representativos de aprendizagem colaborativa, uma 

vez que se trata de propostas pedagógicas em que a experiência individual é superada pela 

coletiva, a descoberta de respostas para os desafios de aprendizagem se dão a partir de um 
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trabalho colaborativo e, que no caso do último, por um grupo de educandos muito mais 

diverso do que nos arranjos tradicionais de ensino. 

A aprendizagem colaborativa relaciona-se em seus fundamentos com outros conceitos 

como o de “aprendizagem em rede” e “comunidades de aprendizagem”, uma vez que estes 

também trazem em seu âmago o princípio de aprender juntos, potencializando as 

capacidades de cada um pela troca de conhecimentos. 

Há de se destacar que em um processo em que a aprendizagem se dá pela 

colaboração, o professor também tem a sua conduta em sala de aula revista, de modo a 

atuar em colaboração com esse aluno. Nesse sentido, o professor deixa de ser o ponto 

central do conhecimento, a fonte dos conteúdos e os alunos, por sua vez, se vêem como 

descobridores e produtores de conhecimentos e conteúdos. 

Por fim, apontamos também como representante de aprendizagem colaborativa a 

“aprendizagem em rede”, podendo o termo ‘rede’ assumir tanto o sentido básico de conexão 

entre pessoas com interesses afins, quanto o sentido digital, e no caso deste último, os 

“projetos colaborativos pela interação online”, que de modo mais prático concretizam o 

propósito de construir aprendizagem pela colaboração entre pessoas que estão distantes 

fisicamente, em uma relação direta com o uso de tecnologias digitais. 

 
II) Aprendizagem Ativa 

O termo Aprendizagem Ativa tem sido usado para caracterizar as práticas pedagógicas 

em que o aluno é incentivado a buscar o conhecimento por meio da prática e com 

significativo grau de autonomia, deixando de ser um ouvinte passivo para ser o protagonista 

na construção de seu conhecimento. Na condução de um trabalho onde o aluno assume 

uma postura ativa, o professor precisa assumir outras posturas em sala de aula, agindo 

como mediador, condutor e estimulador do aluno na pesquisa, análise, reflexão e crítica 

ética das informações disponíveis, uma atividade muito diferente da aula expositiva ou do 

uso concentrado, pleno e linear do livro didático.  

Nos dados analisados em campo encontramos tendência para as atividades 

educacionais com uso de metodologias ativas envolvendo o jovem e sua integração com a 

comunidade, o seu protagonismo na resolução de problemas do contexto onde se encontra, 

por isso, “pesquisa e estudo sobre a história local”, “aulas sobre o desenvolvimento de 

práticas sociais” e “aulas sobre técnicas de pesquisa”, foram códigos vinculados ao incentivo 

de uma aprendizagem ativa. 

O caráter prático deste conceito, o princípio do aprender fazendo, é também o que tem 

levado algumas escolas e institutos, via projetos educacionais, a investir no que está sendo 

chamado de espaços maker de aprendizagem, que se constitui em uma espécie de 
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laboratório, oficina ou fábrica de produtos e soluções criadas pelos alunos ou comunidade, 

que a ele tiver acesso, utilizando-se, para tal, dos conhecimentos das ciências e das 

máquinas e ferramentas de experimentação e de prototipação que são disponibilizadas 

nesses espaços. A intenção dos espaços makers é de minimizar a separação entre teoria e 

prática e incentivar o “aprender fazendo”.   

Também se fez presente nos dados de campo a relação de uso das tecnologias digitais 

de aprendizagem com os métodos ativos de aprendizagem. Parte do princípio de que, com 

o acesso ampliado aos conteúdos disponibilizados pelas tecnologias, em especial a internet, 

tornou-se cada vez mais necessário à escola redesenhar suas práticas de ensino, 

proporcionando novas experiências de aprendizagem, incluindo o uso de tecnologias digitais 

na integralização curricular. Esta pratica é chamada de “ensino híbrido” nos dados de 

campo, buscando com a inserção das tecnologias um maior engajamento do aluno, 

potencializando seu aprendizado, além de possibilitar ao professor um acompanhamento 

individual do desempenho do aluno.  

O código “sala de aula invertida” também foi indicado para a categoria aprendizagem 

ativa, por tratar-se de uma estratégia didática onde o aluno tem acesso aos conteúdos 

escolares fora da sala de aula, podendo estudá-los para, posteriormente, no encontro 

presencial, fazer atividades práticas e tirar dúvidas. Essa prática vincula-se fortemente com 

o uso das tecnologias digitais como ferramentas que possibilitam a autonomia, a mobilidade 

de tempo e espaço e o respeito ao ritmo de aprendizagem do aluno, que passa a ser ativo 

no ato de acessar e estudar os conteúdos que, geralmente, são disponibilizados por meio de 

vídeos, áudios e games, buscando atrair e motivar este aluno. 

 
III) Personalização do Ensino 

Segundo o especial “Educação sob medida”, elaborado pelo Porvir (2015b)93, a 

personalização do ensino refere-se a “uma séria de estratégias pedagógicas voltadas a 

promover o desenvolvimento dos estudantes de maneira individualizada, respeitando as 

limitações e os talentos de cada um”, uma vez que considera os conhecimentos e 

habilidades prévios, assim como seus interesses pessoais. 

O ‘Educação sob Medida’ tem o cuidado de apontar que os fundamentos da 

personalização do ensino não surgiram na atualidade, mas que algumas circunstâncias da 

sociedade de trabalho atual (uso de tecnologias, habilidades solicitadas pelo mundo do 

trabalho) têm impulsionado as escolas para que se concretize na prática uma educação 

onde se observa o individual. 

                                                           
93 Disponível em http://porvir.org/especiais/personalizacao/ 
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Em um ensino que possa ser personalizado atua-se na organização das atividades, na 

atuação do professor e na organização dos espaços de aprendizagem, pois tudo deve ser 

pensado para que os diferentes alunos possam atuar realizando diferentes atividades, uma 

vez que cada um ou cada grupo age de forma autônoma e responsável. Uma das 

estratégias apontadas para tal é o uso de “planos individuais de aprendizado”, também 

chamados de roteiros de estudos que, geralmente, são elaborados a partir dos objetivos de 

aprendizagem traçados pela escola e pelos parâmetros obrigatórios em conjunto com os 

alunos, possibilitando sua customização. 

Nos modelos educacionais em que o planejamento pedagógico se dá considerando a 

personalização do ensino, o professor, assim como em categorias anteriormente 

apresentadas, assume uma postura de mediador, animador e orientador das atividades a 

serem realizadas na sala de aula, o que surgiu nos dados de campo com o nome de 

“professor mentor”. O conceito de mentoria merece destaque pelo entendimento de que, 

para além de um orientador dos estudos das ciências, o professor atua como um orientador 

de vida, um educador que contribui com a formação integral do seu aluno, incluindo o 

planejamento de seu futuro e o desenvolvimento de suas competências socioemocionais.  

Considerando os fundamentos de uma educação personalizada, a avaliação da 

aprendizagem também deve ocorrer de forma “individualizada e processual”, respeitando-se 

os ritmos e características próprias de cada aluno em sua trajetória de formação de 

conhecimento. 

 
IV) Aprendizagem com Diversão 

Os dados de campo apontam para o incentivo ou realização de projetos, ações ou uso e 

criação de tecnologias que buscam uma experiência de aprendizagem mais atraente, leve e 

motivadora, rompendo com o sentimento de que a escola e suas atividades são 

desinteressantes e só realizadas por serem obrigatórias. 

Como resultado parcial dos estudos da tese, consideramos o termo “Diversão” como 

título da categoria que representa os indicadores de ações com esse objetivo. Para tal, 

compreenderemos diversão como uma sensação prazerosa que temos ao realizar alguma 

atividade, um “sentimento de bem-estar”.  

Posto isso, consideramos que “a utilização da brincadeira como uma linguagem 

universal do conhecimento” caracteriza uma aprendizagem com diversão, assim como a 

defesa ou realização de atividades onde “os alunos se divertem enquanto aprendem” e de 

forma mais genérica, “a implementação de práticas criativas na rotina dos ambientes 

educacionais”, buscando com isso tornar o ambiente mais atraente e ‘divertido’. 
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Outro código que compôs esta categoria foi “as novas formas de certificação como 

tendência”. Retornando aos códigos abertos, esse código trata de uma tendência de 

redesign para representação dos resultados das avaliações somativas, em que os alunos 

deixariam de receber notas de 0 a 10 por seu desempenho e passariam a receber medalhas 

ou certificados que validassem a aquisição de um conjunto de competências e habilidades 

referentes à determinado nível de aprendizagem.  Identificamos nessa estratégia de 

avaliação similaridades com os sistemas usados nos jogos e plataformas de aprendizagem 

gamificados, onde o aluno é posto a provas e conforme alcança níveis complexos da tarefa, 

obtém prêmios, distintivos, bônus ou outros símbolos de seu êxito.  

 
V) Formação Integral como Prática Pedagógica 

Comentado na categorização de Propostas Educacionais, a Formação Integral foi 

novamente identificada como uma das categorias que representam as Práticas 

Educacionais realizadas pelas instituições analisadas.  

Como prática, foram apontadas a realização de oficinas de inteligências múltiplas com 

crianças (o que se relaciona com o desenvolvimento socioemocional); atividades que 

promovem o uso e a conservação do meio ambiente e da diversidade e incentivo à uma 

educação alimentar consciente e saudável. 

A realização de atividades que envolviam outras formas de aprendizado, como as artes 

e a natureza ocorrendo de forma paralela à realização das disciplinas regulares do currículo, 

também foram identificadas como práticas em busca de uma educação integral. 

 
VI) Integração com a Comunidade  

No item anterior desenvolvemos o conceito de Comunidades de Aprendizagem, como 

uma filosofia de educação em que a comunidade faz parte da escola, pensa, cria e 

desenvolve as atividades educacionais das crianças e jovens que ali estudam; além disso, 

participam constantemente de atividades educativas e de aprendizagem proporcionadas 

pela escola, que abre suas portas para receber pais e familiares de seus alunos – a escola e 

a educação passam a ser de responsabilidade de toda a comunidade. 

Como prática educacional apoiada ou incentivada pelas instituições analisadas, 

identificamos o “envolvimento da comunidade escolar e entorno na gestão da escola”; as 

“atividades de voluntariado” (alunos, técnicos e professores para com os moradores ou dos 

moradores para com as ações escolares) e a realização de “atividades esportivas e culturais 

unindo escola e comunidade” como práticas advindas do propósito de integração da escola 

com a comunidade. 
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4.1.12.3 Das Tecnologias Digitais 

 

O quadro 23 apresenta as três categorias elaboradas a partir da análise dos códigos 

referente ao que é realizado ou incentivado pelas Instituições no tocante às tecnologias 

digitais: 

I. Produção e uso de Conteúdos Digitais; 

II. Uso de Dispositivos Físicos para Aprendizagem; 

III. Uso das Tecnologias como “Soluções” para Aprendizagem. 

Neste enquadramento vinculamos o total de 37 códigos, uma vez que dos 39 iniciais, 2 

foram realocados em “Práticas Educacionais”. 

 

Quadro 23 – Categorias de Tecnologia Digitais pelas Instituições 
 

TECNOLOGIAS DIGITAIS 

 

CONTEÚDOS DIGITAIS 
 

DISPOSITIVOS FÍSICOS PARA APRENDIZAGEM 

 

1. Produção e socialização de materiais didáticos 

digitais 

2. Recursos educacionais abertos 

3. Objetos de aprendizagem em repositórios de 

conteúdo 

4. Conteúdos didáticos em vídeo, infográficos, 

animações e jogos  

5. Uso de infográfico interativo como recurso 

educativo 

6. Site com uso estratégico de comunicação visual 

7. Ferramentas gratuitas de autoria de produtos 

digitais 

8. Acesso a site e aplicativos gratuitos para fins de 

aprendizagem 

9. Acesso a recursos educacionais digitais para 

uso de professores e alunos 

10. Plataforma de cursos online gratuitos 

11. Acesso ampliado à programação de 

computadores 

 

 

1. Dispositivos móveis na escola 

2. Convergência de dispositivos eletrônicos portáteis 

como tendência 

3. Uso de dispositivos para monitoramento de dados 

dos alunos como tendência 

4. Tecnologias vestíveis como tendência 

 

 

“SOLUÇÕES” para APRENDIZAGEM 

 

1. Uso de blog como recurso didático 

2. Uso de plataforma digital para mobilização de professores e alunos  

3. Uso de ambiente virtual de aprendizagem 

4. Uso de Portal de Aprendizagem 

5. Uso de ambientes virtuais 

6. Avaliação digital 

7. Uso de Facebook para interação na aprendizagem 

8. Uso de mídias digitais e rádios comunitárias 

9. Produção multimídia para pesquisa e comunicação 

10. Tecnologia de auxílio à comunicação da comunidade escolar 

11. Tecnologias digitais aplicadas à aprendizagem 
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12. Acesso à internet em escolas 

13. Aprimoramento da aprendizagem com infraestrutura tecnológica 

14. Interação virtual para aprendizagem multicultural 

15. Realidade virtual e aumentada 

16. Gamificação 

17. Aprimoramento da aprendizagem com experimentação digital 

18. Plataforma de aprendizagem adaptativa 

19. Ambiente digital de aprendizagem baseado em atividades lúdicas e colaborativas 

20. Uso de desafios baseados em jogos digitais e enigmas 

21. Aplicativo de jogos para aprendizagem 

22. Aplicativo que oferece desafios de acordo com o nível e avanço de cada aluno 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
 

I) Produção e uso de Conteúdos Digitais 

Os dados de campo indicam o apoio ao uso de conteúdos educacionais digitais que se 

encontram disponíveis nos mais diversos ambientes online, como as plataformas digitais de 

aprendizagem e os repositórios de objetos educacionais. Inclui-se, nesse apoio e incentivo, 

a criação e produção desses conteúdos, tornando acessível a alunos e professores 

ferramentas de autoria dos mais diversos tipos de objetos educacionais, como vídeos, 

infográficos, animações, jogos e programação de computadores. 

Uma vez que os próprios usuários e interessados nos conteúdos digitais podem 

também criá-los, pressupõe-se que o criador também fará a socialização desses conteúdos, 

fazendo desse processo um ciclo de alimentação colaborativa da web 2.0, onde todos são 

usuários e, ao mesmo tempo, criadores de conteúdo para a internet. 

 Evidencia-se, por esta categoria, a diversidade de linguagens de comunicação que 

passaram a estar disponíveis para o aprendente, uma vez em que, dado o acesso a estes 

conteúdos digitais na web, é possível escolher se deseja aprender fazendo uso de um vídeo 

de aula (videoaula), um áudio (podcast), um mapa visual (infográfico) ou mesmo por meio 

de um aplicativo para dispositivo móvel que apresente uma experiência gamificada, 

geralmente de forma gratuita. 

Essa possibilidade de escolha proporciona ao estudante uma atuação ativa e autônoma 

pelo fato de não ser mais necessário depender totalmente de um espaço escolar e da 

presença física de um professor para aprender sobre algo que seja de seu interesse 

particular ou mesmo das ciências estudadas na escola. Os conteúdos podem ser acessados 

e estudados de forma esporádica, como um reforço, para dirimir uma dúvida pontual, ou 

mesmo para a realização de cursos completos em determinada área, uma vez que também 

se tem acesso a diversos cursos online gratuitos. 
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II) Tecnologia como “Soluções” para Aprendizagem 

Diversas vezes encontramos no texto produzido pelas instituições analisadas o termo 

“soluções” para designar um produto tecnológico, ambiente digital, software, hardware ou 

mesmo uma metodologia que tenha sido criada com objetivo de contribuir com a eficiência e 

eficácia da aprendizagem. Sempre que nos deparamos com este termo o colocamos entre 

aspas como uma ressalva ao entendimento que temos desses objetos como de fato 

soluções. Outrossim, compreendendo o termo como uma estratégia mercadológica, o 

mantivemos por originalmente representar a percepção e intenção dos próprios institutos 

sobre tais produtos. 

Com estas ressalvas apontamos como uma categoria a utilização das tecnologias como 

“soluções”, identificando nos dados de campo o uso de aplicativos de jogos para 

aprendizagem, a realidade virtual e aumentada, os ambientes digitais baseados em 

atividades lúdicas e colaborativas, a experimentação digital, os produtos gamificados e as 

plataformas de aprendizagem adaptativa, que são as plataformas de aprendizagem que, por 

meio da leitura dos dados gerados da interação do usuário com a tecnologia, são capazes 

de oferecer desafios de aprendizagem de acordo com o nível e avanço de cada aluno, uma 

forma de personalização da experiência. 

Elencamos, ainda, a esta categoria o uso de ambientes, plataformas e portais virtuais 

de aprendizagem, a criação de blogs para socialização e discussão de questões 

relacionadas aos conteúdos escolares, incluindo a aprendizagem multicultural possibilitada 

pela tecnologia e os diversos sistemas que possibilitam a avaliação dos conhecimentos de 

forma digital. Como canal de comunicação, apontamos ainda o uso das tecnologias quando 

se tem como objetivo motivar as interações entre os seus usuários (como na rede social 

facebook) ou para socializar informações e produções da escola, como o trabalho com as 

rádios comunitárias e os aplicativos para dispositivos móveis que estabelecem um link entre 

pais e escola.  

De modo amplo, destacamos nos dados a referência positiva para o acesso à internet 

nas escolas e o incentivo e mobilização para o aprimoramento da aprendizagem mediante o 

investimento em infraestrutura tecnológica. 

 
III) Dispositivos Físicos para Aprendizagem 

Consideramos como dispositivo físico todo produto de tecnologia digital que poderia ser 

usado para fins de ensino e aprendizagem, como os computadores, os tablets e 

smartphones, as lousas interativas e outros.  

Na análise das atividades realizadas e incentivadas pelas instituições, poucos foram os 

dados que indicaram os dispositivos físicos como mediadores da aprendizagem. Somente 
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“dispositivos móveis” foi um código apontado nesta categoria; e, como tendência, ou seja, 

como algo que futuramente pode vir a ocorrer, foi apontado a utilização da convergência de 

dispositivos eletrônicos portáteis e as tecnologias vestíveis, podendo servir para o 

monitoramento de feedback dos alunos visando o planejamento de atividades educacionais 

mais ajustadas a cada indivíduo. 

 

4.1.12.4 Dos Espaços de Aprendizagem  

 

No tocante aos “Espaços de Aprendizagem”, identificamos duas categorias 

representativas dos 11 códigos abertos, conforte demonstra o quadro 24: 

I. Redesign do espaço escolar; 

II. Ampliação dos espaços de aprendizagem. 

 

Quadro 24 – Categorias de Espaços de Aprendizagem pelas Instituições 
 

ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM 

REDESIGN DO ESPAÇO ESCOLAR AMPLIAÇÃO DOS ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM 

 

1. Espaço físico para trabalho interdisciplinar  

2. Ambiente físico estimulante para o 

protagonismo do jovem             

3. Sala de aula colaborativa, flexível e dinâmica 

4. Salas de aula com design diferente 

5. Mobiliário que possibilite mobilidade 

6. Organização do espaço de sala de aula para 

promover a integração entre os alunos 
 

1. Locais públicos passam a ser ambientes e 

experimentação e aprendizagem  

2. Apoio à aprendizagem dentro e fora da escola 

3. Modelo escolar onde alunos alternam o tempo na 

escola e na propriedade rural da família 

4. Espaço pedagógico cercado pela natureza 

5. Espaços informais de aprendizagem 

 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

I) Redesign do Espaço Escolar 

Consideramos como redesign do espaço escolar as intervenções realizadas no espaço 

físico da escola e, principalmente, da sala de aula da escola, fazendo desse ambiente um 

lugar diferente do modelo de carteiras enfileiradas de frente para um quadro, onde deve 

estar o professor. Na tese, esta categoria enfoca os espaços de aprendizagem configurados 

para o ensino básico e superior, excluindo-se a educação infantil que já faz uso de um 

arranjo flexível de mobiliário, além de disponibilizar diversos materiais didáticos na sala de 

aula e considerável quantidade de estímulos táteis e visuais. 

Pela codificação realizada, concluímos que os institutos incentivam o uso de uma sala 

de aula com um design diferente, que faça uso de mobiliário que possibilite mobilidade, ou 

seja, que possa ser reorganizado de acordo com a atividade a ser realizada em sala de 

aula, favorecendo um trabalho colaborativo e dinâmico entre alunos e professores. 
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Esse redesenho do espaço é considerado como um impulso e facilitador para a 

realização de trabalhos interdisciplinares e um estimulante para o protagonismo do jovem, 

que passa a ter uma possibilidade de atuar no espaço de aprendizagem de forma mais ativa 

e autônoma.  

 
II) Ampliação dos Espaços de Aprendizagem 

A segunda categoria gerada da análise dos institutos sobre os espaços usados na 

educação escolar, indicam uma ampliação do que é percebido como “espaço de 

aprendizagem”, passando a considerar que o local onde se aprende não está restrito à sala 

de aula nem ao prédio da escola. 

O apoio à aprendizagem dentro e fora da escola foi o código mais amplo desta 

categoria, que considera inclusive o uso de tecnologias digitais para tal, nos moldes da sala 

de aula invertida. Ainda como indicador geral, o incentivo a espaços informais de 

aprendizagem também surgiu nas ações dos institutos analisados, o que pode ser 

compreendido pela indicação dos outros códigos mais específicos, dentre eles o uso de 

locais públicos como ambientes de experimentação e aprendizagem e mesmo no que 

concerne ao espaço da escola, um uso pedagógico da natureza que a envolve. 

Uma das ações apoiadas por um dos institutos também destacou (e trabalha para) a 

valorização de um modelo escolar onde os alunos alternam o tempo na escola com o tempo 

na propriedade da família rural, a chamada Escola da Alternância, o que também pode ser 

considerado como uma abertura para outros espaços de educação. 

 

4.1.12.5 Das Estratégias de Gestão Educacional 

 

O grupo “Estratégias de Gestão” surgiu a partir da identificação de ações realizadas em 

paralelo às atividades de ensino, mas que supomos impactar direta ou indiretamente nas 

práticas educacionais. O quadro 25 apresenta as três categorias geradas a partir dos 14 

códigos abertos: 

I. Formação de Professores; 

II. Apoio a Negócios Educacionais; 

III. Assessoria em Redesenhos Educacionais. 
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Quadro 25 – Categorias de Estratégias de Gestão pelas Instituições 
 

ESTRATÉGIAS DE GESTÃO 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
APOIO A NEGÓCIOS 

EDUCACIONAIS 

ASSESSORIA EM 

REDESENHOS EDUCACIONAIS 

1. Aprimoramento da 

aprendizagem com formação 

docente 

2. Disponibilização de plataforma 

para formação online 

3. Professores aprendem a 

trabalhar com mídias digitais  

4. Educadores estudam sobre 

códigos e linguagens da atual 

sociedade no contexto 

educacional 

1. Criação de negócios sociais 

educacionais inovadores em 

prol da qualidade e equidade 

2. Apoio a startups educacionais 

 

1. Modelos inovadores de 

pedagogia, gestão, formação e 

avaliação 

2. Aproximar a escola do mundo 

de interesse dos jovens  

3. Escola inovadora e 

atendimento aos requisitos da 

educação 3.0  

4. Colaboração como chave para 

a inovação 

5. Design thinking como método 

de criação colaborativa de 

soluções educacionais 

6. Cocriação de projetos 

7. Uso de ambiente virtual 

gratuito como apoio à gestão 

das secretarias de educação 

8. Uso do Design Thinking para 

redesenhos de currículos 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 
 

I) Formação de Professores 

Identificamos na análise dos dados, códigos que se referiam à preparação do professor 

ou educador de um modo mais amplo, para conduzir um trabalho educacional mais ajustado 

às demandas educacionais do século 21, buscando aprimorar a aprendizagem do educando 

por meio da formação docente. 

Nesta categoria destacou-se a relação da formação docente com o uso das tecnologias, 

seja pela disponibilização e uso de plataformas digitais para formação online ou pela 

necessidade de que este docente aprenda a trabalhar com as mídias digitais, 

desenvolvendo competências para criar e usar códigos e linguagens da atual sociedade no 

contexto educacional. 

 
II) Apoio a Negócios Educacionais 

Dois códigos foram apontados como ações das instituições voltadas para o 

empreendedorismo no campo da educação e ambos indicam a mesma mobilização, que é o 

apoio a startups educacionais, visando à criação de negócios sociais educacionais 

considerados inovadores objetivando uma educação de qualidade e com equidade.  

Há de se ressalvar que havendo essa relação direta de algumas instituições com a 

geração de negócios, é conveniente que estes institutos produzam e comuniquem 
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conteúdos que tratem dos benefícios educacionais quando são utilizados determinados 

produtos de tecnologia educacional.  

 

III) Assessoria em Redesenhos Educacionais 

Outra ação de mobilização para redesenhos educacionais realizadas pelos institutos 

analisados dá-se por meio da realização de assessorias para escolas ou Secretarias de 

Educação. Os institutos que realizam assessorias contam com pesquisadores e 

especialistas em inovação educacional e fazem da prestação desse serviço uma das fontes 

de receita para continuidade de suas atividades. 

Citando os códigos indicadores dessa categoria a assessoria se dá no campo dos 

modelos inovadores de pedagogia, gestão, formação e avaliação educacional. Citam o 

propósito de tornar a escola inovadora e preparada para atender aos requisitos de uma 

educação 3.0, buscando aproximar a escola do mundo de interesse dos jovens. 

Outra característica destacada nesta categoria de atividade é a metodologia que 

utilizam no serviço de assessoria – em consonância com o que é defendido como “novos 

paradigmas educacionais”, o trabalho de assessoria se dá de forma colaborativa entre os 

especialistas, educadores e gestores por considerarem este princípio como chave para se 

chegar a soluções inovadoras. Essa metodologia é chamada de Design Thinking (DT), um 

processo de análise e solução para problemas de diversas áreas, dentre elas a educacional. 

Pelo DT o processo ocorre de forma colaborativa entre os envolvidos e os especialistas, 

pode envolver não só a solução de problemas, mas também a cocriação de projetos 

inovadores de aprendizagem, ou mesmo o redesenho de currículos, dentre outros. 

Outra atividade relacionada à gestão educacional identificada nos dados de campo 

envolve a criação de tecnologias que auxiliem a gestão das secretarias de educação. No 

caso apontado o instituto criou uma plataforma digital com dados e indicadores de 

resultados para subsidiar a tomada de decisões e as ações de melhoria a serem 

implementadas na escola. A criação e disponibilização do produto deram-se de forma 

assessorada. 

 

4.1.13 Síntese: Diagrama de categorias e resposta às perguntas de partida 

 

Realizada a explanação das 19 categorias, elaboramos o diagrama (figura 32) dos 

resultados alcançados nesta primeira parte da investigação. O diagrama é o melhor 

representante das respostas à segunda pergunta de partida elaborada como guia da 

investigação e apresentada na Metodologia, mas, para cumprir o objetivo de concentrar 

neste item o resultado geral do estudo, apresentamos logo após o diagrama, um texto 
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síntese que descreve e conecta todas as informações do resultado do estudo, incluindo as 

respostas às 3 perguntas de partida. 

 

Figura 32 – Diagrama de Categorias geradas no Estudo 01 
 

 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

O primeiro estudo integrante da tese teve como objetivo identificar Instituições 

brasileiras de caráter não governamental que atuam mobilizando a sociedade para um 

redesign educacional.  

Como resultado, apontamos 10 instituições que consideramos na observação de campo 

como as mais representativas dentro deste propósito, saber: o Instituto Ayrton Senna, o 

Instituto Crescer, o Instituto Educa Digital, o Instituto Inspirare, o Instituto Natura, o Instituto 

Oi Futuro, o Instituto Península, a Fundação Lemann, a Fundação Telefônica Vivo e a 

Iniciativa Porvir. 

Segundo a investigação e análise das ações e movimentos realizados por estes 

institutos, concluímos que eles defendem uma educação que tenha como propósito 

pedagógico uma aprendizagem significativa, uma educação com equidade, integral, onde o 

aluno seja protagonista e que funcione como uma comunidade de aprendizagem. Como 

prática, os institutos indicam uma educação por meio da realização de atividades 
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colaborativas, em que o aluno seja sujeito ativo no processo, que possa contar com um 

ensino personalizado, divertido, integral e integrado com a comunidade.  

Em relação ao uso educacional das tecnologias digitais concluímos que os institutos 

incentivam o uso de conteúdos digitais gratuitos e abertos e o uso de tecnologias como 

ambientes, plataformas, sites e jogos, por exemplo, como “soluções” que venham a 

contribuir com a melhoria da aprendizagem. Comentam sobre a convergência digital nos 

dispositivos físicos, o uso de mobiles na sala de aula e como tendência, as tecnologias 

vestíveis. 

Identificamos também que estes institutos defendem que os espaços de aprendizagem 

sejam redesenhados, integrando novos mobiliários, novas disposições e uma comunicação 

visual atraente ao aluno e que não se limite à sala de aula e à escola, podendo os 

ambientes e ações educacionais ocorrerem fora da escola e em espaços informais de 

aprendizagem. Por último, concluímos ainda que os institutos defendem a formação de 

professores, a geração de negócios educacionais e a realização de assessorias 

especializadas para que o design educacional das escolas possa caminhar para propostas 

que atendam, de forma mais adequada, às demandas do século 21. 

Os institutos analisados atuam por meio de diferentes ações, a saber: realização de 

eventos; de estudos e pesquisas com produção de conteúdo; qualificação profissional; 

desenvolvimento comunitário; formação de professores e gestores; empreendedorismo 

social educacional; contribuição na elaboração de políticas públicas; apoio ou 

desenvolvimento de tecnologias educacionais e apoio a espaços culturais, escolas e 

projetos sociais que tenham como mote as transformações sociais por meio da educação.  

 

4.1.14 Reflexões sobre as Instituições que incentivam um redesign da educação 

escolar 

 

No tocante às instituições analisadas no Estudo 01, parece-nos evidente a defesa de 

uso das tecnologias digitais nos processos educativos, conexão lógica no momento em que 

algumas das instuições se vinculam, de alguma forma, com a produção e difusão de TDIC. 

Nesse sentido, devemos considerar seus discursos com cautela, reservando-nos ao 

exercício de contrapor os argumentos que defendem, mesmo que a princípio concordemos 

com eles. 

De certa forma, os estudos 2 e 3 terminaram por “validar” o estudo 01, ao ponto que 

encontramos entre eles categorias em comum. Tal conexão, leva-nos a pensar se as ações 

desses institutos estão, de fato, transformando uma realidade ou se esses institutos estão a 

comentar e desenvolver aquilo que já percebem como presente na realidade. Nesse ponto, 
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consideramos que se trata de uma semiose constante, complexa e amalgamada, em uma 

relação onde o homem transforma o mundo e o mundo transforma o homem, cabendo 

sempre ao homem a função de questionar o mundo, movimento que impulsiona a criação e 

produção constante de novas tecnologias. 

De todo modo, os institutos cumprem importante papel no cenário de pesquisa e 

discussão daquilo que pode ser chamado de novas práticas educacionais – por um lado, 

situam-se em uma discussão de vanguarda, fazendo-se presente em relevantes postos 

comunicativos, como os eventos nacionais e internacionais e mesmo junto ao poder público. 

Por outro lado, fazem uso de sua missão e inserção social para impulsionar as comunidades 

menos favorecidas no tocante ao acesso e uso das TIC, contribuindo para diminuir 

situações de exclusão digital. 

Sendo assim, mesmo que as algumas ações dos institutos tenham fundo de interesse 

financeiro, como por exemplo a realização de assessorias educacionais e aceleração de 

startups, consideramos que se trata de negócios sociais, o que não invalida a contribuição 

de tais mobilizações para um redesign educacional. Nesse sentido, cabe às escolas e 

comunidades conhecer profundamente e avaliar quais tecnologias educativas seriam 

adequadas para seu contexto, cientes de que não existem soluções prontas para os 

desafios enfrentados no particular de cada comunidade e cotidiano escolar. Da mesma 

forma, é importante que quando uma comunidade for partícipe de projetos apoiados por 

estas instituições, ela possa perceber e pensar não somente no presente, mas no que 

espera como resultado perene dessas ações ou projetos; no que fica para a comunidade 

como um desenvolvimento próprio e futuro, independente da presença ou recurso recebido 

pela instituição. 

 

4.2 TECNOLOGIAS DIGITAIS QUE IMPULSIONAM AS ESCOLAS PARA UM 

REDESIGN EDUCACIONAL  

 

A segunda parte deste capítulo apresenta e discute o resultado do estudo que teve 

como objetivo analisar as tecnologias digitais que impulsionam a escola para um redesign 

de suas práticas de ensino e experiências de aprendizagem. 

Apresentamos este estudo em três partes, de acordo com as tecnologias que o 

constituíram: Repositórios de Conteúdos; Plataformas Adaptativas e Aplicativos Mobile, 

seguindo a organização já descrita no início deste capítulo. Ressalvamos que, dada a 

quantidade menor de texto descritivo e códigos gerados, não realizamos um texto resumo 

ao fim da codificação de cada tecnologia, deixando a caracterização do conjunto de 

produtos para a descrição das categorias. 
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Destacamos que o processo de separação das tecnologias em grupos distintos: 

Repositórios, Plataformas e Aplicativos, foi um esforço didático para apresentação 

organizada dos resultados, uma vez que se torna cada vez mais difícil, por conta da 

convergência de suas funções, separar em grupos distintos (e excludentes) os tipos de 

tecnologias educacionais. 

Assim, o que chamamos de Repositórios de Conteúdos podem ser Plataformas, mas 

sem a característica de se adaptar ao usuário; já o que chamamos de Plataformas 

Adaptativas são as tecnologias destacadas pela capacidade de oferecer um conteúdo 

adaptado à necessidade do usuário, mas, ao mesmo tempo, ela dispõe do conteúdo a ser 

estudado, ou seja, funcionam como repositórios de conteúdo; e ao analisamos o que 

chamamos de Aplicativos Mobile buscamos apontar aquelas tecnologias utilizadas via 

dispositivo móvel (mas que pode possuir versão web) para aprender sobre algum assunto 

por meio de um design gamificado, sendo a última delas considerada diretamente um jogo, 

mas que também leva o seu usuário a aprender sobre algum assunto. Da mesma forma, 

Repositórios e Plataformas Adaptativas também podem estar disponíveis como aplicativos 

mobile, e as três tecnologias podem exercer a função de rede social, reforçando a 

convergência de função entre os produtos de tecnologia digital. 

Também pela convergência de funções das tecnologias, o trabalho de categorização se 

constituiu um esforço didático para organização dos dados, pois, algumas vezes, o código 

poderia ser alocado em diferentes categorias - poderia representar Diversão e Colaboração 

ou Protagonismo e Autonomia (por exemplo), ao mesmo tempo. Conduzimos esta questão 

fazendo prevalecer a sensibilidade e intuição do investigador que, por sua própria análise, 

encontrava lógica maior em um dos enquadramentos teóricos, sempre se certificando de 

que caso a decisão fosse outra, isso não afetaria o resultado final da investigação.  
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4.2.1 Repositórios de Conteúdos 

 

4.2.1.1 Ambiente Educacional Web94 

 

Figura 33 – Site do Ambiente Educacional Web 
 

.  
Fonte: http://ambiente.educacao.ba.gov.br 

 

Produzido pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Educação, o 

Ambiente Educacional Web (AEW), é um espaço pedagógico multidisciplinar criado para 

que estudantes e professores possam acessar e compartilhar conteúdos por meio das 

novas tecnologias da informação e da comunicação. No AEW a comunidade escolar pode 

encontrar conteúdos digitais registrados em licenças livres, ter acesso a softwares livres que 

auxiliam na produção de mídias e a sites temáticos das disciplinas do ensino fundamental e 

dos temas transversais. A gestão do Ambiente Educacional Web é feita por um Comitê 

Gestor formado por educadores da Rede Anísio Teixeira.  

O ambiente se organiza a partir das seguintes funcionalidades:  

 

a) Conteúdos Digitais: Espaço de compartilhamento de conteúdos educacionais 

digitais produzidos para estudantes, professores e toda a comunidade escolar. São 

“mais de 2.500 mídias educacionais livres” abordando diferentes áreas de 

conhecimento, disciplinas e temas transversais, podendo estar configurados no 

formato de softwares, apresentações, áudios, jogos, vídeos, textos, animações, e 

outros conteúdos multimídia, além de sequências didáticas e simulações. Trata-se, 

                                                           
94 Conteúdo deste teve como fonte o site do Ambiente Educacional Web (http://ambiente.educacao.ba.gov.br). 
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portanto, de um repositório de materiais didáticos produzidos pela Secretaria da 

Educação da Bahia, com contribuições também das universidades e da comunidade 

escolar. Possui links para o Portal do Professor e para o Banco de Objetos 

Educacionais, ambos do Ministério da Educação, potencializando ainda mais o seu 

acervo. Esse recurso do AEW também tem o objetivo de construir uma rede 

colaborativa de produção de conteúdos educacionais. Todos os materiais são 

apresentados por ficha técnica e dados pedagógicos. 

 
b) Sites Temáticos: O link reúne diversos sites desenvolvidos por instituições 

parceiras que disponibilizam mídias educacionais registradas em licenças livres das 

mais variadas áreas de conhecimento e temas transversais. É possível filtrar por 

área e cada link disponibilizado vem acompanhado de uma breve apresentação e 

também de um link de pré-visualização, possibilitando ao internauta decidir se 

acessa ou não o site. 

 
c) Produção e Colaboração: Página que sugere e disponibiliza links para softwares 

livres e outros ambientes digitais pedagógicos para produção e uso de mídias 

educacionais. Algumas tecnologias servem para que o internauta possa ser autor de 

seus próprios objetos educacionais de aprendizagem, como os ambientes de 

programação, os editores de áudio e vídeo. Já os Ambientes Digitais de 

Aprendizagem servem para a interação e colaboração entre seus usuários, incluindo 

o auxílio à aprendizagem e às pessoas com necessidades educativas especiais; 

Aplicativos Educacionais é outro link de ferramentas, assim como os Aplicativos para 

Escritório e Biblioteca, todos disponíveis na função “Produção e Colaboração”. 

 
d) Espaço Aberto: Dentro do AEW funciona esta rede social onde “professores e 

estudantes podem publicar seus próprios textos, compartilhar mídias, criar e 

participar de comunidades de ensino-aprendizagem, proporcionando uma maior 

interação entre os sujeitos de diferentes escolas e regiões da Bahia”. O objetivo é a 

construção de saberes de forma colaborativa. A rede é acessada especificamente 

pelos professores e estudantes da rede pública e, além do acesso à obra, 

disponibiliza também outros recursos de interação como as comunidades temáticas, 

blogs, fóruns, agendas, enquetes e outros. 

 
e) Professor Web: Considerado como um espaço ainda em experimentação, tendo 

por objetivo “fomentar a produção e o compartilhamento de mídias nas escolas”. 

Uma equipe do portal realiza pesquisas sobre softwares livres e procura mobilizar a 
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comunidade de professores e estudantes sobre as possibilidades de uso destas 

tecnologias e suas metodologias no ambiente escolar. Esta equipe também produz 

conteúdo (textos autorais) sobre assuntos educacionais e culturais, incluindo dicas 

de filmes músicas, jogos e conteúdos. Por estas características, é considerado um 

blog, sendo mediado pela figura virtual do professor Web, que movimenta e “anima” 

o espaço. O Blog possui a sessão “Fique sabendo” com post de curiosidades e 

entrevistas, dentre outros; o link “Área do Conhecimento”, incluindo temas 

transversais e várias subdivisões de conteúdos, postadas pelos diversos professores 

ou pelo mediador do site; o link “Multimídia” serve para o compartilhamento de 

conteúdos, softwares e outras dicas que orientam e estimulam o professor a produzir 

e utilizar tecnologias educacionais livres em sala de aula e fora dela também. 

 
f) TV Anísio Teixeira: O trabalho da TV é elaborado por uma equipe técnica 

multidisciplinar da Rede Estadual de Ensino da Bahia, que é responsável pela 

“formação, produção e compartilhamento de conteúdos audiovisuais educacionais 

dentro dos padrões de TV e WEB”. Séries e Documentários são produzidos pela 

equipe sempre com uso de uma “abordagem lúdica e contextualizada, os vídeos 

trabalham temas transversais, interligando as diversas áreas do conhecimento”. Os 

conteúdos são universais, com destaque para o comportamento social, fatos 

históricos da Bahia e outros, utilizando-se de computação gráfica e recursos teatrais 

para uma linguagem visual atraente, unindo arte e cultura. Destaque é dado para o 

Programa “Intervalo”, inspirado nas diversas situações do intervalo escolar, sendo 

toda realizada e protagonizada por professores e estudantes das escolas públicas 

baianas. “Dentre os quadros do programa, são apresentadas produções visuais, 

literais, musicais e audiovisuais de estudantes e professores”. 

 
A descrição e análise das seis (6) funcionalidades do ambiente geraram 33 códigos 

abertos: 

1. Espaço para compartilhar conteúdos educacionais digitais;  

2. Utilização de mídias educacionais livres;  

3. Abordagem de temas transversais; 

4. Utilização de softwares e outros conteúdos multimídia livres; 

5. Utilização de sequências didáticas;  

6. Utilização de simulações como recurso didático; 

7. Produção de conteúdos educacionais de forma colaborativa; 

8. Utilização de mídias educacionais registradas em licenças livres;  

9. Abordagem de temas transversais;  
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10. Multi opções de mídias para estudar os conteúdos; 

11. Produção e uso de mídias educacionais; 

12. Usuário pode ser autor de seus próprios objetivos educacionais de aprendizagem; 

13. Interação e colaboração entre usuários nos Ambientes Digitais de Aprendizagem; 

14. Uso de tecnologia para auxiliar a aprendizagem de pessoas com necessidades 

educativas especiais; 

15. Rede social onde professores e estudantes podem publicar conteúdos; 

16. Professores e estudantes participam de comunidades de ensino-aprendizagem; 

17. Interação entre os sujeitos de diferentes escolas e regiões; 

18. Construção de saberes de forma colaborativa; 

19. Uso de recursos de interação como comunidades temáticas, blogs, fóruns; 

20. Fomento à produção e o compartilhamento de mídias nas escolas;  

21. Uso destas tecnologias e suas metodologias no ambiente escolar; 

22. Produção de conteúdo educacionais e cultural (filmes, músicas, jogos); 

23. Produção e utilização de tecnologias educacionais livres dentro e fora da sala de 

aula; 

24. Formação para produção e compartilhamento de conteúdos audiovisuais 

educacionais; 

25. Conteúdos audiovisuais educacionais com abordagem lúdica e contextualizada; 

26. Abordagem de temas transversais; 

27. Produção de conteúdo com abordagem interdisciplinar; 

28. Uso de conteúdos universais;  

29. Produção de conteúdo utilizando-se de computação gráfica; 

30. Produção de conteúdo utilizando-se de recursos teatrais;  

31. Produção de conteúdo com linguagem visual atraente, unindo arte e cultura; 

32. Produção de conteúdo protagonizada por professores e estudantes; 

33. Produções visuais, literais, musicais e audiovisuais de estudantes e professores. 
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4.2.1.2 Rede Social EBAH95 

 

Figura 34 – Site do Ebah 

 
Fonte: http://www.ebah.com.br 

 

Criado em 2006, por dois alunos da escola Politécnica da USP, o Ebah é uma rede 

social destinada ao compartilhamento de conteúdo acadêmico. Seus usuários são alunos e 

professores do ensino superior e todos podem compartilhar materiais de estudo em diversos 

formatos, sejam materiais autorais ou de terceiros acessíveis em formato digital e, por isso, 

se configura como um repositório de conteúdos. No momento da recolha de dados o 

ambiente indicava cerca de 3.500.000 usuários alunos, 250.000 usuários professores e mais 

de 200.000 materiais compartilhados. 

 
a) Descrição da Tecnologia: Funciona como uma rede social de acesso e 

compartilhamento de conteúdos, pois tem como objetivo a conexão entre os seus 

usuários, conexão que poder ser por área de conhecimento/curso ou por instituição 

de ensino, fazendo surgir diferentes comunidades. Existem 3 links de acesso ao 

conteúdo: “Material de Estudo” separa os conteúdos por área de conhecimento 

(agrárias, artes, biológicas, engenharias, exatas e humanas/sociais) - cada área 

possui diversas subáreas, algo bem similar aos diferentes cursos de graduação no 

Brasil; “Comunidade Acadêmica”, link de acesso rápido à comunidades formadas por 

rede de usuários cadastrados - o usuário, ao se cadastrar, aponta a área de 

conhecimento (curso) que tem interesse e instituição de ensino, passando a integrar 

                                                           
95 Conteúdo pautado nas informações veiculadas via site do Ebah (http://www.ebah.com.br). 
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tais comunidades (de área de conhecimento e de instituição de ensino); “Perguntas e 

Respostas” é uma sessão onde os internautas podem postar perguntas sobre os 

conteúdos e os demais internautas podem responder, construindo uma comunidade 

de aprendizagem colaborativa. Perguntas e respostas podem ser marcadas como 

“boa”, gerando indicadores de “mais votadas”. Todas as postagens de perguntas e 

respostas são identificadas, pois só é possível realizá-las com o usuário cadastrado 

no site. 

A simplicidade funcional e de interface do site levou-nos a uma descrição simples e 

objetiva, de modo que chegamos a 3 códigos abertos: 

1. Uso de rede social para acesso e compartilhamento de conteúdos; 

2. Participação em comunidades de aprendizagem; 

3. Participação em comunidade de aprendizagem Colaborativa. 

 

4.2.1.3 Educopédia96 

 

 

Figura 35 – Site do Educopédia 
 

 
Fonte: http://www.educopedia.com.br/ 

 

 

A Educopédia é uma Plataforma de Conteúdos Educacionais Abertos, elaborados e 

revisados pelos professores da Rede Pública de ensino da cidade do Rio de Janeiro.  Foi 

idealizada por Rafael Parente, Subsecretário de Novas Tecnologias Educacionais da 

Secretaria Municipal de Educação e para seu desenvolvimento contou com o apoio do 

                                                           
96 Conteúdo baseado no site da Educopedia (http://www.educopedia.com.br/). 
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Instituto Oi Futuro e da Secretaria de Ensino à Distância do Ministério da Educação. As 

aulas estão organizadas para uso dos professores, mas, para os alunos da rede municipal 

do Rio de Janeiro, passa a ser uma alternativa de revisitar os conteúdos ministrados em 

sala de aula com objetivo de reforço ou mesmo para aqueles que tenham faltado à aula. 

Além dos professores e alunos da rede pública da cidade do Rio de Janeiro, qualquer 

pessoa pode ter acesso aos conteúdos, basta acessar como visitante.  

Em sua essência, o site possui duas áreas de funcionamento: 

a) Conteúdos Escolares: A plataforma possui conteúdos de todas as disciplinas, do 

1° ao 9° ano do Ensino Fundamental, também possui alguns conteúdos da Educação 

Infantil, da Educação de Jovens e Adultos e da Educação Especial, sendo este 

último voltado à preparação de professores e interessados no assunto. Selecionado 

o ano e a disciplina, apresentam-se todos os conteúdos organizados por Bimestres 

(total de 4), totalizando 32 aulas digitais, atendendo a todas as semanas do ano 

letivo. Cada aula é identificada por seu título, quantidade de atividades disponíveis e 

o Plano da Aula (apresentação da organização dos conteúdos, objetivos, referência 

de pesquisa, orientações ao professor, como tempo de aula, recursos e 

competências e habilidades trabalhadas). Os conteúdos são ilustrados e 

exemplificados, com atividades práticas e links para outras mídias que estão 

disponíveis online. “As atividades incluem vídeos, animações, imagens, textos, 

podcasts, mini testes e jogos, seguindo um roteiro pré-definido que obedece a teorias 

de metacognição”. É possível “compartilhar (copiar, distribuir e transmitir a obra) e 

remixar (criar obras derivadas e fazer uso comercial das obras)” obedecendo à 

licença Creative Commons aderida. 

 
b) Cursos para Professores: “Metodologia para Educopedistas”: tem a finalidade 

de orientar o trabalho pedagógico durante a elaboração dos conteúdos das aulas 

digitais que ficam disponíveis no Educopédia, explicando a estrutura da metodologia 

em cada uma das atividades da aula; “Transformação 2.0”: Orienta o professor para 

o uso do computador, internet, e-mail, ferramentas Office, uso de redes sociais e 

fóruns, dentre outros; “Transformação 3.0”: Orienta os professores com fundamentos 

teóricos e práticos do uso das tecnologias digitais mais contemporâneas, como as 

produções multimídias, jogos, recursos gamificados e outros, bem como as 

metodologias que as tornam eficazes, como a colaboração e a construção ativa de 

conhecimento.  Este curso inicia com uma animação (motion); em seguida, um mapa 

mental (ilustração em rede da conexão entre 32 aulas)   ̶  ao clicar na aula têm-se 

todos os seus conteúdos e atividades, fazendo uso de recursos multimídias, textos, 
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imagens, animações e vídeos. “Oficinas do Educopédia”, embora seja apresentado 

como o link de mais um curso, no momento da recolha apresentava-se sem 

conteúdo. 

A análise da tecnologia nos forneceu o registro de 11 códigos abertos: 

1. Uso de conteúdos ilustrados;  

2. Estudar usando vídeos, animações, imagens, textos, podcasts, mini-testes e jogos;  

3. Uso de teorias de metacognição; 

4. Utilização de conteúdo com permissão para compartilhar e remixar conteúdos; 

5. Uso prático de produções multimídias; 

6. Uso de jogos e recursos gamificados;  

7. Uso de Metodologias que tornem as tecnologias eficazes; 

8. Uso de Metodologia de colaboração e a construção ativa de conhecimento; 

9. Animação (motion) como recurso para facilitar a compreensão;  

10. Mapa mental como recurso para apresentar a conexão entre conteúdos; 

11. Uso de textos, imagens, animações e vídeos como recurso didático. 

 

4.2.1.4 Escola Digital97 

 

Figura 36 – Site da Escola Digital 
 

 
Fonte: http://escoladigital.org.br/ 

 

Plataforma de Conteúdos gratuitos que disponibiliza mais de 4 mil objetos que podem 

ser utilizados por professores, alunos, pais e demais educadores, dentro e fora da sala de 

aula. Foi criada, em 2013, com a missão de “transformar e democratizar a educação no 

                                                           
97 Conteúdo baseado no site da Escola digital (http://escoladigital.org.br/). 
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Brasil”, em especial as redes públicas de ensino, como apoio para suas práticas 

pedagógicas. A Escola Digital é uma iniciativa do Instituto Inspirare, Instituto Natura e a 

Fundação Telefônica Vivo e foi construída com a colaboração do Instituto Educadigital, 

da TIC Educa e da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.  

O ambiente está organizado em cinco funcionalidades: 

 

a) Conteúdos: Chamados de Objetos digitais de aprendizagem, os conteúdos 

escolares da plataforma podem ser selecionados por componente curricular; por 

nível de ensino (da educação infantil ao ensino médio; mais jovens e adultos e 

educação especial) e por tipo de mídia. Neste último, é possível identificar os tipos e 

quantidades de objetos disponíveis: animação (598); aplicativo móvel (158); 

apresentação multimídia (27); áudio (113); aula digital (347); infográfico (296); jogo 

(954) livro digital (74) mapa (34) simulador (113) software (23) e vídeo (1.286). 

  

b) Para Criar: Link onde estão disponibilizadas várias ferramentas para que o 

usuário possa criar objetos de aprendizagem ou adaptar algum objeto de uso livre. 

Ferramentas para produção de jogos, animações, vídeos e mapas interativos, mapas 

mentais, quadrinhos, aplicativos, apresentações, livros e infográficos são algumas 

das tecnologias apresentadas. 

  

c) Links interessantes: Seção que apresenta e disponibiliza plataformas 

educacionais, redes e comunidades educativas, além de diversos livros digitais de 

domínio público, museus, galerias e outros materiais de apoio ao trabalho do 

professor. 

 

d) Blog: Espaço para divulgação de informações e novidades sobre a Plataforma e 

de modo geral, sobre como usar objetos digitais de aprendizagem, incluindo 

experiências inspiradoras. 

 

e) Ensino a distância: Curso online e gratuito que tem como objetivo orientar o 

professor a integrar a tecnologia ao currículo e, em especial, a como a Escola Digital 

pode colaborar com a chamada cultura digital.  

 
A análise das cinco funções descritas gerou os seguintes códigos abertos: 

1. Uso de objetos digitais de aprendizagem; 

2. Animação como recurso de aprendizagem;  

3. Aplicativo móvel como recurso de aprendizagem; 

4. Apresentação multimídia como recurso de aprendizagem; 
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5. Áudio como recurso de aprendizagem; 

6. Aula digital como recurso de aprendizagem; 

7. Infográfico como recurso de aprendizagem; 

8. Jogo como recurso de aprendizagem; 

9. Livro digital como recurso de aprendizagem; 

10. Mapa como recurso de aprendizagem; 

11. Simulador como recurso de aprendizagem; 

12. Software como recurso de aprendizagem; 

13. Vídeo como recurso de aprendizagem; 

14. Uso de ferramentas para que o usuário possa criar objetos de aprendizagem; 

15. Uso de ferramentas para que o usuário possa adaptar algum objeto de uso livre; 

16. Ferramentas para produção de jogos, animações, vídeos e mapas interativos, 

mapas mentais, quadrinhos, aplicativos, apresentações, livros e infográficos; 

17. Indicação de plataformas educacionais; 

18. Indicação de Redes e comunidades educativas; 

19. Acesso e uso a Livros digitais de domínio público;  

20. Acesso a Museus e galerias virtuais como recurso educacional; 

21. Blog para orientar como usar objetos digitais de aprendizagem;  

22. Blog para compartilhamento de experiências inspiradoras com uso de objetos 

digitais de aprendizagem; 

23. Integração de tecnologia ao currículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

283 
 

4.2.1.5 e-AULAS USP98   

 
Figura 37 – Site do e-Aulas USP 

 

Fonte: http://eaulas.usp.br/portal/home 

 

Idealizado pelo Professor Gil da Costa Marques (Superintendente de TI da USP, na 

época), a Universidade de São Paulo (USP) inspirou-se em Universidades de 

reconhecimento internacional como a Harvard, Yale, Columbia, MIT e Princeton e passou a 

praticar e incentivar o compartilhamento aberto de suas aulas e conteúdos. A USP 

reconhece como motivação para este serviço, que a função da universidade é a 

disseminação do conhecimento, e, ao mesmo tempo, observou benefícios com o consumo 

de objetos de aprendizagem em formato de vídeo disponíveis na web, “que tem 

demonstrado ser um grande aliado do aluno, que pode acessar este conteúdo de onde 

estiver”.    

 

a) Como Funciona: Possui duas formas de busca, um campo livre, podendo ser 

preenchido por tema, disciplina, nome do professor, curso e outros; mais abaixo, é 

possível pesquisar por área de conhecimento: Exatas / Humanas / Biológicas, cada 

uma com suas subáreas. Na tela principal, aparecem os vídeos postados 

recentemente e os vídeos mais vistos recentemente. As videoaulas são acessíveis a 

qualquer internauta, mas o aluno USP pode ter um cadastro que lhe dá acesso a 

outras funcionalidades, como marcar seus vídeos favoridos, fazer anotações nas aulas 

e organizar suas playlists de aulas. 

                                                           
98 Conteúdo baseado no site e-Aulas USP (http://eaulas.usp.br/portal/home). 
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Possuindo um design mais simplificado ainda, a análise do ambiente cedeu-nos um 

código aberto a integrar o estudo: 

1. Acesso livre a conteúdos de aulas em vídeo. 

 

4.2.2 Plataformas Adaptativas 

 

4.2.2.1 Aprimora99 

 

Figura 38 – Telas do Aplicativo Aprimora 
 

 
Fonte:  http://www.positivoteceduc.com.br/produtos/aprimora-ensino-fundamental-2/ 

 

Tendo como missão “Melhorar a educação por meio do uso criativo da tecnologia”, a 

empresa ‘Positivo Informática’ busca juntar a experiência na fabricação de computadores 

com o desenvolvimento de soluções que “enriquecem o processo de ensino-aprendizagem e 

transformam a sala de aula em um ambiente estimulante e desafiador para os alunos”. Por 

meio do ‘Educacional’ oferece produtos como plataformas educacionais, mobiliário 

tecnológico, redes sociais e aplicativos. O Aprimora é uma destas tecnologias, é um 

aplicativo para dispositivo móvel que funciona como uma “plataforma que apoia o 

aprendizado, se ajusta às necessidades de cada aluno, identifica suas habilidades e 

dificuldades, níveis de conhecimento e ritmos de aprendizagem”. A tecnologia é 

disponibilizada mediante contrato de serviço com escolas (serviço pago) e está disponível 

para as plataformas Windows, iOs e Android.  

 

a) Como funciona: A plataforma mobile funciona como um teste de conhecimento, 

onde a tecnologia oferece uma complexidade crescente das questões, ao mesmo 

tempo em que identifica, pelas respostas dadas, o nível e ritmo de “aprendizado” do 

                                                           
99 Conteúdo baseado no site da Positivo Informática (http://www.positivoteceduc.com.br/produtos/aprimora-ensino-fundamental-
2/). 
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usuário. Com essa informação a plataforma oferece recursos e conteúdos para que o 

aluno compreenda a questão, como vídeos e respostas comentadas. Tanto o 

desempenho por conteúdo como por habilidades pode ser acompanhado pelo 

professor do aluno, que também pode comparar suas turmas e escola com outras 

turmas e escolas que usam a tecnologia (ranking comparativo). O Aprimora Ensino 

Fundamental trabalha conhecimentos de Português (Habilidades de leitura e 

interpretação textual) e Matemática (resolução de problemas matemáticos) e 

apresenta uma interface (ambiente) lúdica e interativa, fazendo uso de elementos de 

gamificação (os acertos se transformam em conquistas com pontuações e 

premiações são recebidas em cada módulo), “um estímulo a mais no processo de 

aprendizado e um incentivo para os estudantes”. O Aprimora Ensino Médio tem 

conteúdo voltado para o ENEM (Matemática, Ciências da Natureza, Linguagem e 

Ciências Sociais).  Faz parte ainda da linha de produtos “Aprimora”, o Aprimora 

Produção de Texto, mas que, pela descrição do produto, não funciona como uma 

plataforma adaptativa. 

A análise da descrição da tecnologia nos levou a identificar 5 códigos abertos: 

1. Identificação do nível e ritmo de “aprendizado” do usuário; 

2. Uso de vídeos como recurso didático;  

3. Acompanhamento do desempenho em conteúdo e das habilidades;  

4. Uso de interface (ambiente) lúdica e interativa; 

5. Uso de elementos de gamificação. 

 

4.2.2.2 Geekie Lab 

 

Figura 39 – Tela do Geekie Lab versão Web 

 
Fonte:  http://callnatal.com.br/blog/geekie-games-simulados-inteligentes-do-enem/ 
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O Geekie Lab100 é uma plataforma de aprendizagem adaptativa desenvolvida pela 

empresa de tecnologia educacional Geekie (criada em 2011), um negócio de impacto social 

apoiado pela aceleradora Artemisia. A Plataforma Geekie Lab é credenciada pelo Ministério 

da Educação para uso nas escolas públicas, onde são usuários da ferramenta cerca de 420 

mil matriculados no 3º ano do ensino médio do estado de São Paulo, além de várias escolas 

particulares. A Geekie desenvolveu ainda o Geekie Games, que também funciona como 

uma plataforma de ensino personalizado, todavia, é voltada somente para a preparação dos 

estudantes para o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), sem as funções de 

acompanhamento de resultados por parte dos gestores e professores. A Geekie mantém 

ainda o Infogeekie, um blog de compartilhamento e produção de conteúdos sobre uso das 

tecnologias aplicadas à aprendizagem, bem como outros assuntos que tratam de 

redesenhos educacionais. A tecnologia é disponibilizada mediante contrato de serviço com 

escolas (serviço pago), sendo possível experimentar o ambiente de forma limitada com a 

solicitação de uma senha de visitante. Possui também versão mobile.  

 
a) Como funciona: Para que a plataforma possa identificar o nível de conhecimento 

do aluno, ele inicia realizando uma avaliação diagnóstica, que vai identificar suas 

aptidões e dificuldades. Com esses dados, a plataforma gera um plano de estudos 

individual com videoaulas e exercícios. A tecnologia destaca que o aluno vê, 

imediatamente, os seus resultados e que esse processo é importante para que ele 

possa atuar de forma autônoma quanto ao seu trajeto de aprendizagem. Destaca, 

ainda, como vantagem que o conteúdo a ser estudado esteja em um só lugar, de 

modo que o aluno possa perceber com facilidade a quantidade de conteúdos já 

estudados e o que ainda deverá estudar, facilitando a organização de suas horas de 

estudo. O professor pode criar e agendar atividades para seus alunos que, ao 

responderem, serão corrigidas automaticamente pela ferramenta e o professor pode 

acompanhar a realização das atividades pelos alunos. A tecnologia disponibiliza para 

gestores e professores relatórios sobre o despenho de aluno, turma, ano ou unidade 

de conteúdo, possibilitando que a escola tome ações de melhoria para diminuir as 

deficiências de aprendizagem. 

A descrição da tecnologia nos levou à identificação de 7 códigos na fase analítica 

aberta: 

1. Identificação do nível de conhecimento do aluno; 

2. Identificação das aptidões e dificuldades do aluno; 

3. Utilização de plano de estudos individual; 

                                                           
100 Disponível em http://www.geekie.com.br/sou-escola/, fonte geradora do conteúdo descrito e analisado neste item. 
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4. Utilização de videoaulas;  

5. Feedback imediato ao aluno sobre os seus resultados de aprendizagem; 

6. Aluno atuando de forma autônoma quanto ao seu trajeto de aprendizagem; 

7. Concentração do conteúdo a ser estudado em um só lugar. 

 

4.2.2.3 Khan Academy101 

 

Figura 40 – Site do Khan Academy 

 
Fonte: https://pt.khanacademy.org/ 

 

Criada pelo americano Salman Khan, trata-se de uma Plataforma de Aprendizagem 

Adaptativa que disponibiliza videoaulas e exercícios de Matemática, Ciências, Economia e 

Finanças, fazendo uso de tecnologias adaptativas, que funcionam identificando as lacunas 

de aprendizados do usuário da tecnologia. Tem como missão: “proporcionar uma educação 

gratuita e de alta qualidade para todos, em qualquer lugar”, destacando-se, portanto, o 

incentivo ao seu uso dentro e fora da sala de aula. A partir de 2014, passou a ser traduzida 

pela Fundação Lemann, processo em andamento constante. Possui parcerias com 

instituições como a NASA, o Museu de Arte Moderna, a Academia de Ciências da Califórnia 

e o MIT, oferecendo conteúdo especializado para estas instituições. Disponibiliza ainda 

outros conteúdos em inglês e dicas de uso para pais e tutores. Disponível de forma 

totalmente gratuita.  

 
a) Como funciona para estudantes: O usuário deve fazer um cadastro (criar login), 

e depois de logado, escolher o conteúdo a estudar, podendo optar por realizar um 

                                                           
101 Conteúdo elaborado tendo como fonte o site da Khan Academy (https://pt.khanacademy.org/) 
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teste para que a plataforma defina o seu nível de conhecimento. A partir daí a 

tecnologia oferece os conteúdos a serem estudados e exercícios a serem feitos, 

adequados ao nível de conhecimento daquele usuário. Nos exercícios, caso o 

estudante tenha dificuldade, a plataforma oferece dicas que poderão ajudá-lo a 

avançar e conforme o aluno avança, ele ganha medalhas, em um total de 6 

possíveis, cada uma com um significado relacionado à complexidade do conteúdo e 

atividades realizadas. Em “Perfil” e “Progresso” o aluno visualiza todo o seu histórico 

de acessos e navegação, bem como o seu percentual de progresso. Ao assistir as 

aulas em vídeo, o aluno poderá ainda postar perguntas sobre dúvidas que poderão 

ser respondidas pela ampla comunidade que também está acessando aquele 

conteúdo, assim como ele também poderá responder a outras perguntas postadas.  

O próprio aluno pode ainda se vincular a uma turma ou professor e também ao seu 

pai ou responsável para que possa atuar como seu tutor, função que possibilita o 

acompanhamento dos estudos fora da sala de aula. 

 
b) Como funciona para Professores e Pais: Após criar um login, é possível criar 

uma turma na Khan Academy, o que lhe permitirá ver o progresso dos seus alunos 

nos relatórios de tutor.   Os mais importantes relatórios são: “Progresso por 

aluno” e “Progresso por habilidade”, que mostram os pontos fortes e fracos do 

usuário. O tutor pode indicar atividades e missões para serem cumpridas pelos 

alunos. O acesso dos pais é muito parecido com o acesso do professor, excluindo-se 

a criação de turmas. 

 
Apontamos 10 códigos abertos na análise da tecnologia: 

1. Definição do nível de conhecimento do aluno; 

2. Conteúdos e atividades adequados ao nível de conhecimento do aluno; 

3. Utilização de recompensas (medalhas) de acordo com os avanços do aluno; 

4. O aluno visualiza todo o seu histórico de estudos, resultados e progresso; 

5. Utilização de aulas em vídeo; 

6. Dúvidas e respostas compartilhadas em comunidade;  

7. Acompanhamento de estudos dentro e fora da sala de aula; 

8. Acompanhamento do progresso dos alunos;  

9. Acompanhamento do Progresso das habilidades do aluno; 

10. Utilização de missões para serem cumpridas pelos alunos. 
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4.2.2.4 Só Exercícios102 

 

Figura 41 – Site do Só Exercícios 
 

 
Fonte: http://soexercicios.com.br/ 

 

Plataforma adaptativa desenvolvida no Brasil que oferece conteúdos e atividades para 

estudantes nas áreas de conhecimento que são solicitadas pelos processos seletivos para 

acesso ao ensino superior brasileiro (Enem e vestibulares). Possui uma base de testes 

(simulado) com cerca de 10 mil questões, retiradas dos processos seletivos das mais 

procuradas instituições de ensino, desde o ano de 2005 até o atual ano. A plataforma é 

disponível de forma gratuita, mas com acesso limitado. Já como assinante (usuário 

premium), o usuário tem acesso às questões e conteúdos de forma ilimitada, sem 

anunciantes, sem marca d’água nos exercícios e com vídeo de resolução de exercícios, 

dentre outros benefícios. Para não cadastrados os testes disponíveis são do período de 

2005 a 2010 e, para usuários premium, é de 2005 até o ano atual.  

a) Como funciona: A plataforma monitora as questões dos processos seletivos de 

21 instituições de ensino superior do Brasil, de forma que depois organiza os 

conteúdos mais solicitados por módulos de estudo, vinculando-os a cada instituição. 

O internauta pode navegar buscando de diferentes formas, mas em todas é possível 

selecionar por IES, por intervalo de ano em que a avaliação foi realizada e por área 

de conhecimento. É possível que o usuário realize acesso aos conteúdos por “Busca 

de Exercícios”; “Videoaulas” (que faz um apanhado de vídeos disponíveis na 

internet); “Lista de Exercícios”, “Simulados”, “O que cai no Vestibular”, que são 

                                                           
102 Conteúdo elaborado tendo como fonte o site do Só Exercícios (http://soexercicios.com.br/) 
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estatísticas de assuntos que mais constaram nos processos seletivos dos últimos 

anos nas IES. Faz uso de tecnologia adaptativa, onde após o aluno estudar os 

conteúdos e responder os exercícios, a ferramenta dá feedback em tempo real, por 

meio de estatística de desempenho e recomenta conteúdos que o aluno deve 

estudar para obter melhores resultados. A plataforma também possui um link de 

Fórum, onde os usuários podem interagir postando dúvidas de uso da tecnologia e 

também sobre os conteúdos disponibilizados.  

 

Identificamos 6 códigos abertos na análise da tecnologia: 

1. Multi possibilidades de buscar conteúdos de estudo;  

2. Conteúdo de estudos em videoaulas; 

3. Uso de tecnologia adaptativa; 

4. Aluno recebe feedback, em tempo real, sobre sua aprendizagem; 

5. Estabelecimento de conteúdos a serem estudados de acordo com o desempenho 

individual do aluno; 

6. Interação entre usuários para minimizar dúvidas. 

 

4.2.3 Aplicativos Mobile 

 

4.2.3.1 App.Prova103 

 
Figura 42 – Telas do Aplicativo App.Prova 

 

Fonte: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ioasys.appprova&hl=pt_BR 

 

                                                           
103 Conteúdo elaborado tendo como fonte o site do App.Prova (http://appprova.com.br/) 
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O App.Prova é uma tecnologia para aprendizagem gamificada que tem como objetivo 

testar os conhecimentos do estudante que estão se preparando para o ENEM, a partir de 

simulados organizados por questões já aplicadas em processos seletivos de destacadas 

instituições de ensino superior do Brasil ou, por questões, inéditas elaboradas no formato 

ENEM. Parte da tecnologia é de uso gratuito, com limitações. A versão Gold é voltada para 

escolas que começam a usar o AppProva, onde tem acesso à diagnóstico comparativo com 

as médias regionais e globais. Com o plano Platinum (pago) a escola pode contar com a 

equipe de conteúdos do App para criar simulados e relatórios personalizados, além uma 

quantidade ilimitada de questões nos simulados. É disponibilizado também na versão web. 

 
a) Como funciona: Para acessar o conteúdo, o usuário pode se conectar via 

Facebook ou por um e-mail. O aplicativo já inicia lançando questões com 5 opções 

de respostas. É possível responder simulados exatamente no modelo ENEM, 

incluindo a correção dos resultados de acordo com a nota TRI (Teoria de Resposta 

ao Item, modelo de correção do Enem) ou mesmo responder a questões aleatórias, 

de todas as áreas de conhecimento. Os acertos acumulam pontos, que são maiores 

de acordo com o grau de dificuldade da questão acertada, o tempo usado para 

responder também faz a pontuação aumentar. No caso de errar a opção de resposta, 

o estudante tem pontos diminuídos e recebe do app sugestões do que deve estudar. 

O usuário pode desafiar um amigo para responder ao simulado, o que depois permite 

comparar os resultados, tornando a experiência competitiva.  

 
A codificação aberta da descrição do aplicativo nos indicou 4 códigos: 

1. Bonificação por respostas corretas;  

2. Sugestão de conteúdo para estudo de acordo com o desempenho do aluno;  

3. Teste de conhecimento por meio de desafio entre amigos; 

4. Experiência competitiva de testes de aprendizagem. 
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4.2.3.2 Duolingo104 

 

Figura 43 – Telas do Aplicativo Duolingo 
 

 
 

Fonte: http://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2015/05/conheca-cinco-aplicativos-para-aprender-
ingles-e-praticar-o-idioma.html 

 

O Duolingo é uma tecnologia de acesso completo de modo gratuito, criada para o 

aprendizado de línguas. Na versão em português é possível estudar inglês, espanhol, 

alemão e francês. O Duolingo já recebeu vários prêmios e, em 2015, um estudo 

independente concluiu que 34h de Duolingo equivale a um semestre universitário de aulas 

de idiomas. Por ter se mostrado uma tecnologia reconhecida e eficiente, recentemente 

disponibilizou uma Prova de Proficiência em Inglês (https://testcenter.duolingo.com/), onde o 

usuário desembolsa 20 dólares e pode realizar um teste que passou a ser aceito por 

respeitadas instituições de ensino e empresas do mundo. O Duolingo está em Android, 

iOS, Windows Phone e Web.  

 
a) Como funciona: O usuário inicia selecionando o idioma desejado para aprender 

e quanto tempo por dia deseja dedicar ao estudo (casual/5 min, regular/10 min, 

forte/15 min, insano/25 min, podem ser editados). O perfil é criado, onde se podem 

escolher detalhes de funcionamento da ferramenta, como sons e conexão ao 

facebook, notificações por e-mail e outros. Para iniciar os estudos é possível 

selecionar um dos níveis de conhecimento disponíveis ou realizar um teste para 

                                                           
104 Conteúdo elaborado tendo como fonte o site do Dulongo (http://www.duolingo.com) 
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descobrir a proficiência. As lições são disponibilizadas (básico 1, básico 2, 

saudações, comidas e animais, no caso do inglês) podendo escolher por qual 

começar e conforme se avança, a tecnologia vai liberando novas perguntas até 

completar a árvore (concluir o conteúdo), quando será possível visualizar um 

relatório de desempenho. As lições fazem uso de traduções por reconhecimento de 

imagens, escrita, fala e tradução, utilizando a teoria de aprendizagem por repetição. 

O aluno pode avançar de forma linear ou “por atalho” entre lições e “cola” 

(sublinhado que exibe a tradução da expressão). Cada questão tem um número de 

corações que representam “vidas” naquele bloco de conteúdos, de forma que a cada 

erro o usuário vai perdendo corações, e se perder todos deve reiniciar o bloco de 

conteúdos, funcionando como uma estratégica para motivar o melhor desempenho 

do aluno por meio dos princípios da gamificação. Da mesma forma, o aluno é 

estimulado a continuar o estudo/jogo para que não perca seu número de dias de 

ofensiva, ou seja, quantos dias seguidos ele conseguiu atingir sua meta de tempo de 

estudo – caso o usuário fique um dia se responder às lições, ele perde todos os seus 

dias de ofensiva já acumulados. A tecnologia também disponibiliza um ranking com 

pontuação mensal e total, onde o usuário pode comparar o seu nível de estudo com 

o nível de amigos do facebook. Conforme o aluno avança é mostrado a ele uma 

porcentagem de fluência no idioma que ele já adquiriu, mas, mesmo ao completar a 

árvore, ele não atinge os 100%, é necessário que ele faça traduções de artigos e 

interaja nos fóruns de discursão que existem dentro de cada atividade mostrada nos 

blocos de conteúdo. 

 
Embora de navegação simples, o aplicativo possui um funcionamento robusto, 

permitindo que o usuário tenha diversas opções e níveis de estudo. Procuramos realizar 

uma descrição condensada para se manter ajustado aos textos das tecnologias anteriores, 

gerando 8 códigos abertos: 

1. Avanço nos estudos após compreensão de etapas anteriores;  

2. Progressão no conteúdo de forma linear ou hipertextual; 

3. Recebimento de recompensa por acertos ao estudar;  

4. Gamificação como estratégica para motivar o melhor desempenho;  

5. Recebimento de recompensa como estímulo para cumprimento de metas de 

estudo; 

6. Feedback sobre o desempenho de aprendizagem, em comparação com amigos; 

7. Feedback sobre a porcentagem de estudo já realizado; 

8. Interação em fóruns de discursão como estratégia para aprofundar conhecimento. 
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4.2.3.3 Edu.app105 

 

Figura 44 – Telas do Aplicativo Edu.App 
 

 
 

Fonte: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.doubleleft.edu.app&hl=pt_BR 

 

Aplicativo gratuito, desenvolvido pela Fundação Lemann em parceria com o Youtube 

Edu. Reúne conteúdo como videoaulas, exercícios e dicas com foco para a realização do 

ENEM. São mais de 2 mil aulas em vídeo que foram selecionadas do canal Youtube.Edu 

sob curadoria da Lemann. Os vídeos estão organizados nas 4 áreas de conhecimento do 

ENEM. O aplicativo está disponível para a plataforma Android.  

 
a) Como funciona: Para começar a usar o usuário faz um login na conta do google 

e quando acessar a home, deve selecionar qual a grande área que deseja estudar 

(Matemática, Ciências da Natureza, Linguagem e Humanas) ou então “Matérias 

Misturadas”. Ao selecionar a opção desejada aparecem as playlists indicadas para 

estudo, os conteúdos são apresentados em videoaulas. No menu lista, conta com o 

perfil de informações pessoais, lista de professores e outras opções de navegação 

em conteúdo sobre o Enem, como dicas e orientações. Consta ainda com a opção 

“Desafie-se”, onde contam questões do Enem dos últimos 5 anos para o usuário 

testar os conhecimentos em um modelo de 5 perguntas, reservada a cada uma 3 

minutos para que seja respondida. Com o uso do app, a ferramenta guarda no perfil 

do usuário sua dinâmica de uso, fornecendo um gráfico com as horas aproveitadas 

de estudo e o índice de acerto dos exercícios. 

                                                           
105 Conteúdo elaborado tendo como fonte o site  http://www.fundacaolemann.org.br/edu-app/ 
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Trata-se de uma tecnologia de design simplificado, de modo que chegamos a 2 códigos 

abertos:  

1. Os conteúdos são apresentados em videoaulas; 

2. Feedback sobre horas de estudo e índice de acerto dos exercícios. 

 

4.2.3.4 Qrânio106 

 

Figura 45 – Telas do Aplicativo Qrânio 
 

 
 

Fonte: https://play.google.com/store/apps/details?id=androidsource.dashboard&hl=pt_BR 

 

Aplicativo gratuito desenvolvido pela Statup brasileira de mesmo nome. Tem por 

objetivo estimular o conhecimento de assuntos diversos por meio de um jogo de perguntas e 

respostas com bonificação por acerto. Está disponível em uma versão gratuita, mas a 

versão premium disponibiliza várias categorias de conteúdo, assim como a “Pergunta do 

Dia”, dentre outras funcionalidades. Possui cerca de 900 mil usuários em 117 países e sua 

empresa criadora foi selecionada, no início de 2016, para fazer parte de um projeto de 

aceleração da Google (Launchpad Accelerator).  

 
a) Como funciona: O usuário realiza um cadastro no “jogo” e inicia escolhendo o 

tema que é de maior interesse para começar a responder as perguntas (como 

geografia, história, esportes, literatura, TV, cinema, automobilismo). As perguntas 

são de múltipla escolha e de vários níveis de complexidade, onde a cada acerto o 

usuário ganha Qi$, a moeda virtual do jogo que, dentro de um limite mensal, podem 

                                                           
106 Conteúdo elaborado tendo como fonte o site do Qranio (https://www.qranio.com/) 
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ser trocadas por prêmios em uma loja própria (diversas modalidades como convites, 

cosméticos, eletrônicos, roupas, vales-compra, serviços e cursos). Trata-se, portanto, 

de um aplicativo de perguntas gamificado, onde o usuário avança de fases, sendo 

premiados com moedas virtuais a cada acerto. Dependendo do nível de 

complexidade da pergunta, mais moedas serão ganhas. Se o usuário não souber 

responder a uma pergunta, ele pode avançar no jogo “pulando” a questão ou 

mudando de categoria (assunto). É possível visualizar no perfil o desempenho do 

usuário no jogo e, na versão Multiusuário, os jogadores podem ainda competir com 

seus amigos, apostando suas moedas virtuais. 

 
A codificação aberta do aplicativo nos levou à identificação de 3 códigos: 

1. Aplicativo de perguntas gamificado; 

2. Recebimento de recompensa por acertos ao estudar;  

3. Competição com amigos em testes de conhecimento. 

 

4.2.3.5 Perguntados107 

 

Figura 46 – Telas do Aplicativo Perguntados 
 

 
Fonte: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.etermax.preguntados.lite&hl=pt_BR 

 

Desenvolvido pela empresa argentina Etermax, o “Perguntados” é um jogo que tem 

como desafio obter as 6 coroas disponíveis por meio de respostas corretas às perguntas 

dos testes de conhecimento (raciocínio lógico e conhecimentos gerais). Está disponível em 

                                                           
107 Conteúdo elaborado tendo como fonte o site do fabricante do App (http://etermax.com/en/games/) 
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mais de 20 idiomas, permite jogar com amigos, escolher oponentes aleatórios (outros 

utilizadores dos games) e conversar por meio de ferramenta de chat. Está disponível para 

dipositivos móveis de tecnologia Android e iOs e, na web, a partir da rede social Facebook. 

 
a) Como funciona: Para começar a jogar, o usuário deve primeiro escolher um 

oponente, que pode ser um amigo do facebook ou um usuário aleatório do jogo. 

Selecionado o jogador, quem iniciou o jogo roda a roleta que apontará para uma das 

categorias de desafios disponíveis: Entretenimento, Ciência, Esportes, Geografia, 

História e Artes. Cada pergunta oferece 4 opções de respostas e vence o jogo quem 

alcançar primeiro todos os 6 personagens que representam cada categoria de 

desafio. Para que os usuários possam jogar partidas quando desejarem, terão que 

adquirir moedas na loja do jogo, caso contrário, terá que aguardar 40 minutos até 

que o novo desafio possa ser travado. O jogo apresenta em seu painel principal 

algumas informações sobre os jogos em andamento e outras 2 funções que o 

destacam é a ferramenta de chat, onde se podem enviar mensagens para um 

oponente (ou convite) e a ferramenta que permite que os próprios usuários possam 

enviar perguntas para inserir no jogo, transformando-o em uma tecnologia de 

desenvolvimento colaborativo. 

 
A análise da descrição nos levou a 4 códigos abertos: 

1. Jogar com oponente; 

2. Recompensa por respostas corretas ao jogar;  

3. Interação com oponentes durante o jogo;  

4. Desenvolvimento de tecnologia de forma colaborativa. 

 

4.2.4 Organização dos códigos para a categorização 

 

Como descrito no capítulo de Metodologia, a codificação aberta das 14 Tecnologias 

gerou os 120 códigos apresentados nos itens anteriores. Mantida a separação entre os 3 

tipos de tecnologias, realizamos a redução dos códigos por análise comparativa de 

repetição e similaridade, gerando os 63 códigos apresentados nos quadros 26, 27 e 28. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

298 
 

Quadro 26 – Codificação Aberta dos Repositórios de Conteúdos 

REPOSITÓRIOS DE CONTEÚDO 

1. Espaço para compartilhar conteúdos educacionais digitais  

2. Utilização de mídias educacionais livres  

3. Abordagem de temas transversais 

4. Utilização de sequências didáticas  

5. Utilização de simulações como recurso didático 

6. Produção de conteúdos educacionais de forma colaborativa 

7. Multi opções de mídias para estudar os conteúdos 

8. Produção e uso de mídias educacionais (autoria) 

9. Uso de tecnologia para auxiliar a aprendizagem de pessoas com necessidades educativas 

especiais 

10. Rede social onde professores e estudantes podem publicar conteúdos  

11. Professores e estudantes participam de comunidades de ensino-aprendizagem  

12. Interação entre os sujeitos de diferentes escolas e regiões 

13. Construção de saberes de forma colaborativa 

14. Produção de conteúdo educacionais e cultural (filmes, músicas, jogos) 

15. Produção e utilização de tecnologias educacionais livres dentro e fora da sala de aula 

16. Conteúdos audiovisuais educacionais com abordagem lúdica e contextualizada 

17. Produção de conteúdo com abordagem interdisciplinar 

18. Produção de conteúdo utilizando-se de computação gráfica 

19. Produção de conteúdo utilizando-se de recursos teatrais  

20. Produção de conteúdo com linguagem visual atraente, unindo arte e cultura 

21. Produção de conteúdo protagonizada por professores e estudantes 

22. Uso de conteúdos ilustrados  

23. Estudar usando vídeos, animações, imagens, textos, podcasts, mini-testes e jogos  

24. Uso de teorias de metacognição 

25. Utilização de conteúdo com permissão para compartilhar e remixar conteúdos 

26. Uso de jogos e recursos gamificados  

27. Uso de Metodologias que tornem as tecnologias eficazes 

28. Uso de Metodologia de colaboração e a construção ativa de conhecimento 

29. Mapa mental como recurso para apresentar a conexão entre conteúdos 

30. Uso de objetos digitais de aprendizagem 

31. Aplicativo móvel como recurso de aprendizagem 

32. Áudio como recurso de aprendizagem 

33. Aula digital como recurso de aprendizagem 

34. Infográfico como recurso de aprendizagem 

35. Livro digital como recurso de aprendizagem 

36. Simulador como recurso de aprendizagem 

37. Software como recurso de aprendizagem 

38. Ferramentas para produção de quadrinhos e apresentações (outros mult.) 
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Fonte: Elaboração própria (2016) 
 
 

Quadro 27 – Codificação Aberta das Plataformas Adaptativas 
 

PLATAFORMAS ADAPTATIVAS 

 

1. Identificação do nível e ritmo de “aprendizado” do usuário 

2. Acompanhamento do desempenho em conteúdo e das habilidades  

3. Uso de interface (ambiente) lúdica e interativa 

4. Utilização de plano de estudos individual 

5. Feedback imediato ao aluno sobre os seus resultados de aprendizagem 

6. Aluno atuando de forma autônoma quanto ao seu trajeto de aprendizagem 

7. Concentração do conteúdo a ser estudado em um só lugar 

8. Conteúdos e atividades adequados ao nível de conhecimento do aluno 

9. Utilização de recompensas (medalhas) de acordo com os avanços do aluno  

10. Dúvidas e respostas compartilhadas em comunidade  

11. Acompanhamento de estudos dentro e fora da sala de aula 

12. Utilização de missões para serem cumpridas pelos alunos 

13. Multi possibilidades de buscar conteúdos de estudo 

 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
 
 

Quadro 28 – Codificação Aberta dos Aplicativos Mobile 
 

APLICATIVOS MOBILE 

1. Teste de conhecimento por meio de desafio entre amigos 

2. Avanço nos estudos após compreensão de etapas anteriores  

3. Progressão no conteúdo de forma linear ou hipertextual 

4. Feedback sobre a porcentagem de estudo já realizado 

5. Jogar com oponente 

6. Recompensa por respostas corretas ao jogar  

7. Interação com oponentes durante o jogo  

8. Desenvolvimento de tecnologia de forma colaborativa 

 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 
 

 

 

39. Indicação de plataformas educacionais 

40. Acesso a Museus e galerias virtuais como recurso educacional 

41. Blog para orientar (e compartilhar) como usar objetos digitais de aprendizagem 

42. Integração de tecnologia ao currículo 
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4.2.5 Categorização 

 

Finalizado o trabalho de codificação aberta, aplicamos o Diagrama de Afinidades para a 

realização da categorização dos códigos que caracterizam os 3 tipos de tecnologias. No uso 

do diagrama, identificamos que os códigos gerados se referiam sempre a 6 categorias: 

I. Múltiplas linguagens de conteúdos digitais; 

II. Protagonismo do Aluno; 

III. Aprendizagem Colaborativa; 

IV. Personalização do Ensino; 

V. Aprendizagem com Autonomia; 

VI. Aprendizagem com Diversão. 

Os resultados dos agrupamentos por similaridade iam mostrando o quanto um tipo de 

tecnologia ressaltava determinado tipo de interação, em detrimento a outro. Neste momento, 

optamos por manter a observação das 6 categorias para os 3 tipos de tecnologias 

permitindo que pudéssemos realizar uma análise comparativa. 

 

4.2.5.1 Dos Repositórios de Conteúdos 

 

O quadro 29 apresenta as seis categorias observadas nas tecnologias do tipo 

“Repositório de Conteúdo”. Nesta análise, dos 42 códigos categorizados fica evidente o 

destaque para a presença de Múltiplas Linguagens de conteúdos (seguindo a natureza da 

tecnologia), e em ordem decrescente a alocação dos códigos nas demais categorias: 

• 15 categorizados em MÚLTIPLAS LINGUAGENS de conteúdos digitais; 

• 10 categorizados em APRENDIZAGEM COLABORATIVA; 

• 07 categorizados para PROTAGONISMO DO ALUNO; 

• 05 categorizado em AUTONOMIA; 

• 03 categorizado em DIVERSÃO; 

• 02 categorizado em PERSONALIZAÇÃO. 
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Quadro 29 – Categorias das Tecnologias Repositórios de Conteúdos 
 

REPOSITÓRIO DE CONTEÚDOS 

 

MÚLTIPLAS LINGUAGENS 
 

PROTAGONISMO DO ALUNO  

 

APRENDIZAGEM 
COLABORATIVA 

 

1. Multi opções de mídias para 

estudar os conteúdos 

2. Uso de conteúdos ilustrados  

3. Produção de conteúdo 

utilizando-se de computação 

gráfica 

4. Produção de conteúdo com 

linguagem visual atraente, 

unindo arte e cultura 

5. Estudar usando vídeos, 

animações, imagens, textos, 

podcasts, mini-testes e jogos  

6. Mapa mental como recurso para 

apresentar a conexão entre 

conteúdos 

7. Uso de objetos digitais de 

aprendizagem 

8. Áudio como recurso de 

aprendizagem 

9. Aula digital como recurso de 

aprendizagem 

10. Infográfico como recurso de 

aprendizagem 

11. Livro digital como recurso de 

aprendizagem 

12. Museus e galerias virtuais como 

recurso de aprendizagem 

13. Simulador como recurso de 

aprendizagem 

14. Utilização de simulações como 

recurso didático 

15. Software como recurso de 

aprendizagem 

 

 

1. Abordagem de temas 

transversais 

2. Produção de conteúdo com 

abordagem interdisciplinar 

3. Produção e uso de mídias 

educacionais (autoria) 

4. Produção de conteúdo 

educacionais e cultural (filmes, 

músicas, jogos) 

5. Produção de conteúdo 

utilizando-se de recursos 

teatrais  

6. Produção de conteúdo 

protagonizada por professores 

e estudantes 

7. Ferramenta para produção de 

quadrinhos, apresentações e 

outras multimídias 

 

1. Utilização de mídias 

educacionais livres  

2. Espaço para compartilhar 

conteúdos educacionais 

digitais  

3. Produção de conteúdos 

educacionais de forma 

colaborativa 

4. Rede social onde professores e 

estudantes podem publicar 

conteúdos  

5. Professores e estudantes 

participam de comunidades de 

ensino-aprendizagem  

6. Interação entre os sujeitos de 

diferentes escolas e regiões 

7. Construção de saberes de 

forma colaborativa 

8. Uso de Metodologia de 

colaboração e a construção 

ativa de conhecimento 

9. Blog para orientar (e 

compartilhar) como usar 

objetos digitais de 

aprendizagem 

10. Utilização de conteúdo com 

permissão para compartilhar e 

remixar conteúdos 

 

PERSONALIZAÇÃO 
DO ENSINO  

APRENDIZAGEM COM 
AUTONOMIA 

APRENDIZAGEM COM  
DIVERSÃO 

 

1. Utilização de sequências 

didáticas 

2. Uso de Metodologias que 

tornem as tecnologias eficazes 

 

1. Uso de tecnologia para auxiliar 

a aprendizagem de pessoas 

com necessidades educativas 

especiais 

2. Produção e utilização de 

tecnologias educacionais livres 

dentro e fora da sala de aula 

3. Uso de teorias de 

metacognição 

4. Aplicativo móvel como recurso 

de aprendizagem 

5. Indicação (acesso) a 
plataformas educacionais 

 

1. Conteúdos audiovisuais 

educacionais com abordagem 

lúdica e contextualizada 

2. Uso de jogos e recursos 

gamificados  

3. Integração de tecnologia ao 

currículo 

 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
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I) Múltiplas Linguagens  

De acordo com a categorização comparativa, identificamos nos Repositórios de 

Conteúdo características das seis categorias, sendo que Múltiplas Linguagens aparece com 

maior frequência. Em nossa análise essa categoria indica que essas tecnologias colocam à 

disposição do usuário diferentes linguagens de comunicação, fazendo uso de diferentes 

signos como sons, imagens e textos. 

A oferta de múltiplas linguagens de comunicação possibilita que o estudante escolha 

qual o formato de material que ele prefere usar para aprender sobre algo, ele pode ler um 

texto, assistir um vídeo, realizar um quiz ou jogar, por exemplo. Essa múltipla escolha 

imputa ao usuário uma atuação ativa e autônoma, além de possibilitar uma experiência 

personalizada, uma vez que os conteúdos desses repositórios podem ser acessados e 

vistos quantas vezes o aluno desejar, no espaço e tempo que ele preferir.   

Alguns resposítórios de conteúdos fazem uma compilação de mídias educacionais livres 

que estão disponíveis em outros ambientes virtuais, funcionando como um catalizador de 

conteúdos digitais, que pelo conceito de “livre”, pode ainda ser remixado pelo usuário. 

Vídeos, animações, imagens, podcasts, testes, jogos, infográficos são alguns dos 

formatos em que os objetos digitais de aprendizagem são disponiblizados, fazendo uso de 

uma linguagem visual significativamente ilustrada e colorida, na busca de se tornar atraente 

aos olhos do usuário que com ela interage. 

Dentre as múltilplas linguagens e formatos de conteúdos, constam nos respositórios 

diversos livros no formato digital, algumas obras impressas que foram digitalizadas e outras 

elaboradas já para a disponibilização na web, estando no formato pdf. Mais incomum, mas 

também disponível, encontramos museus e galerias virtuais vinculados via hiperlink, sendo 

apresentados pelos ambientes como uma rica fonte para estudos das artes, da história e de 

outros campos das ciências. 

Alguns simuladores virtuais também são indicados nos repositórios, funcionando como 

ambientes em que se é possível manipular ferramentas virtuais para experimentação de 

efeitos possíveis na química ou na física, por exemplo. Nos repositórios também são 

indicados e disponibilizados diferentes softwares com nível de complexidade que permite ao 

usuário manipulá-lo pra fins de aprendizagem. 

 
II) Protagonismo do Aluno 

As definições que caracterizam o protagonismo do jovem no contexto educacional 

foram apontadas no desenvolvimento das categorias do estudo 01, indicando uma atuação 

ativa e responsável, tornando-se o centro do processo educativo.  
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Na análise dos Repositórios de Conteúdos apontamos que algumas características de 

intenção dessas tecnologias, seu design e conteúdo apontam para uma atitude protagonista 

do jovem principalmente. Fez parte da análise, repositório com produção própria de 

conteúdo, sendo este interdisciplinar, e com abordagem transversal, uma vez que trazem à 

tona temas significativos para o jovem, temas em que ele é o protagonista da discussão. 

Os repositórios apontam para a produção de conteúdo educacional com ênfase cultural, 

como filmes, músicas, jogos, teatro, quadrinhos e outras apresentações multimídias, tendo 

os próprios professores e estudantes como os protagonistas desse material, não só como 

envolvidos diretamente nas temáticas como também por serem eles próprios os criadores 

de tais conteúdos.  

 

III) Aprendizagem Colaborativa 

Os repositórios de conteúdo, pela própria justificativa de sua existência, são espaços 

colaborativos, uma vez que se propõem a compartilhar conteúdos educacionais digitais, 

podendo até, em alguns casos, permitir o remixe destes materiais. 

Trata-se de uma filosofia de construção de saberes de forma ativa e colaborativa, onde 

diferentes agentes podem contribuir em situação de igualdade, professores, alunos, pessoas 

de diferentes regiões são sujeitos ativos para construção da grande rede de ensino-

aprendizagem, funcionando com uma comunidade. 

Por este caráter claramente colaborativo, alguns respositórios funcionam como redes 

sociais, possibilitando a conexão de pessoas com interesses afins. Destacamos ainda como 

caráter de aprendizagem colaborativa o uso de blogs vinculado ao repositório de conteúdos 

para compartilhar e orientar a como usar objetos digitais de aprendizagem. 

 
IV) Personalização do Ensino 

Em uma observação quantitativa dos dados, podemos concluir que os repositórios de 

conteúdos não são tecnologias que priorizam a personalização do ensino. Todavia, 

identificamos a disponibilização de “sequências didáticas” em repositório de conteúdos, que 

são diferentes trajetórias (roteiros) de aprendizagem a serem realizados pelos usuários, com 

diferentes temas e níveis de complexidade. Essa função indica um esforço para adequar os 

conteúdos aos diferentes usuários e seus interesses, personalizando a experiência de 

estudar buscando tornar a tenologia eficaz para esse objetivo. 

Outrossim, podemos considerar que a disponibilidade de múltiplas linguagens e até 

mesmo o protagonismo dos jovens nos conteúdos, não deixa de ser uma forma de 

personalizar o ensino, uma vez que o usuário tem múltiplas possibilidades de aceder aos 

conteúdos, escolhendo a linguagem comunicativa de sua preferência.  
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V) Aprendizagem com Autonomia 

Cinco códigos foram vinculados ao funcionamento dos repositórios de conteúdo com os 

princípios da aprendizagem autônoma: o uso de tecnologia para auxiliar a aprendizagem de 

pessoas com necessidades educativas especiais, como a indicação de áudio books ou os 

conteúdos digitais com ajustes para pessoas com baixa visão; a produção e utilização de 

tecnologias educacionais livres, dentro e fora da sala de aula, experiência possibilitada pelos 

repositórios e que amplia, significativamente, o acesso aos conteúdos escolares, em tempo 

e espaço; a indicação da utilização de aplicativos móveis como recurso de aprendizagem, 

pois além do acesso à internet (e aos repositórios) ser facilitado pelo uso dos dispositivos 

móveis, alguns repositórios de conteúdo disponibilizam versão mobile, tornando ainda mais 

prático o acesso.  

Os repositórios de conteúdos tanto podem disponibilizar os objetos digitais de 

aprendizagem quando podem indicar para o usuário plataformas educacionais para acesso 

a outros materiais, cursos ou mesmo ambientes virtuais de aprendizagem que podem ser 

utilizados como comunidades de aprendizagem. 

Por fim, indicamos também para a categoria aprendizagem com autonomia, o uso de 

teorias de metacognição na criação dos repositórios, compreendida como uma cognição 

sobre a cognição, ou seja, uma compreensão sobre o pensamento e, neste caso, sobre o 

processo de construção de seu próprio conhecimento. 

 
VI) Aprendizagem com Diversão 

De forma mais evidente, dois códigos foram relacionados a uma aprendizagem, com 

diversão no uso dos repositórios de conteúdo: o uso de jogos e recursos gamificados nas 

experiências de aprendizagem e a utilização de recursos audiovisuais educacionais com 

abordagem lúdica e contextualizada, corroborando o que já fora apontado em outros 

indicadores do uso estratégico da linguagem visual nos ambientes de tecnologias digitais 

para aprendizagem. 

Vinculamos ainda um terceiro código a esta categoria, a integração de tecnologias ao 

currículo, ciente de que este código poderia ser relacionado à praticamente todas as 6 

categorais apontadas na análise dos repositórios de conteúdo. Todavia, optamos por aqui 

deixá-lo com o objetivo de apontar que o uso das tecnologias digitais foi percebido como 

uma das estratégias mais evidentes para tornar o estudo uma experiência divertida. 
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4.2.5.2 Das Plataformas Adaptativas 

 

O quadro 30 apresenta a categorização dos 13 códigos da tecnologia “Plataformas 

Adaptativas”, seguindo a mesma leitura analítica que realizamos na tecnologia anterior, o 

que nos permite concluir que este tipo de tecnologia prima pela personalização do ensino, 

seguido de perto pela construção de uma experiência autônoma e divertida: 

• 05 códigos em PERSONALIZAÇÃO;  

• 03 códigos em AUTONOMIA; 

• 03 códigos em DIVERSÃO; 

• 01 código em MÚLTIPLAS LINGUAGENS;  

• 01 código em COLABORAÇÃO. 

 

Quadro 30 – Categorias das Tecnologias Plataformas Adaptativas 
 

PLATAFORMAS ADAPTATIVAS 

MÚLTIPLAS LINGUAGENS  PROTAGONISMO DO ALUNO 
APRENDIZAGEM EM 

COLABORAÇÃO 
 

1. Multi possibilidades de buscar 
conteúdos de estudo 

 

  
1. Dúvidas e respostas 

compartilhadas em comunidade  

PERSONALIZAÇÃO 
DO ENSINO  

APRENDIZAGEM COM 
AUTONOMIA 

APRENDIZAGEM COM  
DIVERSÃO 

 
1. Identificação do nível e ritmo de 

“aprendizado” do usuário 
2. Acompanhamento do 

desempenho em conteúdo e 
das habilidades  

3. Acompanhamento de estudos 
dentro e fora da sala de aula 

4. Utilização de plano de estudos 
individual 

5. Conteúdos e atividades 
adequados ao nível de 
conhecimento do aluno 

 

 
1. Feedback imediato ao aluno 

sobre os seus resultados de 
aprendizagem 

2. Aluno atuando de forma 
autônoma quanto ao seu trajeto 
de aprendizagem 

3. Concentração do conteúdo a 
ser estudado em um só lugar 
 

 
1. Uso de interface (ambiente) 

lúdica e interativa 
2. Utilização de recompensas 

(medalhas) de acordo com os 
avanços do aluno  

3. Utilização de missões para 
serem cumpridas pelos alunos 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

I) Personalização do Ensino 

As plataformas adaptativas não poderiam destacar outro a não ser a personalização do 

ensino como sua principal característica. A missão desse tipo de tecnologia é, justamente, 

adequar-se às necesidades de cada usuário que a utiliza, por meio da identificação do nível 

e ritmo de seu aprendizado. Com essa identificação é indicado ao usuário um plano de 

estudos individual, contendo os conteúdos e atividades que o farão progredir na construção 

dos conhecimentos necessários ao curso. Outro caráter de personalização é que estas 

tecnologias informam ao professor ou pai o desempenho de cada estudante, em conteúdos 
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e habilidades, permitindo a realização de um acompanhamento personalizado dentro ou fora 

da sala de aula, a partir de dados fornecidos automaticamente pela plataforma. 

 
II) Aprendizagem com Autonomia 

Por proporcionar uma experiência personalizada, as plataformas adaptativas destacam-

se como tecnologias que impulsionam uma experiência autônoma, pois o educando 

caminha com liberdade de espaço e tempo em seu trajeto de aprendizagem.  

As plataformas também funcionam como repositórios uma vez que disponibilizam 

conteúdos a serem estudados, com posterior verificação de compreensão por parte do 

usuário e, por este motivo, concentram em seu ambiente o conjunto completo de assuntos 

para o curso ao qual se propõe. Apontamos este código como um indicador de 

aprendizagem com autonomia.  

Outra característica que também se relaciona com autonomia é o fato de que, nestas 

tecnologias, o usuário tem acesso em tempo real ao seu desempenho, constituindo-se em 

uma estratégia de autodesafio, um motivador para a continuidade de uso da tecnologia. 

 
III) Aprendizagem com Diversão 

As plataformas adaptativas procuram oferecer um ambiente atraente e imersivo, onde o 

usuário se sinta motivado a permanecer nele, avançando nos desafios de aprendizagem 

apresentados. Para cumprir este objetivo estas tecnologias investem em uma interface 

lúdica e interativa, principalmente por uso de elementos da gamificação como, por exemplo, 

a recompensa por avanço. 

 
IV) Múltiplas Linguagens, Protagonismo e Colaboração 

Estas três categorias não se destacaram na análise dos repositórios de conteúdo, de 

modo que não apontamos nenhum código para protagonismo. O acesso às múltiplas 

linguagens se faz presente pelas diferentes formas de se acessar o conteúdo (por nível, por 

formato, por mais acessado, por exemplo) e a colaboração foi percebida como possível pela 

possibilidade de que os usuários dessas tecnologias possam compartilhar, em comunidade 

digital, dúvidas e respostas tanto sobre o seu uso quanto sobre os conteúdos e desafios 

disponíveis. 

  

4.2.5.3 Dos Aplicativos Mobile 

 

O quadro 31, por sua vez, organiza a categorização gerada dos códigos que 

caracterizam as tecnologias “Aplicativos Mobile”, evidenciando que a diversão e a 

experiência autônoma são as características mais presentes nos 8 códigos. 
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• 04 códigos em DIVERSÃO; 

• 02 códigos em AUTONOMIA; 

• 01 código em PERSONALIZAÇÃO; 

• 01 código em COLABORAÇÃO. 

 

Quadro 31 – Categorias das Tecnologias Aplicativos Mobile 
 

APLICATIVOS MOBILE 

MÚLTIPLAS LINGUAGENS  PROTAGONISMO DO ALUNO  
APRENDIZAGEM EM 

COLABORAÇÃO 
 
 

  
1. Desenvolvimento de tecnologia 

de forma colaborativa 
 

PERSONALIZAÇÃO 
DE ENSINO  

APRENDIZAGEM COM 
AUTONOMIA 

APRENDIZAGEM COM  
DIVERSÃO 

 
1. Avanço nos estudos após 

compreensão de etapas 
anteriores  

 

 
1. Progressão no conteúdo de 

forma linear ou hipertextual 
2. Feedback sobre a porcentagem 

de estudo já realizado 

 
1. Teste de conhecimento por 

meio de desafio entre amigos 
2. Jogar com oponente 
3. Recompensa por respostas 

corretas ao jogar  
4. Interação com oponentes 

durante o jogo  
 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

I) Aprendizagem com Diversão 

O uso de estratégias de gamificação faz das tecnologias, analisadas como aplicativos 

mobile para aprendizagem, uma experiência divertida. Destacamos na análise realizada o 

ganho de recompensa por resposta certa ao jogar como um dos indicadores dessa 

categoria, que foi a mais destacada das 6. Além desta, mais 3 códigos apontam para uma 

experiência de aprendizagem com diversão por meio da interação com amigos, que, no 

caso do jogo, passa a ser oponente, transformando a experiência de estudar e testar os 

conhecimentos em um desafio entre amigos (reais ou virtuais). 

 
II) Aprendizagem com Autonomia 

Da mesma forma que as plataformas adaptativas, os aplicativos mobile favorecem uma 

participação autônoma do usuário pela possibilidade de progressão no conteúdo, seja de 

forma linear ou hipertextual, onde ele pode escolher os assuntos de interesse. Além disso, 

estas tecnologias também fornecem feedback imediato sobre a porcentagem de estudo já 

realizado, atribuindo ao aluno a responsabilidade de continuidade de sua trajetória de 

aprendizagem. 
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III) Personalização do Ensino 

Apenas um código evidencia a personalização do ensino, que é o avanço nos estudos 

após compreensão de etapas anteriores, ou seja, os aplicativos, assim como as plataformas 

adaptativas, procuram eliminar uma progressão nos níveis de conhecimento que possa 

deixar lacunas de compreensão na base científica necessária. 

 
IV) Aprendizagem Colaborativa 

Uma das tecnologias analisadas tinha seu conteúdo construído coletivamente, pois os 

usuários do aplicativo poderiam enviar perguntas e respostas aos testes que compunham o 

jogo, configurando-se em uma construção colaborativa. 

Múltiplas linguagens e protagonismo não foram indicadas como características dos 

aplicativos mobile. 

 

4.2.6 Síntese: Diagrama das Categorias e resposta às perguntas de partida 

 
Por fim, ao exemplo do Estudo 01, apresentamos na figura 47 o diagrama dos 

resultados deste segundo estudo no tocante às categorias geradas, mantendo uma 

visualização comparativa, conforme indicado anteriormente. 

 
Figura 47 – Diagrama das Categorias de Tecnologias Digitais 

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 
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O segundo estudo integrante da tese teve como objetivo analisar as tecnologias digitais 

que impulsionam a educação escolar para um redesenho das práticas de ensino e das 

experiências de aprendizagem. 

Após o trabalho de pesquisa exploratória e analisado os dados surgidos no primeiro 

Estudo, indicamos as seguintes tecnologias como aquelas que se destacam ao se discutir 

sobre novas práticas educacionais: 1. Repositórios de Conteúdo; 2. Plataformas 

Adaptativas; 3. Aplicativos Mobile.  

Realizada a análise dos três diferentes tipos de tecnologias, concluímos que juntas elas 

podem ser caracterizadas por 6 categorias: Múltiplas Linguagens; Protagonismo; 

Colaboração; Personalização; Autonomia e Diversão, sendo esses os fundamentos que 

apontaremos para serem observados pela Escola para o redesenho de sua prática 

educacional. Destacamos ainda, como resultado do estudo, que estas 6 categorias não se 

apresentam uniformemente nos 3 tipos de tecnologia.  

Os Repositórios de Conteúdo são tecnologias que favorecem, significativamente, as 

múltiplas linguagens dos conteúdos, seguido de uma construção coletiva dos materiais 

disponibilizados, o que se caracteriza pela colaboração. Também possibilita certo grau de 

protagonismo do usuário que pode atuar ativamente sobre os conteúdos construídos 

colaborativamente, editando e se tornando um cocriador daquele ambiente que favorece 

uma interação autônoma, dada a constante disponibilidade e variedade do conteúdo. Com 

destaque menor, os Repositórios de Conteúdo ainda podem proporcionar aprendizagens 

divertidas e personalizadas, também pela natureza do material que ali está. Já as 

Plataformas Adaptativas apesar de conter uma variedade de conteúdos que podem ser 

acessados e estudados, não explora as múltiplas linguagens, tanto que não organiza seus 

conteúdos pelo formato de arquivo disponível. Essas plataformas focam a experiência de 

um ensino personalizado, pois a leitura dos dados de interação dos usuários com a 

tecnologia faz com que aponte a ele as “sequências” de estudo mais indicadas para as suas 

dificuldades. A diversão também se fez presente nesta categoria de tecnologia por meio da 

experiência gamificada que a maioria oferece e, por último, a colaboração também foi 

apontada pela possibilidade de interação entre usuários que estão fazendo uso da 

tecnologia.  

Ainda sobre a análise das experiências que estas tecnologias oferecem aos usuários, 

concluímos que os Aplicativos Mobile como tecnologias de aprendizagem destacam-se 

principalmente por proporcionar uma experiência divertida também pelo uso dos princípios 

da gamificação. O usuário possui autonomia para acessar a tecnologia e os dados de seu 

desempenho e a personalização faz-se presente por ser possível avançar nos conteúdos e 

“conhecimentos”, após o cumprimento de etapas anteriores. Uma das tecnologias apontou 
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ainda a cocriação de seu conteúdo pela contribuição do usuário e, por fim, destacamos que 

os aplicativos mobile analisados não apontaram para um acesso às múltiplas linguagens de 

conteúdo nem para um protagonismo do jovem que o utiliza. 

Como essas tecnologias podem interferir no modus operandi da escola é a pergunta de 

partida mais desafiadora deste estudo e que pode, por ela mesma, se constituir em nova 

tese. Diante dos dados de campo e do olhar do investigador consideramos, desde o 

pressuposto, que estas tecnologias estão presentes na vida da criança e do jovem que está 

sendo formado pela escola. Significa dizer que, por meio das tecnologias digitais, este jovem 

tem a possibilidade de escolher entre múltiplas linguagens, de caminhar nos conteúdos com 

autonomia de tempo e de espaço, de se perceber como protagonista da sua trajetória de 

aprendizagem, de ser criador de conteúdos e de colaborar com um ambiente e processo 

que não é somente seu; de ter acesso às experiências ajustadas às suas necessidades e 

ainda se divertir ao construir seus conhecimentos. Diante destas experiências possibilitadas 

por estas tecnologias digitais, consideramos ser um caminho pouco atraente para o aluno 

que a escola continue por oferecer ao educando uma experiência oposta a estas categorias. 

 

4.2.7 Reflexões sobre as Tecnologias Digitais de Aprendizagem 

 

Em relação ao estudo das tecnologias digitais de aprendizagem cumpre destacar a 

convergência funcional entre os 3 tipos analisados, Repositórios, Plataformas e Aplicativos, 

o quê indica uma tendência à criação e uso de produtos tecnológicos cada vez mais 

adaptados às necessidades e desejos do usuário, que passa a encontrar e usar tais 

tecnologias com menor carga de trabalho. 

Embora não tenha sido objeto de investigação direta, nos chama atenção o design da 

interface destas tecnologias, que se mostram como projetos cuidadosamente pensados para 

facilitar o trabalho do usuário, buscando cumprir os critérios de usabilidade. Nesse sentido, 

refletimos sobre os impactos de tais facilitações do trabalho de crianças e jovens ao usar 

estas tecnologias   ̶ a lógica é de que, quanto mais nos acostumamos a uma menor carga de 

trabalho, maior dificuldade teremos quando for necessário realizar alguma tarefa mais 

complexa. Nesse ponto, as tecnologias podem estar contribuindo para um comportamento 

acomodado do educando, pois tudo aquilo que ele pode precisar está a dois cliques de seu 

alcance. Copiar textos do quadro, fazer anotações de compreensões de conteúdo no 

caderno, produzir notas de campo em trabalhos de pesquisa, criar e produzir produtos de 

aprendizagem manualmente, ler um texto mais longo, elaborar um texto mais longo, pode 

passar a ser um esforço para além de suas capacidades. Esses podem ser alguns exemplos 

de tarefas indesejadas pelos educandos uma vez que “dá trabalho”, demanda tempo, 
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concentração, habilidade manual e outros esforços que as atividades em espaço virtual não 

solicitam e, por isso mesmo, são por eles preferidas.  

As questões levantadas surgem como inquietações que demandariam investigações 

específicas e que, neste momento, percebemos como possíveis aspectos negativos do uso 

das tecnologias digitais, mas que não desabonam os benefícios de sua existência e uso. 

Outro aspecto que nos chama atenção na caracterização das tecnologias analisadas é 

a interface digital no tocante a sua linguagem visual. Esses produtos em busca de tornar a 

interface amigável e, portanto, atraente aos olhos do usuário, fazem uso de elementos 

icônicos, desenhos e muitas cores, como se conversassem com a criança e jovem, falando 

na mesma língua que eles. 

Relacionamos essa característica com a busca pela disponibilização de um ambiente 

divertido para o usuário, uma vez que as tecnologias digitais fazem uso de uma “engenharia 

exata” para oferecer produtos cada vez mais humanizados. Relacionamos ainda, que esta 

linguagem visual guarda semelhanças com a linguagem indicada e apontada nos dados de 

campo, no tocante ao redesign dos espaços escolares.  

Consideramos que, quando os espaços da escola se modificam para um layout mais 

aberto, flexível, colorido e ilustrado, é justamente o desejo da escola por ofecerer um 

ambiente que converse com o jovem e a criança fazendo uso da sua língua, dos seus 

códigos e, neste caso, tornando-se um espaço mais atraente, desejado e divertido. 

De todo o estudo, o que mais nos chamou a atenção foi a similaridade das categorias 

resultantes das tecnologias com aquelas defendidas pelos institutos e já realizadas pelas 

escolas, como será mostrado no Estudo 03. Uma comunicação por múltiplas linguagens, o 

protagonismo do aluno, a realização de atividades de forma colaborativa, a oferta de 

atividades personalizadas ou personalizáveis, o incentivo e possibilidade do caminhar 

autônomo e a buscar por realizar atividades criativas e divertidas - todas estas categorias, 

ao nosso ver, apontam que as tecnologias conseguem disponibilizar ao educando 

importantes estímulos ao seu desenvolvimento cognitivo e que as escolas também 

caminham em busca de tal oferecimento, mesmo que em passos mais lentos. 

 

4.3 ESCOLAS QUE REDESENHARAM SUA PROPOSTA E PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

A terceira parte dos resultados da tese apresenta o estudo das escolas que 

consideramos funcionar a partir de um design educacional diferenciado dos modelos 

tradicionais de ensino e construção da aprendizagem, o que intitulamos de escolas 

redesenhadas.  
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O estudo foi desenvolvido a partir de 8 escolas brasileiras, tomando como base a 

descrição e análise de diferentes fontes documentais disponibilizadas pela escola e/ou 

terceiros que sobre ela tratem, conforme descrito na metodologia. O estudo gerou 22 

categorias e a apresentação e discussão de seu resultado foi organizada como descrito no 

início deste capítulo. 

 

4.3.1 Projeto Âncora 

 

Figura 48 – Site do Projeto Âncora 
 

 
Fonte: http://projetoancora.org.br/index.php?lang=port 

 

O Projeto Âncora é uma Associação Civil de Assistência Social de natureza 

beneficente, filantrópica e cultural de fins não econômicos e não lucrativos, regida por um 

Estatuto Social. Com sede no município de Cotia (estado de São Paulo), atua nas áreas de 

assistência social e educação. Foi fundado em setembro de 1995, por Walter Steurer 

(empresário da área de turismo), que conduziu o Âncora até 2011, quando faleceu. O 

projeto já atendeu mais de 6 mil crianças, adolescentes e suas famílias com programas de 

creche, educação infantil, atividades artísticas e culturais, esportivas e cursos 

profissionalizantes, tendo inaugurado em 2012 a Escola Projeto Âncora (escola particular e 

gratuita de ensino fundamental I e II). Com uma proposta pedagógica inspirada na Escola da 

Ponte, de Portugal, o Âncora conta com a atuação do Prof. José Pacheco, fundador da 

Ponte como interveniente direto na proposta pedagógica da escola. O Projeto Âncora é 

sustentado pela iniciativa privada, doações e apoio de pessoas físicas ou jurídicas e 

também por atividade de voluntários. 
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4.3.1.1 Descrição da Escola 

 
a) Proposta Pedagógica: O Âncora baseia sua pedagogia em um ideal: “aprender 

sem paredes, no convívio com os outros”. Com esta pedagogia procura desenvolver 

a autonomia do educando e do educador, pois nesse processo de aprendizagem 

livre, a relação hierárquica tradicional entre professor (chamado de educador) e 

aluno (chamado de educando) não existe, o relacionamento e a aprendizagem dão-

se pela troca entre ambos. Em suas atividades considera a criança um ser único, 

com suas aptidões, desejos, potencialidades, história e cultura e, por conta disso, 

não faz uso das padronizações escolares convencionais de idades, séries e gêneros. 

O Âncora possui uma Carta de Princípios onde declara que “Não entendemos a 

escola como um local de acúmulo de conteúdos teóricos, mas um espaço de 

humanização onde a criança é convidada a vivenciar, experimentar junto, os 

conhecimentos, as diversas formas de compreender e estar no mundo que a cerca. 

Um local que propicie oportunidades para desenvolver suas habilidades sociais, 

críticas, enfim, sua autonomia”. A prática educativa do Âncora baseia-se em três 

pilares: os valores (Afetividade / Honestidade / Respeito / Responsabilidade e 

Solidariedade); a Multirreferencialidade Teórica (de Freinet a Piaget, de Montessori a 

Ferrer, de Rogers a Illich, de Ferrero a Bartolomeis, de Krishnamurti a Steiner, de 

Vigotsky a Varela, de Morin a Deleuze) e o marco legal (Constituição Federal; 

Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei de Diretrizes e Bases; Lei Orgânica da 

Assistência Social e os Parâmetros Curriculares Nacionais).  

 
b) Prática Pedagógica: Sem divisão por idade e séries, os educandos são 

organizados em 4 Núcleos (“organização pedagógica que corresponde ao 

desenvolvimento pessoal, social e cognitivo da criança, de acordo com sua aquisição 

de autonomia” ): a) Iniciação I: quando as crianças são iniciadas na aprendizagem de 

acordo com os valores e princípios básicos do Projeto Âncora, trabalhando-os em 

seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social; b) Iniciação II: para consolidar a 

iniciação I, desenvolvendo a base cognitiva multidisciplinar para continuar a 

aprendizagem de forma autônoma; c) Desenvolvimento: aprofundam e partilham as 

competências do ensino fundamental por meio de Projetos de Aprendizagem, uma 

vez que já são capazes de refletir e agir de forma coletiva; d) Aprofundamento: 

aprofundam e partilham as competências do ensino fundamental, por meio de 

projetos complementares dentro do contexto das comunidades de aprendizagem, se 

preparando como cidadão capaz de entrar no ensino médio. Para que o educando 

construa os conhecimentos necessários à sua formação escolar, ele elabora junto 
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com seu tutor, um Projeto de Aprendizagem, construído a partir de seus interesses e 

sonhos, daquilo que já conhece e que precisa conhecer. A partir de então são 

elaborados a cada 7 ou 15 dias os Roteiros de Estudo, contendo as atividades que o 

aluno deverá cumprir para dar conta do Projeto de Aprendizagem. No dia a dia, a 

construção da aprendizagem do educando se dá por meio de roteiros de estudo, sem 

fazer uso de apostilas ou livros didáticos. Assim, ao chegarem ao Âncora, os 

estudantes discutem e planejam (junto com o tutor e de acordo com os seus 

interesses) as atividades do dia, incluindo os horários que vão pesquisar e estudar os 

conteúdos dos roteiros e os momentos de brincar, conversar ou descansar. As 

atividades são realizadas em salões, onde os alunos se sentam em grupo, 

independente de idade. Ao fim do dia, os estudantes discutem com seu tutor aquilo 

que aprenderam e expõem as dificuldades encontradas, realizando uma 

autoavaliação para que tomem consciência do que já sabem e do que podem 

melhorar, assumindo o protagonismo em sua aprendizagem. Diariamente, os tutores 

registram o que os alunos demonstram dominar tanto do conteúdo científico quanto 

das habilidades socioemocionais. Ao fim, os educandos precisam desenvolver um 

projeto a partir do assunto pelo qual se interessaram. Tendo o Marco Legal como um 

dos pilares, os conteúdos que as crianças precisam aprender ao longo dos anos 

seguindo os PCN são afixados nas paredes dos salões. Workshops são oferecidos 

aos alunos para complementar conhecimento que não tenham sido adquiridos por 

meio do desenvolvimento dos projetos. Para dar conta de sua prática pedagógica, o 

Âncora utiliza o que chama de “Dispositivos”: a) Acho bom / Não acho bom (quadro 

com 2 colunas em que se deve fazer este registro para que seja levado à discussão 

em assembleias); b) Assembleia de alunos (organização educativa que proporciona 

e garante a participação democrática dos educandos na tomada de decisões); c) 

Associação de Pais e Amigos do Projeto Âncora (interlocutora da vontade dos pais); 

d) Preciso de ajuda / Posso ajudar (quadro para que um estudante possa registrar 

pedido de ajuda em determinada atividade e outro possa se disponibilizar a ajudar); 

e) Comissão de ajuda (grupo que prepara o espaço da Assembleia); d) Lista de 

conteúdos por objetivos (lista das competências e conteúdos que integram os 

Parâmetros Curriculares Nacionais); e) Murais (espaço para compartilhamento de 

informações com toda a comunidade educativa); f) Pedir a palavra (levantar a mão 

como estratégia para falar ou interagir em um espaço de trabalho); g) Projeto de 

aprendizagem (planejamento do projeto de aprendizagem a ser desenvolvido pelo 

educando); h) Roteiro de estudo (planejamento de atividades semanais ou 

quinzenais para dar conta do projeto de aprendizagem a ser desenvolvido); i) 
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Registros de avaliação (tutor elabora uma síntese de todas as avaliações realizadas 

pelos educadores ao longo do processo, somada à avaliação de atitudes e 

competências); j) Reuniões de pais (encontro para tratar de assuntos sobre o 

desenvolvimento dos seus filhos); l) Tutoria (responsável por “orientar os estudos da 

criança, avaliar o desenvolvimento da autonomia, acompanhar suas atitudes, 

aprendizado, relações familiares e sociais, entre outros”); m) Visitas de estudo 

(saídas para locais externos para vivenciar e recolher dados fora da escola); n) 

Oficinas (Circo, teatro, artes plásticas, canto, instrumentos musicais, tricô, horta, 

línguas, skate, esportes, marcenaria, culinária, capoeira, danças brasileiras e 

confecção de brinquedos, são algumas oficinas oferecidas para o fortalecimento de 

vínculos e aprendizado na prática). 

 
c) Tecnologias Digitais: O Âncora refere-se às tecnologias digitais em seus 

documentos ao citar um dos projetos que faz parte das Comunidades de 

Aprendizagem. Trata-se do projeto Pontes Digitais, que tem como objetivo a 

implantação de TICs nas comunidades de aprendizagem, uma ação realizada em 

parceria com a Natura e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CMDCA), da cidade de Cotia. Em outro documento, o relatório de 

atividades 2015, é indicado que todo o ambiente da escola conta com rede wi-fi para 

que educandos e educadores possam utilizar “plataformas próprias de 

aprendizagem”, mantendo-se em constante desenvolvimento. O InnoveEdu indica, 

numa escala de 1 (baixo) a 5 (alto), que o grau de uso de tecnologia no Âncora é 

nível 2.  

 
d) Espaços de aprendizagem: Seguindo sua proposta pedagógica, no Âncora 

todos os espaços são espaços de aprendizagem, abertos ou fechados, construídos 

os naturais. Com 12 mil m², o Circo Teatro Escola Vagalume, na praça central do 

Projeto Âncora, é o principal local de encontros, estudos, reuniões, convivência e 

aprendizado (vide foto 2 da figura 49). A escola conta com área verde ampla, quadra 

de esportes, pista de skate, sala de dança, música, vídeo e teatro. Os salões de 

estudo contam com alguns computadores, livros e mobiliário que permite arranjo 

flexível, adequando-se à atividade que os educandos precisam realizar no espaço, 

conforme ilustra a foto 01 da figura 49. Fechados ou abertos, os espaços e 

elementos nele utilizados são amplos e coloridos. Além dos espaços fisicamente 

pertencentes à escola, o Âncora amplia seu território de atuação ao abraçar o 

conceito de Comunidades de Aprendizagem, definido como práticas em que a escola 
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atua além dos seus muros, envolvendo a comunidade do local na partilha de 

conhecimento e na busca de soluções para uma sociedade melhor.  

 
Figura 49 – Espaços de Aprendizagem do Projeto Âncora 

 

 
 

Fonte: Foto 1 - http://projetoancora.org.br/espacos-de-convivencia.php?lang=port; 
Foto 2 - http://redeglobo.globo.com/como-sera/noticia/2014/08/escola-projeto-ancora-nao-tem-salas-

de-aula-provas-e-separacao-de-alunos.html 

  

4.3.1.2 Análise da Escola 

 

Como exposto na Metodologia, a codificação aberta foi realizada considerando os 4 

grupos de conteúdo descritivo da Escola, de modo que o quadro 32 apresenta os códigos 

gerados nesta fase da análise. 

 

Quadro 32 – Codificação Aberta Projeto Âncora 
 

PROPOSTA PEDAGÓGICA 
 

1. Aprender sem paredes 

2. Aprender no convívio com os outros 

3. Desenvolvimento da autonomia do educando 

4. Ausência de tradicional hierarquia aluno-professor 

5. Ausência de divisão por idade, série e gêneros 

6. Escola como espaço de experimentação coletiva 

7. Desenvolvimento de habilidades sociais 

8. Desenvolvimento de habilidades críticas 

9. Desenvolvimento de autonomia 

 

PRÁTICA PEDAGÓGICA 
 

1. Trabalho com aspecto físico, psicológico, intelectual e social 

2. Aprendizagem de forma autônoma 

3. Reflexão e ação de forma coletiva 
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4. Realização de Projetos de Comunidade de Aprendizagem 

5. Uso de Projetos de Aprendizagem a partir do interesse dos educandos 

6. Uso de Roteiros de Estudo 

7. Atividades realizadas em salões 

8. Educandos trabalham em grupos 

9. Uso de autoavaliação 

10. Educando como protagonista de sua aprendizagem 

11. Trabalho com conteúdo científico e habilidades socioemocionais 

12. Participação democrática dos educandos na tomada de decisões 

13. Aprendizagem colaborativa 

14. Tutor elabora avaliação de atitudes e competências 

15. Professor atuando como tutor na formação do aluno. 

16. Realização de visitas de estudo 

17. Realização de Oficinas de artes, esportes e atividades de elaboração prática 

 

USO DE TECNOLOGIAS 

 

1. Implantação de TIC em Comunidades de Aprendizagem 

2. Disponibilização de wi-fi 

3. Utilização de internet sem adotar tecnologias específicas 

 

ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM 

 

1. Todos os espaços são espaços de aprendizagem  

2. Uso de espaços abertos e fechados 

3. Uso de espaços naturais e construídos 

4. Mobiliário que permite arranjo flexível 

5. Espaços amplos 

6. Espaços coloridos 

7. Ampliação do território de atuação para fora da escola 

 

Fonte: Elaboração própria (2016) 
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4.3.2 EMEF Amorim Lima 

 

Figura 50 – Site da EMEF Amorim Lima 
 

 
Fonte: http://amorimlima.org.br/ 

 

Amorim Lima é uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF Desembargador 

Amorim Lima), integrante da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo que, a partir 

de 1996, com a chegada da diretora Ana Elisa Siqueira, começou a passar por um processo 

significativo de transformação. As mudanças iniciaram com a realização de várias oficinas 

culturais e com a ampliação da participação dos pais dos alunos nas atividades festivas da 

escola, iniciando uma dinâmica de engajamento voluntário. Esta integração culminou na 

constituição de um Conselho Escolar que passou a realizar vários estudos e discussões em 

prol da melhoria da qualidade educacional na escola. De janeiro de 2004 a maio de 2005, a 

escola passou a contar com a assessoria da psicóloga Rosely Sayão para que tivesse sua 

proposta pedagógica redesenhada, inspirando-se para tal nas práticas da Escola da Ponte 

de Portugal, uma vez que perceberam nesta escola valores muito alinhados com aqueles 

constantes no projeto pedagógico da Amorim. Embora a escola faça parte da estrutura de 

educação pública municipal de São Paulo, passou a ter suas diretrizes pedagógicas 

conduzidas pelo Conselho da escola, com participação ativa da comunidade. Uma comissão 

pedagógica menor formada por pais, alunos, professores e gestores se reúnem 

semanalmente para condução das questões do cotidiano. 
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4.3.2.1 Descrição da Escola 

 
a) Proposta Pedagógica: A Amorim expõe, em seu Projeto Político Pedagógico, 

que tem como objetivo trabalhar o desenvolvimento da autonomia moral e intelectual 

de sua comunidade acadêmica, sempre a partir de um ambiente de trabalho em que 

se destaque o respeito, a responsabilidade, a solidariedade e a “democraticidade”. 

Em sua prática, percebe a criança como um ser humano integral e equipara a 

importância da formação intelectual à formação pessoal e psíquica, capaz de 

“aprender e desenvolver-se, em ritmo e formar próprios, sendo-lhe dadas as 

condições para que o faça”. Para tal, enaltece e busca a participação ativa dos pais e 

da comunidade na vida da escola, percebendo-a como uma escola diferente daquela 

em que cabe ao professor ensinar e ao aluno aprender, entende que todos os 

agentes são responsáveis no processo e formação do aluno. Nesta perspectiva, 

existe uma mudança na relação entre professores e alunos, onde deixa de ser a 

principal função do professor a exposição de conteúdos, passando a atuar como um 

incentivador à pesquisa, um orientador dos alunos em seus roteiros de estudo, 

levando-os à solução de dúvidas que possam vir de diferentes lugares. Nesta 

dinâmica, outorga ao aluno o domínio de seus próprios processos e meios de 

aprendizagem, auxiliando-os a construir e viver um percurso intelectual próprio e 

mais autônomo. O professor assume uma prática mais compartilhada e solidária, 

com uma preparação diversificada e múltipla para poder acompanhar a 

transversalidade curricular pretendida. A escola indica ainda como pretensão, 

oferecer ao estudante “além de uma adequada formação intelectual e cognitiva, um 

aprimoramento artístico, físico, estético, enfim voltado às mais diversas formas de 

manifestação expressiva do ser humano, num clima de valorização do 

amadurecimento das relações interpessoais sem a banalização dos afetos”. O 

projeto pedagógico da Amorim cita as contribuições de Jean Piaget e Paulo Freire 

como norteadores de suas diretrizes educadoras e a Escola da Ponte como uma 

inspiradora e constante fonte de consulta e interlocução. O levantamento “Escolas 

Transformadoras” indica que em todas as suas práticas adotadas, a Amorim Lima 

propicia o desenvolvimento de 4 competências que são consideradas 

transformadoras: empatia, trabalho em equipe, liderança compartilhada e 

protagonismo social.  

  
b) Prática Pedagógica: Para o funcionamento da proposta pedagógica da Amorim, 

as salas de aula tiveram suas paredes derrubadas, criando-se grandes salões. Em 

um salão ficam os alunos do Ciclo I (3°, 4° e 5° ano) e, em outro, os alunos do Ciclo 
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II (6° ao 9° ano), do ensino fundamental – existe ainda o Ciclo de Alfabetização, que 

recebe as crianças de 1° e 2° ano. Os alunos organizam-se em grupos de 4 ou 5 

pessoas de diferentes idades que sentam em mesas coletivas para realizar suas 

atividades. Para tal, a escola faz uso de Roteiros Temáticos de Pesquisa, que são 

guias de pesquisas e atividades contendo cerca de 18 objetivos a serem alcançados 

pelo aluno, ou seja, ao fim ele terá que pesquisar e responder a 18 questões ou 

tarefas que envolvem, ao mesmo tempo, conhecimentos de português, de ciências, 

de geografia, de história e outros. Para elaborar e responder aos roteiros, 

professores e alunos usam os livros didáticos e paradidáticos, mas de forma não 

sequencial e como uma das fontes de pesquisa de conteúdos, de modo a privilegiar 

a transversalidade temática. Vale ressaltar que os roteiros são respondidos de forma 

individual, pois os alunos da mesma mesa não estão respondendo ao mesmo roteiro, 

uma vez que cada aluno decide por qual roteiro quer iniciar, dos vários que devem 

ser respondidos ao longo do ano. O trabalho em grupo busca estimular a troca entre 

os pares, pois, no projeto da Amorim, a construção do conhecimento não se dá de 

forma isolada e sim na relação entre os pares e na relação entre os alunos e o 

mundo. No salão ficam 5 ou 6 professores acompanhando as atividades realizadas 

pelos alunos, ajudando-os nas dúvidas e explicando algum conceito necessário, mas 

cada aluno tem um tutor específico, que fica responsável pela avaliação do seu 

progresso. Semanalmente, o tutor tem um encontro de 5 horas com seus alunos para 

realizar este acompanhamento direto e, de forma coletiva, permanece disponível nos 

salões de estudo. De modo geral, cada tutor possui 20 tutorandos por período. 

Quando o aluno termina de responder aos objetivos de seu roteiro de pesquisa, ele 

elabora um portfólio registrando tudo o que aprendeu para que seu tutor avalie e 

verifique se ele pode receber o próximo roteiro de pesquisa (cerca de 20 por ano). 

Sem provas tradicionais o conhecimento do aluno é avaliado pela qualidade desse 

portfólio e por sua participação na escola, envolvendo-o numa tomada gradual de 

consciência de suas capacidades e de suas dificuldades. Há alunos que se sentem 

menos motivados a realizar suas atividades ou que possuem alguma dificuldade de 

aprendizagem, esses alunos quando identificados são encaminhados para a 

Recuperação Paralela (feita no contra turno, isto é, fora do horário de aula). As 

únicas aulas expositivas são de matemática, inglês e oficinas de texto (leitura de 

escrita). Os alunos participam ainda de outras atividades como oficinas de danças 

brasileiras, artes, teatro, capoeira, cultura corporal, grego e latim, laboratório de 

ciências, dentre outras.  
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c) Tecnologias Digitais: O projeto pedagógico da escola, afirma reconhecer e 

valorizar a “importância das novas tecnologias no que concerne ao acesso e à 

construção do conhecimento”, devendo cada vez mais se integrar ao dia a dia de 

pesquisa e produção em sala de aula. De 2013 a 2015, a escola fez parte do projeto 

Escolas que Inovam, da Fundação Telefônica Vivo, em parceria com o Instituto 

Natura, que tem como objetivo “apoiar a inovação educacional em curso nas escolas 

com a introdução das TIC no projeto pedagógico”. Segundo o site do projeto ‘Escolas 

que Inovam’, a escola conta com rede wifi banda larga e uma sala com 20 

computadores (mas muitos com problemas de manutenção), podendo ser usados 

por agendamentos para atividades relacionadas às pesquisas dos roteiros – indica 

ainda que a escola já contou com computadores nos salões quando esteve em 

desenvolvimento o projeto Future Kids, já encerrado. O trabalho com uso de 

tecnologias presente na Amorim é o uso da Plataforma de Aprendizagem Amorim 

Lima (desenvolvida pela Murano Design), projeto integrante do ‘Escolas que Inovam’. 

Trata-se de uma plataforma criada, especificamente para atender aos processos 

metodológicos da Amorim, possibilitando que alunos e professores acompanhem, via 

uso da tecnologia, o caminhar do aluno em seus roteiros e planos de estudo.  Na 

plataforma encontram-se cadastrado todos os Roteiros de Estudo a serem cumpridos 

pelos diferentes ciclos de aprendizagem; a partir de cada roteiro, o aluno pode 

cadastrar um Plano de Estudos, que indica como ele irá cumprir aquele roteiro; 

depois de cumprido o roteiro, o aluno tem acesso a uma Ficha de Finalização, onde 

pode revisar os objetivos respondidos no roteiro, verificando se todos foram 

alcançados e, por último, pode elaborar o Portfólio de forma digital, registrando todo 

o percurso de aprendizagem e produção de conhecimento, incluindo a possiblidade 

de inserção de recursos multimídia. A plataforma conta, ainda, com uma curadoria de 

conteúdos digitais conduzida pelos próprios professores, disponibilizando para os 

alunos diversos recursos de aprendizagem que podem ser acessados para auxiliá-

los nas pesquisas de seus roteiros, ampliando o acesso aos conteúdos que já estão 

disponíveis nos livros didáticos.  

 
d) Espaços de aprendizagem: A primeira alteração no espaço físico da Amorim 

Lima ocorreu em 1996 na chegada da diretora Ana Elisa, quando em um esforço 

para manter os alunos o maior tempo possível na escola e diminuir os índices de 

evasão, autorizou a derrubada dos alambrados que cerceavam a circulação no pátio, 

visando, com isso, demonstrar um voto de respeito e confiança para com as crianças 

e jovens. Após isso, outras intervenções foram realizadas no espaço com o objetivo 
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de torná-lo mais agradável visualmente e voltado à convivência, passando a abrir a 

escola nos fins de semana e também para uso de toda a comunidade.  Com estas 

mudanças, alunos de maior idade passaram a frequentar a escola fora de seus 

horários de aula, atuando como monitores em várias atividades, fortalecendo o 

vínculo aluno/escola. Na Amorim, os alunos estudam em grupos organizados em 

grandes salões e, visualmente, o espaço físico faz uso de elementos coloridos e 

ilustrações (figura 51), no lugar da cor cinza usada anteriormente nas paredes e 

fardamento escolar. A abertura de portas e derrubada de paredes torna o ambiente 

favorável à troca e compartilhamento entre os diferentes atores da comunidade 

escolar e como todos são responsáveis pela manutenção desse espaço (plural e 

democrático). O “Escolas Transformadoras” afirma que esta atitude desperta o 

protagonismo do aluno, gerando senso de responsabilidade e liderança.  

 

Figura 51 – Espaços de Aprendizagem da EMEF Amorim Lima 
 

  
 

Fonte: Foto 01: http://educacao.uol.com.br/album/2015/04/13/conheca-a-escola-amorim-lima-em-sao-
paulo.htm#fotoNav=14; Foto 2: http://semanadepedagogiafsa2014.blogspot.com.br/2014/09/emef-

amorim-lima-fotos.html 

 

4.3.2.2 Análise da Escola 

 

O quadro 33 apresenta os 47 códigos abertos gerados da análise, do que fora descrito 

nos 4 conteúdos da Escola Amorim Lima: 
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Quadro 33 – Codificação Aberta da EMEF Amorim Lima 
 

PROPOSTA PEDAGÓGICA 
 

1. Desenvolvimento da autonomia moral e intelectual do aluno 

2. Oferecimento de um ambiente solidário e democrático 

3. Importância da formação pessoal e psíquica aliada a intelectual 

4. Aluno se desenvolve em ritmo e forma próprios 

5. Participação dos pais e da comunidade na vida da escola 

6. Professor como incentivador da pesquisa 

7. Professor como orientador dos roteiros de estudo dos alunos 

8. Aluno com domínio de seus processos de aprendizagem 

9. Aluno com autonomia para construir e viver seu percurso intelectual  

10. Professor assume prática compartilhada e solidária 

11. Professor acompanha o currículo transversal 

12. Aprimoramento artístico, físico e estético do aluno 

13. Desenvolvimento da competência Empatia 

14. Desenvolvimento da competência “Trabalho em Equipe” 

15. Desenvolvimento da competência Liderança Compartilhada 

16. Desenvolvimento da competência Protagonismo Social 

 

 

PRÁTICA PEDAGÓGICA 
 

1. Atividades realizadas em grandes salões 

2. Alunos organizam-se em grupos para estudar 

3. Alunos de diferentes idades sentam em mesas coletivas 

4. Uso de Roteiros temáticos de pesquisa como método para aprendizagem 

5. Uso de Roteiros de pesquisa com tema interdisciplinar 

6. Uso de livros didáticos de forma não linear 

7. Uso de livros didáticos como uma das fontes de conteúdo 

8. Privilégio para pesquisas com transversalidade temática 

9. Aluno pode escolher seu Roteiro de aprendizagem 

10. Trabalho com grupo para estimular a troca 

11. Professores atuam coletivamente no salão de estudos 

12. Alunos contam com um tutor particular 

13. Elaboração de Portfólio como produto de registro da aprendizagem 

14. Não há realização de provas tradicionais 

15. Aluno é avaliado pela qualidade do Portfólio 

16. Aluno é avaliado pela sua participação em atividades na escola 

17. Aluno consciente de suas dificuldades e da evolução de suas capacidades 

18. Uso de aulas expositivas de Matemática, Inglês e Oficinas de texto 

19. Realização de Oficinas de artes, ciências e outras línguas 
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USO DE TECNOLOGIAS 
 

1. Escola com rede wi-fi 

2. Sala de Informática 

3. Uso de Plataforma de Aprendizagem própria 

4. Alunos e professores acompanham os estudos via plataforma tecnológica 

5. Elaboração de Portfólio Digital de aprendizagem  

6. Uso de recursos digitais de aprendizagem via plataforma própria de aprendizagem 

 

ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM 
 

1. Alunos estudam em grupos 

2. Alunos estudam em grandes salões 

3. Espaço com uso de elementos coloridos  

4. Espaço com uso de ilustrações (desenhos) 

5. Todos são responsáveis pela manutenção do espaço físico 

6. Espaço desperta o protagonismo do Aluno 

 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

4.3.3 Projeto GENTE (Ginásio Experimental Carioca) 

 

Figura 52 – Site do Projeto GENTE 
 

 
Fonte: http://gente.rioeduca.net/ 

 
Em 2011, a Secretaria de Educação do Município do Rio de Janeiro instituiu os 

Ginásios Experimentais Cariocas (GECs), como um modelo inovador de ensino para as 

escolas que atendessem do 6° ao 9° ano escolar. Visando minimizar o desinteresse dos 

jovens desses anos escolares, o modelo tem como desafio fazer com que os estudos 
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passem a fazer sentido para os adolescentes, os tornando “cidadãos autônomos e ativos e 

capazes de planejar o próprio futuro”. Os Ginásios funcionam dentro de escolas públicas 

municipais, sendo 31 atualmente. Os alunos estudam em tempo integral e para concretizar 

seu projeto de vida, alguns ginásios possuem uma estrutura “vocacionada”, com uma 

proposta curricular direcionada para uma determinada atuação de futuro, são eles: Ginásio 

Olímpico (direcionamento para o esporte, atividades físicas e prática de modalidades 

olímpicas); Ginásio das Artes; Ginásio do Samba (especial atenção ao estudo da música, 

instrumentos, cantos e teorias musicais, fica próximo à escola de samba Imperatriz 

Leopoldinense); Ginásio Poliglota (estudo de línguas, inglês, espanhol e até árabe, próximo 

ao aeroporto Tom Jobim) e Ginásio Experimental de Novas Tecnologias Educacionais 

(GENTE). Todos os Ginásios têm por objetivo aprimorar o lado humano dos estudantes, 

incentivando o desenvolvimento de seus potenciais individuais e, como forma de incentivar a 

prática diferenciada realizada nestas escolas, os professores socializam suas experiências, 

sistematicamente, com colegas de outras escolas. O GENTE foi o Ginásio selecionado para 

ser descrito e codificado, visto que surgiu em diferentes caminhos da pesquisa hipertextual e 

também pelo volume de informações disponibilizadas sobre o projeto.  O GENTE foi 

concebido como resultado de uma parceira entre a Secretaria Municipal de Educação do Rio 

de Janeiro, o Ministério da Educação e diversas instituições não-governamentais que 

trabalham em favor da inovação na educação.  

 

4.3.3.1 Descrição da Escola 

 
a) Proposta Pedagógica: O GENTE iniciou suas atividades em 2013 e funciona na 

Escola Municipal André Urani, no bairro da Rocinha, com capacidade inicial para 

atender 180 alunos do 7º ao 9º ano. O principal conceito da escola é o de se 

apropriar integralmente de novas tecnologias educacionais e colocar o aluno no 

centro do processo de aprendizagem. Organiza suas atividades apoiadas em 4 

pilares: “Ensino personalizado, Projetos Transdisciplinares, Avaliação baseada em 

competências, Uso de Tecnologia Digital e um Currículo Expandido para a criação do 

eu e do meio com habilidades cognitivas e não cognitivas”. Tem como missão atuar 

como núcleo inovador para um amplo movimento de qualificação do 2º segmento da 

Rede do Município do Rio de Janeiro e “desenvolver o espírito empreendedor do 

jovem por meio da tecnologia em um ambiente educacional qualificado para que ele 

possa enfrentar os desafios de viver, aprender e trabalhar bem em uma sociedade 

cada vez mais complexa, rica em informação e baseada em conhecimento”. A 

proposta pedagógica do GENTE possui a seguinte visão de educação: a) 
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interdimensional (trabalha a racionalidade e a emotividade e espiritualidade); b) 

transdisciplinar (interação otimizada entre diversas disciplinas); c) educação para 

valores (criação de espaços e condições para que o educando identifique e incorpore 

valores positivos à suas vidas); d) pedagogia da presença (a relação educador-

educando baseia-se na abertura, reciprocidade e compromisso); e) taxonomia dos 

objetivos educacionais ou de Bloom (organizada num processo que vai do mais 

simples para o mais complexo). A escola considera o aluno como um protagonista 

juvenil, como uma solução, uma fonte de iniciativa e de ação, de liberdade e de 

compromisso com seus próprios atos e consequências. Seguindo as orientações da 

Unesco, deseja que seus alunos sejam “usuários qualificados das tecnologias da 

informação; pessoas que buscam, analisam e avaliam a informação; solucionadores 

de problemas e tomadores de decisões; usuários criativos e efetivos de ferramentas 

de produtividade; comunicadores, colaboradores, editores e produtores; cidadãos 

informados, responsáveis e que oferecem contribuições”. O professor assume a 

função de mentor dos times de alunos, podendo exercer uma função generalista 

(quando acompanha e orienta os times em seu trajeto geral) ou especialista (quando 

assume atuação específica nas suas disciplinas dentro dos projetos 

transdisciplinares e disciplinas eletivas, além dos docentes de língua estrangeira, 

artes e educação física). 

 
b) Prática Pedagógica: Quando instituída, a escola buscou não dividir os alunos em 

turmas, anos ou salas de aula. A prática pedagógica, conforme rege o seu Termo de 

Referência, indica que os alunos são organizados em Famílias de 6 pessoas, que, 

por sua vez, se unem em times, cada Time com 3 famílias (somando 18 alunos). 

Cada time tem um Professor Mentor e organiza-se em grandes salões (dois salões, 

um verde outro amarelo), de modo que as 3 famílias ficam próximas fisicamente, 

possibilitando que os professores atuem como orientadores de Projetos 

Transdisciplinares, possibilitando um atendimento personalizado - uma tutoria a cada 

estudante e outras atividades são desenvolvidas de forma colaborativa. Na prática, a 

primeira semana de aula no Gente inicia com o “Acolhimento”, onde ocorre a 

organização dos alunos, as orientações gerais de como funciona o projeto e a 

produção da ‘capsula do tempo’, onde o aluno escreve em um papel como se vê no 

final do curso, além do reconhecimento dos espaços da escola para que o aluno se 

sinta pertencente e responsável por ele. Após a semana de acolhimento é realizado 

o diagnóstico (utilizando a Máquina de Testes), como forma de mapear as 

competências já alcançadas pelos alunos e aquelas que ainda precisam desenvolver 
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– do resultado dessa avaliação é indicado o Itinerário Formativo (mapa com 

habilidades e competências que ele deverá desenvolver) daquele período.  A partir 

daí, diariamente as atividades são divididas em 3 blocos: um antes do desjejum, 

outro até o almoço e, mais um, na parte da tarde. Todos os dias, os primeiros 30 

minutos são reservados ao desenvolvimento de habilidades não cognitivas 

(autonomia, motivação, sociabilidade, equilíbrio emocional, etc) e aos Projetos de 

Vida, que são como metas profissionais elaboradas pelo aluno em tutoria, sendo 

orientados a participar de atividades eletivas que os auxiliarão no alcance dessas 

metas. De segunda a quarta, o aluno se envolve no desenvolvimento das habilidades 

cognitivas de seu itinerário formativo; as quintas são reservadas para as avaliações 

da semana, verificando se todas as metas foram alcançadas e nas sextas os alunos 

que concluíram todas as suas metas podem se dedicar integralmente aos projetos 

transdisciplinares e os que tenham pendências se dedicam no primeiro bloco de 

tempo a esses projetos e os outros dois usam para dar conta do que não foi 

realizado durante a semana (reforço escolar). O projeto transdisciplinar é semestral e 

desenvolvido pelo aluno a partir de uma situação-problema ou uma pergunta 

possibilitando a união de conhecimentos teóricos e práticos; eles atuam em grupos 

pré-definidos, como agentes transformadores das realidades estudadas. A avaliação 

no GENTE se dá em 5 dimensões: Diagnóstica (início de cada ano letivo); Formativa 

(semanalmente para verificação das metas de aprendizado e progressão); Somativa 

(provas bimestrais com uso da Máquina de Testes e avaliações externas); Coletiva 

(projetos e clubes) e Por Competências (Pessoais, relacionais, cognitivas e 

produtivas). No Gente, tabletes e smartphones são ferramentas constantes de uso 

dos alunos e professores, uma vez que os conteúdos, as habilidades e as 

competências a serem desenvolvidas encontram-se na Plataforma Educopédia e as 

provas são aplicadas pelo sistema avaliativo da Máquina de Testes, com correção 

automática e feedback imediato ao aluno e tutores. Para contribuir na realização do 

projeto de vida do aluno, a escola realiza em paralelo aos projetos transdisciplinares 

e itinerários formativos, um hall de disciplinas eletivas, como Robótica e Mecatrônica; 

Construção de blogs como portfólios; Inteligência Artificial (curso da Universidade de 

Stanford); Programação Básica; Webdesign e os livros de Shakespeare, em inglês, 

em um curso oferecido pela Universidade de Harvard.  

 
c) Tecnologias Digitais: O uso de tecnologias inserido aos processos de 

aprendizagem é parte essencial da proposta pedagógica do Gente, sendo o 

Educopédia a principal tecnologia que conduz essa proposta. Trata-se de uma 
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plataforma colaborativa de aulas digitais, criada pela Secretaria Municipal de 

Educação. As aulas estão organizadas de acordo com os dias letivos de cada ano e 

possuem conteúdos e atividades em vídeos, animações, textos, podcasts, quizes e 

jogos. Outra tecnologia é o Educoteca, a Biblioteca digital do Educopédia onde 

podem ser acessados livros digitais, transmídia e interativos. A Máquina de Teses foi 

outra tecnologia pensada para compor e concretizar a proposta de pedagogia digital 

do Gente. Segundo o Gente, a finalidade da prática educacional com ênfase para o 

uso das novas tecnologias é “tornar os alunos cidadãos autônomos, solidários e 

competentes, com capacidade de desenvolverem habilidades essenciais para um 

mundo em constante transformação, tais como: buscar, analisar e avaliar 

informações e fontes; solucionar problemas e tomar decisões; e utilizar de forma 

criativa as ferramentas de produtividade”. O estudo InnoveEdu classifica a Rede 

Ginásio Experimental Carioca no nível 3 de uso de tecnologia, numa escala de 1 a 5. 

  
d) Espaços de aprendizagem: O projeto pedagógico do Gente considera o espaço 

como um elemento fundamental de sua dinâmica. Sem existência de salas de aula e 

de quadros negros, os espaços devem ser grandes áreas (salões) com mobiliário 

que possibilite múltiplos arranjos de acordo com a atividade que a família ou time 

deseje realizar, tornando-o mais produtivo para a aprendizagem. As mesas são 

hexagonais, possibilitando diferentes arranjos modulares - há pufs de diversas cores 

e módulos de madeira que permitem diferentes utilizações. O conceito de mobilidade 

do espaço também foi pensado para atender as atividades que utilizam dispositivos 

tecnológicos. Cores e ilustrações que representam o jovem se faz presente nas 

diferentes áreas da escola. Esta liberdade de espaço relaciona-se com o conceito de 

autonomia desejado para a trajetória do aluno (vide figura 53).  

 

Figura 53 – Espaços de Aprendizagem do Projeto GENTE 
 

  
 

Fonte: http://gente.rioeduca.net/galeria.htm 

 



 

329 
 

Segundo notícia publicada em 19 de setembro de 2015, no Blog “O Globo”, a escola 

não segue mais sua prática pedagógica integralmente como fora planejado. Segundo o blog, 

a atual diretora da escola diz que as mudanças foram necessárias após ser constatado por 

meio das avaliações do município, que os resultados de aprendizagem não estavam 

satisfatórios. Para tal, o salão verde foi divido em 7 salas de aula para trabalhar com os 

laboratórios de aprendizagem por disciplinas, onde os alunos são reagrupados de acordo 

com as suas necessidades em cada disciplina, passando a ter um período de aulas 

específicas. O salão amarelo permaneceu com a mesma proposta do projeto inicial. 

Algumas questões foram citadas na matéria como possíveis causas que levaram à 

necessidade de mudanças: a demora em entregar ferramentas tecnológicas que integravam 

a proposta pedagógica (como a Máquina de Testes); o excesso de visitas na escola já era 

considerando como um modelo de aprendizagem inovador (mesmo que ainda em 

construção) e também a mudança de direção da escola, que, de 2013 a 2015, passou por 3 

dirigentes, interferindo na continuidade do projeto. 

 

4.3.3.2 Análise da Escola 

 

A análise da descrição do Projeto GENTE gerou 51 códigos abertos, apresentados no 

quadro 34: 

 

Quadro 34 – Codificação Aberta do Projeto GENTE 
 

PROPOSTA PEDAGÓGICA 
 

1. Apropriação integral de novas tecnologias educacionais; 

2. Aluno no centro do processo de aprendizagem; 

3. Ensino personalizado; 

4. Uso de Projetos transdisciplinares; 

5. Avaliação baseada em competências; 

6. Uso de tecnologia digital; 

7. Currículo expandido para criação do “eu”; 

8. Currículo com habilidades cognitivas e não cognitivas; 

9. Desenvolvimento do espírito empreendedor do jovem; 

10. Educação interdimensional (razão/emoção/espírito); 

11. Educação transdisciplinar; 

12. Educação para valores positivos; 

13. Pedagogia da presença;  

14. O aluno como protagonista juvenil; 

15. Professor como mentor dos times de alunos. 
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PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 
1. Ausência de divisão por turmas, anos e salas; 

2. Alunos são organizados em famílias e times (grupos de 3 famílias); 

3. Professor como mentor de time de alunos; 

4. Alunos estudam em um grande salão; 

5. Cada aluno tem um tutor; 

6. Atividades desenvolvidas de forma colaborativa; 

7. Aluno como responsável e pertencente ao espaço da escola; 

8. Mapeamento das competências desenvolvidas e a desenvolver; 

9. Uso de Itinerário formativo com habilidades a desenvolver; 

10. Desenvolvimento de habilidades não cognitivas; 

11. Elaboração de Projeto de Vida do aluno sob tutoria; 

12. Desenvolvimento de Projeto transdisciplinar, a partir de situação-problema; 

13. Desenvolvimento de Projeto transdisciplinar unindo teoria e prática; 

14. Alunos atuam como transformadores das realidades estudadas nos projetos; 

15. Realização de avaliação diagnóstica; 

16. Realização de avaliação formativa; 

17. Realização de avaliação somativa com uso de tecnologia digital; 

18. Realização de avaliação coletiva dos projetos; 

19. Realização de avaliação por competências; 

20. Uso constante de tabletes e smartphones; 

21. Provas com uso de tecnologia e feedback imediato ao aluno e tutores; 

22. Oferta de disciplinas eletivas na área de engenharia e tecnologias digitais multimídia. 

 

USO DE TECNOLOGIAS 

 
1. Uso de Plataforma Colaborativa de Conteúdos própria; 

2. Uso de biblioteca digital própria; 

3. Uso de Tecnologia digital para avaliação; 

4. Uso de tecnologias para tornar os alunos autônomos, solidários e competentes; 

5. Uso de tecnologia para desenvolver a habilidade de busca, análise e avaliação de informações;  

6. Uso de tecnologia para desenvolver a habilidade de solucionar problemas e tomar decisões; 

7. Uso de tecnologia para desenvolver a habilidade de usar de forma criativa as ferramentas de 

produtividade. 

 

ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM 

 
1. Ausência de salas de aula; 

2. Ausência de quadros negros; 

3. Uso de grandes salões para estudo; 

4. Mobiliário que possibilite múltiplos arranjos; 

5. Uso de pufs e módulos colorido; 

6. Espaço com ilustrações coloridas, alusivas ao jovem; 

7. A liberdade no espaço impulsiona o aluno para a autonomia desejada. 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
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4.3.4 Projeto NAVE (Núcleo Avançado em Educação) 

 

Figura 54 – Site do Projeto NAVE 
 

 
Fonte: http://www.oifuturo.org.br/educacao/nave/ 

 

O Núcleo Avançado em Educação – NAVE é um programa de Ensino Médio Integrado 

ao Profissionalizante desenvolvido pelo Instituto Oi Futuro, em parceria com as Secretarias 

de Estado de Educação dos estados do Rio de Janeiro e Pernambuco, sendo, portanto, uma 

escola pública e de ensino gratuito. Iniciado em 2008, a formação técnica é voltada 

completamente para o desenvolvimento de produtos de tecnologia digital e os alunos se 

formam com um diploma do Ensino Médio e Técnico.  

O NAVE funciona também como um centro de pesquisa e disseminação de novos 

conhecimentos e, em 2013, foi reconhecido pela Microsoft como uma das escolas mais 

inovadoras do mundo, passando a ter a empresa como parceira. A unidade de Pernambuco 

funciona na Escola Técnica Estadual Cícero Dias, na cidade de Recife e oferece os cursos 

de Multimídia e Programação de Jogos; a unidade carioca funciona no Colégio Estadual 

José Leite Lopes, no bairro da Tijuca e oferece os cursos de Roteiros para Mídias Sociais, 

Multimídia e Programação de Jogos. Em Recife, o NAVE conta ainda com a expertise do 

CESAR (Centro de Estudos e Sistemas Avançados de Recife), como parceiro em suas 

atividades. Dada à disponibilidade de informações, a descrição da Prática Pedagógica foi 

realizada a partir de informações da unidade do NAVE, em Recife. 

 

4.3.4.1 Descrição da Escola 

 
a) Proposta Pedagógica: A proposta do programa NAVE é “estimular o aluno em 

todas as suas dimensões para que se tornem humanos completos”, formando-o em 
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suas competências cognitivas e não cognitivas. As atividades do NAVE são 

realizadas em tempo integral, sempre inserindo a tecnologia na vida escolar regular. 

No processo, os alunos são incentivados a “se apropriar criticamente das principais 

linguagens e técnicas do universo digital”, buscando, com isso, se formar adultos 

autônomos e criativos para pensar e elaborar os seus projetos de vida. Segundo a Oi 

Futuro, no NAVE Recife a proposta didática se dá por meio da pedagogia da 

presença, do protagonismo juvenil, da educação para valores e da cultura da 

trabalhabilidade. Ainda segundo o site da Oi, a educação realizada no NAVE Recife 

é interdimensional, considerando a formação cognitiva e outras dimensões, como as 

relacionadas à corporeidade, inteligência emocional e busca de significado e sentido 

para a existência humana – busca a formação de um jovem Autônomo (capaz de 

tomar decisões); Solidário (que exercite a cidadania e responsabilidade social) e 

Capaz (com habilidades para inserção no mercado de trabalho). Para dar conta 

desses propósitos, nos três anos de formação de nível médio e técnico, os alunos 

trabalham em Projetos Integradores que envolvem pesquisas e práticas voltadas 

para a inovação tecnológica, cumprindo as etapas de planejamento, ideação, 

produção coletiva, apresentação de ideias em público e publicação. Faz parte ainda 

da ampla atuação do NAVE, atuar como um Centro de Pesquisa e um Centro de 

Disseminação de Conhecimento em Tecnologias. Nesse eixo de atuação, 

educadores e pesquisadores do Projeto estudam os meios eletrônicos, seus 

conteúdos, metodologias e relações com o universo escolar, o contexto digital e os 

desafios do século 21 como, por exemplo, as novas formas de resolver problemas e 

estimulação de processos criativos. Os educadores estudam as suas próprias 

práticas e disseminam suas descobertas para outras escolas e educadores, por meio 

de diferentes ações. A Revista NAVE é uma dessas ações e teve seu primeiro 

exemplar lançado em outubro de 2015, com uma série de artigos sobre novas 

práticas educacionais envolvendo tecnologias. A escola realiza o “O NAVE de Portas 

Abertas”, uma ação de socialização da prática e do conhecimento produzido no 

NAVE, onde a escola apresenta seu espaço, suas metodologias e os trabalhos 

realizados pelos alunos, além de oferecer oficinas e discutir sobre Educação Integral 

com foco no Ensino Médio Profissionalizante. O Projeto realiza ainda, nas duas 

unidades, o “Decola”, evento que tem como objetivo de discutir o empreendedorismo 

digital, buscando aproximar a escola do mundo do trabalho, levando para dentro da 

escola empresas da indústria criativa para conhecer os produtos digitais 

desenvolvidos pelos estudantes e para compartilhar conhecimento e práticas reais 

sobre negócios digitais.  
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b) Prática Pedagógica (NAVE Recife): Funcionando como uma escola pública de 

nível médio e formação técnica integrada, os alunos estudam os três anos cursando 

todas as disciplinas do ensino médio e mais as disciplinas da formação técnica 

(profissionalizante) de forma integrada. No primeiro ano, o aluno tem contato com 

disciplinas técnicas comuns a todas às formações oferecidas pela escola, para que, 

ao final do ano letivo, tenha um conhecimento mais amplo dos cursos e possa ao 

segundo ano, selecionar a formação técnica desejada. Selecionada sua formação 

técnica, no segundo ano o aluno passa a ter contato com a área especifica com 

maior profundidade, sempre de modo integrado às disciplinas regulares do ensino 

médio. Durante o curso, o aluno desenvolve Projetos Integradores em disciplinas 

voltadas para este fim, podendo integrar equipes de trabalho de outro curso técnico. 

O itinerário formativo do NAVE teve algumas de suas estratégias educativas 

apresentadas na pesquisa de Mestrado de Horta (2014). O “Educador Mentor” é uma 

das estratégias citadas por Horta, nessa atuação o professor atua como um 

facilitador/mediador da aprendizagem, sendo sua função orientar os trabalhos com 

os times de educandos, suas entregas e demandas cognitivas e relacionais. A 

intenção é que cada educador seja responsável por 2 a 3 times compostos por cinco 

educandos, tendo acesso a todos os instrumentos de acompanhamento desses 

alunos, as avaliações, o plano de vida e outros. Esta organização dos alunos em 

“Times” é outra estratégia baseada na formação de conhecimento por competências 

colaborativas - para formação dos times o instrumento utilizado é o “Opinionário”, 

que tem como objetivo identificar padrões de relacionamento, comunicação, 

liderança e saberes de cada aluno. O instrumento é aplicado na primeira semana de 

aula e com os resultados em mãos os educadores se reúnem para montar os times. 

Outra estratégia apontada por Horta são as “Didáticas Colaborativas”, que envolve a 

definição de metas coletivas onde o trabalho conjunto e cooperativo gera 

intercomplementaridade. O “Plano de Vida” é utilizado como estratégia que leva o 

aluno a projetar o seu futuro como profissional e cidadão, trabalhando no presente 

para o seu desenvolvimento, estabelecendo metas de curto, médio e longo prazo, 

priorizando mais do que o alcance, o exercício da auto proposição. Os “Diagnósticos 

Sociocultural e Propedêutico” são duas estratégias relevantes, o primeiro serve para 

levantar informações sobre o meio social e cultural do educando e é aplicado na 

primeira semana de aula. O segundo serve para identificar os conhecimentos prévios 

que o aluno trás consigo do ensino fundamental – ambos os instrumentos servem de 

apoio para o planejamento das atividades junto aos alunos.  A avaliação de 

conhecimentos é aplicada em todas as turmas por área de conhecimento: ciências 
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humanas, ciências exatas, matemática e linguagem, e para dar conta da proposta de 

educação interdimensional, a atitude do educando também é avaliada, conduzindo o 

processo com as seguintes proporções: Avaliação Didática (60%); Avaliação 

Colaborativa (20%) (as duas juntas correspondem a 80% da nota do bimestre); 

Autoavaliação do educando (10%); Avaliação atitudinal realizada pelo educador 

(10%). Outros instrumentos de gestão e organização da aprendizagem são utilizados 

para dar conta da rotina escolar, como o “Acordo Pedagógico”, a “Cogestão”, “Guia 

do Educando e do Educador Familiar”, “GPS” (guia de procedimentos sócio-

educativos) e o “Guia de Aprendizagem”. 

 
c) Tecnologias Digitais: As tecnologias digitais são objeto central da proposta 

educativa do NAVE, constituindo-se inclusive como produto final da formação 

técnica. Já a utilização das tecnologias como hardware e software como mediadores 

no processo de ensino e aprendizado se faz diretamente presente com o uso de 

laboratórios de informática com recursos multimídia que possibilita o 

desenvolvimento de produtos tecnológicos como jogos, aplicativos, softwares e 

outros produtos. Além disso, o espaço de convivência oferece pontos de acesso livre 

à internet. O InnoveEdu considera o NAVE com grau 5 de uso de tecnologia. 

 
d) Espaços de Aprendizagem: Os espaços do NAVE fazem parte do conceito 

educacional do programa, atuando como um ambiente inspirador do aprendizado 

tecnológico. Os ambientes são ilustrados com elementos visuais relacionados à 

tecnologia, seus conceitos intangíveis e objetos tangíveis. Os espaços procuram ser 

amplos e abertos e a presença do colorido é constante, conforme ilustra a figura 55. 

O NAVE Rio está instalado em um prédio no qual, atualmente, funciona o Centro de 

Distribuição de Linhas Telefônicas da Oi, de modo que o projeto arquitetônico exigiu 

um funcionamento peculiar, dada a necessidade de isolar as áreas técnicas do 

prédio das áreas educacionais. As salas de aula contam com mobiliário colorido e 

disposto em mesas que podem ser organizadas em espaços coletivos de trabalho, 

onde os alunos sentam em times e podem reorganizar o espaço de acordo com a 

atividade que queiram realizar. Em 2016, as escolas NAVE pretendem implantar um 

FabLab como espaço maker de trabalho.  
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Figura 55 – Espaços de Aprendizagem do NAVE 
 

  
 

Fonte: Foto 01: http://cursomaciel.com.br/nucleo-avancado-em-educacao-colegio-nave-rj/ Espaço de 
convivência / Nave Rio; Foto 02: http://www.oifuturo.org.br/noticias/nave-recife-escola-tecnica-

estadual-cicero-dias/ Pátio Nave Recife 

 

4.3.4.2 Análise da Escola 

 

A análise em codificação aberta do Projeto NAVE gerou 34 códigos, conforme 

apresentado no quadro 35: 

 

Quadro 35 – Codificação Aberta do Projeto NAVE 
 

PROPOSTA PEDAGÓGICA 
 

1. Formação do aluno em suas competências cognitivas e não cognitivas 

2. Integração da tecnologia com a vida escolar regular 

3. Apropriação crítica das linguagens e técnicas no universo digital 

4. Formação de alunos autônomos e criativos 

5. Alunos autônomos e criativos para elaborar seus projetos de vida 

6. Didática por meio da Pedagogia da Presença 

7. Didática por meio do protagonismo juvenil 

8. Educação para Valores 

9. Cultura da “trabalhabilidade” 

10. Educação Interdimensional (cognitiva, corpórea e emocional) 

11. Formação de jovens autônomos e capazes 

12. Realização de Projetos Integradores com pesquisa e prática voltadas para a inovação tecnológica 

13. Educadores e pesquisadores atuam como produtores e disseminadores de conhecimento em tecnologias 

14.  Realização de evento para socialização da prática e do conhecimento produzido no Nave 

15. Realização de evento para aproximar a escola do mercado de empreendedorismo digital 

 

PRÁTICA PEDAGÓGICA 
 

1. Alunos desenvolvem Projetos Integradores 

2. Professor atua como mentor mediador da aprendizagem 

3. Alunos organizados em Times para formação de conhecimento por colaboração 

4. Uso de didáticas colaborativas para realização de trabalho conjunto e cooperativo 
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5. Elaboração de Plano de Vida para o aluno a projetar o seu futuro profissional e cidadão 

6. Realização de diagnósticos Sociocultural do aluno 

7. Realização de diagnóstico de conhecimentos prévios do aluno 

8. Avaliação da atitude do aluno como parte integrante do processo avaliativo 

9. Auto avaliação do aluno como parte integrante do processo avaliativo 

 

USO DE TECNOLOGIAS 
 

1. Uso de laboratórios de informática com recursos multimídia 

2. Acesso livre à internet 

 

ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM 
 

1. Uso do ambiente como espaço inspirador do aprendizado tecnológico  

2. Ambientes ilustrados com elementos visuais relacionados à tecnologia 

3. Espaços amplos e abertos 

4. Presença constante do colorido nos espaços  

5. Uso de mobiliário colorido 

6. Uso de mesas que podem ser organizadas em espaços coletivos de trabalho 

7. Uso de mobiliário que pode ser reorgnizado de acordo com a atividade a realizar 

8. Espaço maker de trabalho 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

4.3.5 Uniamérica 

 

Figura 56 – Site da Uniamérica 
 

 
Fonte: http://uniamerica.br/ 

 

A Faculdade União das Américas (Uniamérica) é uma instituição comunitária e sem fins 

lucrativos, que faz parte de um ecossistema organizacional (com outras comunidades e 

organizações) e tem como missão “contribuir para o desenvolvimento da sociedade”. Esse 
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ecossistema é composto pela Faculdade União das Américas como âncora, o 

Poliambulatório Sociedade Civil Nossa Senhora Aparecida (SCNSA), o Colégio Bertoni, 

além de associações e ONGs de Cognópolis (bairro conhecido como a Cidade do 

Conhecimento), empresas parceiras, startups, empresas incubadas e a comunidade ligada 

ao Clube Uniamérica. Situada na cidade de Foz do Iguaçu, estado do Paraná, o 

ecossistema da Uniamérica tem como propósito “Criar, estruturar e manter um ambiente que 

venha a se tornar um dos melhores lugares do mundo para se trabalhar, aprender e evoluir”. 

O projeto de inovação em educação na Uniamérica iniciou quando Ryon Braga, presidente 

do Conselho da Hoper Educacional (empresa brasileira de consultoria educacional com 

mais de 15 anos de atuação), passou a fazer parte da Diretoria da Faculdade e, no segundo 

semestre de 2013, traçou como objetivo oferecer um modelo completamente inovador de 

educação superior, tomando como referência experiências conhecidas em universidades de 

referência como Stanford, Harvard, MIT. A Faculdade oferece 21 cursos de Graduação em 

diferentes áreas como saúde, ciências sociais aplicadas e engenharias; além de 14 cursos 

de Especialização e 06 de MBA (Master in Business Administration), cursos de curta 

duração (20h); cursos de extensão (10h) e o Language Center, uma escola de inglês. Para 

realização de suas atividades, a Uniamérica conta com a receita das mensalidades e com 

doações (de pessoas físicas ou jurídicas), como o Projeto “Adote um Bolsista”, o patrocínio 

de espaços publicitários no Campus, projetos de iniciação científica e o espaço 

empreendedor. 

 

4.3.5.1 Descrição da Escola 

 

a) Proposta Pedagógica: O objetivo maior da Uniamérica é “Se tornar a primeira 

universidade internacional (não estatal) totalmente gratuita, reconhecida como um 

centro de referência em inovação educacional, organizacional e social”. Em sua 

proposta pedagógica o ambiente de ensino e aprendizagem tem grande relevância, 

constituindo-se como um ambiente que permita às pessoas serem protagonistas de 

sua própria evolução. Imbuída em uma missão chamada pela instituição como 

“transformacional”, a Uniamérica modifica importantes elementos do processo 

educacional: a) o conteúdo, que deixa de ser a repetição de um roteiro para ser 

revisto em função do seu significado e contexto; b) o propósito de estudar, que 

também deve ser integrado aos objetivos do aluno dentro de um contexto de 

transformação social; c) o método de ensino, que é transposto para o processo ativo 

de aprendizagem, passando o aluno a ser o protagonista da construção de seu 

conhecimento; d) a relação professor/aluno, que passa a ser de interatividade e 
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colaboração; e) a sustentabilidade institucional que se constrói por meio da relação 

com a sociedade e organizações. Para estabelecer tais mudanças, alguns elementos 

passaram por transformações mais profundas, e uma delas foi o redesenho da matriz 

curricular dos cursos, que passou a ser organizada tendo como referência as 

competências técnicas e comportamentais para uma formação integral do aluno. 

Esse modelo rompe com a estrutura curricular linear e dividida por disciplinas, 

caminhando para uma lógica que toma como referência a aplicabilidade do 

conhecimento, a aprendizagem baseada por competência e para o domínio. O 

ensino da língua inglesa também foi inserido ao currículo de modo que o aluno 

adquira fluência no período de 4 semestres. A inserção e abordagem de temas 

transversais em todos os cursos também é uma proposta pedagógica da 

universidade que procura desenvolver no aluno competências importantes para 

integrá-lo ao mundo do trabalho – técnicas de estudo, raciocínio lógico, educação 

financeira, projeto de vida, pensamento crítico, ética, empreendedorismo, gestão, 

valores evolutivos universais, democracia pura, inteligência evolutiva e habilidade 

socioemocionais são os principais temas trabalhados. A visão empreendedora é 

outro pilar da proposta pedagógica, uma formação que trabalha a iniciativa e a pró-

atividade para uma integração do aluno com o mundo real do trabalho, dando 

significado ao que é estudado na universidade. Como consolidação dessa proposta, 

a instituição conta com o núcleo de empreendedorismo, com o objetivo de “inspirar, 

capacitar e conectar pessoas para promover a criação e desenvolvimento de 

negócios de alto impacto, expandindo positivamente o ecossistema empreendedor 

da região”. 

 
b) Prática Pedagógica: O aluno do curso de graduação é acompanhando durante 

todo o curso por um Professor Preceptor que atua como responsável por garantir o 

aprendizado efetivo do aluno e também como um guia na aquisição de competências 

para o seu Projeto de Vida, constituindo-se num modelo de acompanhamento 

individual do educando que envolve os componentes cognitivos e não cognitivos 

inerentes à sua formação. A metodologia de ensino aprendizagem adotada pela 

Uniamérica realiza a integração teoria e prática, onde o processo de aprendizado 

cognitivo inicia sempre pelo componente da pratica, contextualizando e significando 

o que está sendo estudado. Para tal, faz uso de desafios, problemas ou questões 

norteadoras que provoquem no aluno o desejo e necessidade de pesquisa 

(Metodologias Ativas de Aprendizagem).   Essa dinâmica dá em ambientes ativos de 

aprendizagem (Active Learning Classroom) que priorizam a experiência colaborativa 
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(crowdlearning), onde os alunos desenvolvem trabalhos em grupo e individuais 

possibilitando flexibilidade e reduzindo as tradicionais aulas expositivas. O Projeto 

Integrador é apontado pela Uniamérica como um dos desafios de pesquisa e prática 

colaborativa e interdisciplinar. A utilização do chamado flipped classroom também faz 

parte do modelo pedagógico, induzindo o aluno ao hábito de estudar além do espaço 

da universidade, contribuindo para o desenvolvimento de um autodidatismo e 

autonomia de forma constante e progressiva. A Aprendizagem Baseada em Projetos 

(ABPr) tem se consolidado na prática pedagógica da Uniamérica como a melhor 

metodologia para o “aprender fazendo”, também conhecido como movimento ou 

cultura maker. 

 
c) Tecnologias Digitais: O uso de tecnologias digitais procura estar integrado à 

prática regular de estudos, uma vez que a instituição faz uso do modelo de flipped 

classroom, possibilitado por conta do uso do Blended Learning, em que o aluno pode 

acessar todo o conteúdo de forma online, para estudar em qualquer espaço e tempo, 

além dos encontros presenciais. Como base, a internet sem fio é disponibilizada em 

todo o campus e os materiais produzidos e disponibilizados digitalmente pela 

Universidade também estão acessíveis em dispositivos móveis. 

  
d) Espaços de aprendizagem: O uso de Metodologias Ativas de Aprendizagem, 

conforme descrito no item anterior é a base do projeto dos espaços de aprendizagem 

da Uniamérica. Por isso, os espaços favorecem o trabalho em grupo, a interação 

com o professor orientador e preceptor e a prática integrada à teoria. No campus, em 

uso até o ano de 2015, os espaços eram amplos, com mesas de estudo em grupo e 

pufs coloridos. Em 2016, a instituição passa a funcionar em novo campus, espaço 

que aprimora ainda mais esse “novo conceito de sala de aula”. O novo espaço busca 

“proporcionar ao aluno uma nova experiência de estrutura e ambientação dos 

espaços”. As áreas são abertas e iluminadas, com espaços de convivência 

espalhados por todo o campus, incluindo Biblioteca, Cine-Teatro, Coworking e Praça 

de Alimentação de acesso livre à comunidade. O mobiliário dos ambientes continua 

colorido e proporcionando mobilidade para diversas configurações (figura 57). Na 

maioria dos cursos, a sala de aula integra laboratório, equipamentos, ferramentas e 

livros, tudo com acesso imediato, buscando aumentar a atividade e produtividade do 

aluno. O novo campus conta ainda com um Maker Lab, um espaço para prototipação 

de projetos idealizados pelos alunos.  
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Figura 57 – Salas de aula da Uniamérica 
 

  
 

Fonte: http://uniamerica.br/2016/02/mudanca-de-campus-uniamerica/ 

 

4.3.5.2 Análise da Escola 

 

Após a análise em codificação aberta, chegamos a 52 códigos que caracterizam a 

Faculdade União das Américas, conforme apresentado no quadro 36: 

 

Quadro 36 – Codificação Aberta da Uniamérica 
 

PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 
1. Importância do ambiente físico para o processo de ensino e aprendizagem 

2. Ambiente que permita às pessoas serem protagonistas 

3. Conteúdo é revisto em função de seu significado 

4. Método de ensino como processo ativo de aprendizado 

5. Aluno como protagonista da construção de seu conhecimento 

6. Relação de interatividade e colaboração entre professor e aluno 

7. Matriz curricular redesenhada 

8. Matriz curricular tem como referência as competências técnicas e comportamentais 

9. Considera a formação integral do aluno 

10. Currículo não linear e sem divisão por disciplinas 

11. Aprendizagem por competências e para o domínio 

12. Inserção de língua inglesa no currículo com objetivo de fluência 

13. Abordagem de temas transversais em todos os cursos 

14. Desenvolvimento de visão empreendedora como pilar pedagógico 

15. Formação para o desenvolvimento da iniciativa e pró-atividade do aluno 

 

PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 
1. Professor como preceptor responsável por garantir o aprendizado efetivo do aluno 

2. Preceptor como guia para o aluno na aquisição de competências para o seu Projeto de Vida 

3. Acompanhamento individual do aluno 

4. Componentes cognitivos e não cognitivos integrados à formação do aluno 

5. O aprendizado cognitivo inicia pelo componente da pratica 
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6. O que está sendo estudado é contextualizado e significado  

7. Uso de desafios, problemas ou questões norteadoras que provoquem no aluno o desejo e necessidade 

de pesquisa 

8. Uso de Ambientes Ativos de Aprendizagem 

9. Aprendizado por experiência colaborativa 

10. Redução de aulas expositivas 

11. Projeto Integrador como desafio de pesquisa e prática colaborativa e interdisciplinar 

12. Uso de Sala de Aula Invertida 

13. Realização de estudos fora do espaço e hora da universidade 

14. Desenvolvimento de autodidatismo no aluno 

15. Construção de autonomia no aluno 

16. Uso da Aprendizagem Baseada em Projetos como metodologia para aprender fazendo 

 

USO DE TECNOLOGIAS 

 
1. Tecnologias digitais integradas à prática regular de estudos 

2. Acesso aos conteúdos em formato digital fora da sala de aula 

3. Prática de estudos em qualquer espaço e tempo 

4. Disponibilização de wi-fi em todo o campus 

5. Materiais são produzidos e disponibilizados digitalmente pela Universidade 

6. Conteúdos acessíveis em dispositivos móveis 

 

ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM 

 
1. O espaço como estimulador para o trabalho em grupo 

2. O espaço como estimulador para a interação do aluno com o orientador e preceptor 

3. O espaço como estimulador para a prática integrada à teoria 

4. Espaços amplos 

5. Uso de mesas de estudo em grupo 

6. Uso de pufs coloridos 

7. O espaço proporciona ao aluno uma nova experiência de ambientação 

8. Espaços abertos 

9. Espaços iluminados 

10. Disponibilização de diversos Espaços de Convivência 

11. Espaços com acesso livre à comunidade 

12. Uso de mobiliário colorido 

13. Mobiliário que permite diferentes configurações de espaço 

14. Sala de aula com laboratório, equipamentos, livros e ferramentas de forma integrada 

15. Uso de Maker Lab como espaço para prototipação de projetos 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
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4.3.6 Escolas Lumiar 

 

Figura 58 – Site das Escolas Lumiar 
 

 
Fonte: http://lumiar.org.br/ 

 

Ricardo Semler, empresário que conduz o Grupo Semco por meio de princípios 

inovadores e democráticos de gestão (governança corporativa participativa e 

empoderamento dos funcionários), criou em 1990, a Fundação Ralston-Semler, que tinha 

como objetivo inicial criar uma escola de educação formal baseada nos mesmos princípios 

democráticos do Grupo Semco, funcionando como um laboratório permanente de inovações 

- tal motivação fez nascer as ‘Escolas Lumiar’. A Fundação criou e mantém o Instituto 

Lumiar, organização sem fins lucrativos que funciona como um centro de pesquisas de 

Educação avançada, tendo como foco o desenvolvimento multidimensional do estudante. O 

Instituto Lumiar é quem cuida das Escolas Lumiar, garantindo que a prática pedagógica 

dessas escolas seja coerente à proposta pela qual ela foi criada, incluindo a missão de 

compartilhar o modelo com a rede pública de ensino. São 3 escolas no Brasil: a primeira, 

Escola Lumiar São Paulo (particular, da educação infantil ao ensino fundamental) iniciou 

suas atividades em 2003; a Lumiar Pública (educação infantil e fundamental I), funciona na 

Escola Municipal Antônio José Ramos e nasceu em 2005, de uma parceria entre a prefeitura 

de Santo Antônio do Pinhal (SP) e a Fundação Ralston-Semler; em 2010, iniciaram-se as 

atividades da Lumiar Internacional (educação infantil e fundamental I e II), escola bilíngue 

também na mesma cidade de São Paulo. Desenvolvendo um modelo diferenciado de 

ensino, a Escola Lumiar foi eleita uma das 12 escolas mais inovadoras do mundo pela 

Microsoft, UNESCO e Standford University. 
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4.3.6.1 Descrição da Escola 

 
a) Proposta Pedagógica: A Lumiar se indica como uma escola substancialmente, 

diferente das escolas convencionais, trilhando caminhos novos para a educação do 

século 21. As Escolas Lumiar têm por objetivo “formar cidadãos responsáveis, que 

tenham competências sociais, intelectuais e culturais, além de oferecer o 

conhecimento adequado e necessário para os estudantes viverem em um mundo 

moderno, ágil e democrático no futuro”. A Escola faz uso do conceito Synapses de 

educação, criado pelo Instituto Lumiar em parceria com o Departamento de 

Sociologia da Universidade de Cambridge e a Microsoft Corporation. No sistema 

Synapses busca-se o desenvolvimento das inteligências dos educandos de uma 

maneira mais leve e envolvente, procurando cativar o estudante que é considerado 

como agente principal de sua própria aprendizagem. Quatro pilares modelam o 

sistema Synapses: a) Currículo em Mosaico, onde o caminho de aprendizagem não 

é organizado em matérias, mas sim em uma matriz de competências (organizada ao 

redor dos Quatro Pilares da Educação propostos pela UNESCO); b) Personalização 

da aprendizagem, estratégia que permite montar diferentes mosaicos de estudos 

(peças do currículo) de acordo com as competências, habilidades e conteúdos 

desejados; c) Tutores e Mestres, duas organizações distintas de atuação do 

professor, sendo o primeiro o responsável por participar da vida dos alunos com 

aconselhamentos, agindo como mentores e o segundo oferece projetos de 

aprendizagem nos quais os alunos podem desenvolver suas competências e 

habilidades; d) Avaliação integral da aprendizagem no modelo formativo e somativo, 

que oferece feedback aos estudantes e mestres para que possam planejar melhor os 

próximos passos a serem tomados. A escola adota a metodologia ativa de 

aprendizagem, considerando que a melhor forma de aprender é agindo, resolvendo 

problemas e desenvolvendo projetos. De modo geral, a proposta pedagógica da 

Lumiar prioriza o desenvolvimento de competências e faz da busca de 

conhecimentos um processo transversal, em que se percebe a utilidade de cada um 

dos conhecimentos por meio de sua necessidade na realização dos projetos de 

aprendizagem ou para o planejamento e realização de seu Projeto de Vida.  

 
b) Prática Pedagógica: Da educação Infantil ao Ensino Fundamental, os alunos são 

agrupados em ciclos multietários, que são grupos com proximidade de idades, com o 

objetivo de enriquecer as situações de aprendizagem de forma colaborativa e 

horizontal. A Educação Infantil possui três ciclos: De 0 a 2 anos; de 2 a 4 anos e de 4 

a 6 anos. O Ensino Fundamental é a etapa em que se considera que “a roda, os 
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projetos, as oficinas e os módulos são oportunidades reais de aprendizagem”, uma 

vez que as noções de responsabilidade e liberdade vão, gradualmente, se 

concretizando, evoluindo em uma autonomia progressiva. Também se organiza em 

três ciclos: de 6 a 8 anos (fase de alfabetização); de 9 a 11 (familiaridade com 

linguagem escrita) e de 12 a 14 (autonomia na gestão de projetos) - cada ciclo tem 

um tutor presente todos os dias da semana. Durante o tempo em que cada aluno 

permanece em um ciclo (mais de 1 ano) ele vai assumindo diferentes papéis: de 

iniciante a experiente, de novo a mais velho, ora pode ser ajudante e ora ajudado, 

igual a todos e diferente de todos – estes papéis existem na subjetividade e se 

revelam naturalmente durante a realização dos projetos de aprendizagem. Como 

método ativo de aprendizagem a Lumiar trabalha com Projetos, atividades com um 

objetivo claro de acordo com as intenções de aprendizado. Todos os membros do 

grupo participam de forma colaborativa e de acordo com suas capacidades. Os 

projetos precisam: ser importantes ou relevantes para os participantes; permitir 

novas aprendizagens; ser estudado ou resolvido no contexto em que os alunos 

vivem. A cada fim de bimestre os estudantes se reúnem com a equipe da Lumiar 

para apontar os temas de interesse para os projetos de aprendizagem do próximo 

bimestre. Os Projetos definem como o aluno vai aprender o que está definido na 

Matriz de Competências do currículo da Lumiar. No tocante à avaliação, ela ocorre 

de forma constante: quando um aluno inicia na Lumiar ele já realiza uma avaliação 

visando identificar quais competências da Matriz ele já possui e quais ele precisa 

desenvolver. Essa avaliação compõe o Portfólio de Aprendizagem de cada aluno, 

algo como um Histórico escolar, onde são inseridos de forma detalhada todos os 

projetos de aprendizagem que o aluno realizar, suas avaliações de desempenho 

nesses projetos (realizada pelos mestres) e, em seguida, as avaliações bimestrais 

abrangentes do desempenho dos alunos (realizada pelos tutores), que inclui os 

aspectos relativos à sua inteligência emocional e social. Ao fim, o portfólio deve 

contar com a avaliação anual de desempenho do aluno, um resumo de todo o seu 

desenvolvimento durante o ano. Quando o ano for referente ao fim de um ciclo 

(Infantil, Fundamental-1, Fundamental-2 e Médio), a análise deve justificar o 

prosseguimento do aluno para nível de estudo seguinte. De modo operacional, a 

Lumiar destaca que a avaliação não é realizada por testes, provas e exames, “mas 

sim com base em observações, interações, diálogos com os múltiplos agentes 

envolvidos no processo – inclusive com o próprio aprendente”. Na dinâmica de 

estudos da Lumiar, outras práticas compõem os projetos de aprendizagem, como os 

Módulos, as Oficinas e as Rodas. Módulos de Aprendizagem são percursos didáticos 
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(podem ser realizados por sequências didáticas, pesquisa, visitas ou outros) sobre 

algum assunto de interesse do estudante ou mesmo considerados importantes pelo 

tutor ou mestre. Um módulo constante é o “Leitura do Mundo”, que tem por objetivo 

trabalhar com os alunos a leitura de um jornal diariamente, como uma estratégia para 

gerar discussões e produções sobre acontecimentos do mundo. Oficinas é outro 

dispositivo de aprendizagem usado para potencializar a compreensão de conteúdos 

específicos necessário para desenvolvimento dos projetos de aprendizagem ou para 

ampliação do repertório cultural dos alunos. Como a filosofia da escola é baseada 

em uma gestão democrática e participativa, a Roda é um dos dispositivos 

destacados para condução das atividades – trata-se de uma assembleia geral da 

comunidade escolar realizada semanalmente para discussão e tratamento de 

questões gerais trazidas por qualquer membro da comunidade (tutores, funcionários 

e estudantes), estimulando com que todos se sintam responsáveis pelo 

funcionamento da escola. Vale ressaltar ainda, que o Tutor é um profissional 

licenciado em Educação e contratado em horário integral, e é ele quem busca, fora 

da escola, o mestre (especialista de qualquer área como música, arquitetura, 

carpintaria ou outro) que vai ministrar e coordenar os projetos bimestrais de 

aprendizagem interdisciplinar, desenvolvendo e avaliando as competências dos 

participantes. Ambos trabalham em equipe. 

 
c) Tecnologias Digitais: As fontes investigadas e analisadas não apontam ações e 

projetos com destaque para o uso de tecnologias digitais nem a presença de 

dispositivos informatizados em seus espaços. Ao comunicar a filosofia da Lumiar, no 

tocante ao uso das TIC aplicadas à aprendizagem, é indicado na sua proposta 

pedagógica que “a tecnologia é vista como ferramenta para a aprendizagem do 

aluno, não como instrumento acessório do ensino do professor” e que, do ponto de 

vista do aluno, o foco está na sua utilização integrada a um processo de resolução 

de problemas, auxiliando-os na melhoria da qualidade da aprendizagem. 

 
d) Espaços de Aprendizagem: As 3 unidades da Lumiar não possuem exatamente 

a mesma estrutura física, mas os mesmos princípios de organização do espaço 

estão presentes em todas elas. O design das salas de aula não segue o modelo 

tradicional, com carteiras enfileiradas – o mobiliário possibilita diferentes arranjos do 

espaço e comumente estão dispostos para que os alunos sentem em grupos. A sala 

de aula é integrada com a Biblioteca, laboratório, atelier ou outro espaço de pesquisa 

e prática, onde alunos, mestres e tutores trabalham juntos.  Os espaços de “sala de 

aula” procuram ser amplos e com uso de várias cores em paredes, tetos, móveis e 
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outros elementos decorativos (vide figura 59). As áreas externas como pátios, quintal 

ou hall são amplamente utilizadas para atividades de aprendizagem.  

 

Figura 59 – Espaços de Aprendizagem das Escolas Lumiar 
 

 
 

Fonte: http://lumiar.org.br/index.php/escola-lumiar-sao-paulo/?nggpage=3 

 

4.3.6.2 Análise da Escola 

 

A análise das escolas Lumiar gerou 41 códigos abertos, conforme apresenta o quadro 

37: 

Quadro 37 – Codificação Aberta das Escolas Lumiar 
 

PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

1. Uso de novos caminhos para a educação do século 21 

2. Formação de cidadãos com competências sociais, intelectuais e culturais 

3. Desenvolvimento das inteligências dos educandos de uma maneira mais leve e envolvente 

4. Uso de estratégias para cativar o aluno 

5. Aluno como agente principal de sua própria aprendizagem 

6. Caminho da aprendizagem não é organizado em matérias 

7. Caminho da aprendizagem é organizado por uma matriz de competências 

8. Personalização da aprendizagem 

9. Professores atuando como tutor 

10. Avaliação integral da aprendizagem 

11. Avaliação com feedback para planejamento de estudos 

12. Uso de metodologia ativa de aprendizagem 

13. Desenvolvimento de Projetos como forma de aprender agindo 

14. Priorização ao desenvolvimento de competências 

15. Busca de conhecimento como um processo transversal 

16. Busca de conhecimento para o planejamento e realização de um Projeto de Vida 
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PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

1. Alunos são agrupados em ciclos multietários 

2. Agrupamento de alunos para uma aprendizagem de forma colaborativa e horizontal 

3. Realização de atividades para a evolução progressiva da autonomia 

4. Realização de Projetos como método ativo de aprendizagem 

5. Alunos do ciclo participam dos projetos de forma colaborativa 

6. Alunos do ciclo participam dos projetos de acordo com suas capacidades 

7. Avaliação para identificar as competências que possui e que precisa desenvolver 

8. Uso de Portfólio de Aprendizagem como registro do aprendizado e avaliação do aluno  

9. Avaliação inclui inteligência emocional e social 

10. Avaliação não é realizada por testes, provas e exames   

11. Avaliação considera observações, interações e diálogos incluindo o aluno nesse processo 

12. Realização de Módulos de Aprendizagem como percurso didático que pode ser cumprido pelo aluno  

13. Realização de Oficinas para potencializar a compreensão de conteúdos específicos 

14. Realização de Oficinas para ampliação do repertório cultural dos alunos 

15. Realização de Assembleia Geral da Comunidade escolar como prática de uma gestão democrática e 

participativa 

16. Assembleia como estratégia para que todos os membros da comunidade sintam-se responsáveis pelo 

funcionamento da escola 

 

USO DE TECNOLOGIAS 

 

1. Uso de tecnologia como ferramenta de aprendizagem 

2. Foco na utilização da tecnologia integrada a um processo de resolução de problemas 

 

ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM 

 

1. Uso de mobiliário que possibilita diferentes arranjos do espaço 

2. Mobiliário organizado para que os alunos sentem em grupo 

3. A sala de aula é integrada com a Biblioteca, laboratório, atelier ou outro espaço de pesquisa e prática 

4. Espaço onde Mestres e Tutores trabalham juntos 

5. Salas de aula como amplos espaços 

6. Uso de várias cores em paredes, tetos, móveis e outros elementos decorativos 

7. Áreas externas são utilizadas como espaços de aprendizagem 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
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4.3.7 Escola Amigos do Verde 

 

Figura 60 – Site da Escola Amigos do Verde 
 

 
Fonte: http://www.amigosdoverde.com.br/ 

 

Situada em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, a Escola Amigos do Verde 

nasceu em 1984, pelas mãos de sua fundadora Silvia Carneiro, com a então Pré-escola 

‘Amiguinhos do Verde’, que era, desde já, pautada como uma proposta inovadora, um 

espaço educacional integrado à natureza e às questões ambientais (visão ecocêntrica). A 

escola é particular e oferece Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Como instituição 

particular, a escola conta com um Programa de Apadrinhamento de alunos, que tem como 

objetivo buscar e manter parceiros (pessoa física) que, com a contribuição de uma taxa 

mensal possam suprir as necessidades financeiras (mensalidade, transporte, uniforme e 

materiais) de 01 aluno estudando em tempo integral. Além das atividades educacionais a 

escola realiza assessorias para instituições, empresas (dentro de 3 eixos temáticos: 

ecologia do ser, ecologia social e ecologia planetária e visões do mundo) e orientação para 

instituições de ensino que queiram construir uma proposta pedagógica pautada em pilares 

similares. A Amigos do Verde teve seu trabalho reconhecido com alguns prêmios nacionais 

e já publicou 2 livros, “Escola Amigos do Verde: Resiliência, Amorosidade e Ciência para a 

Sustentabilidade”, e “Artes Culinárias da Amigos do Verde”, ambos de autoria da sua 

fundadora. Em seu site indica ter convênio com mais de 20 instituições e parceria com mais 

de 10, todas de atuações distintas. 
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4.3.7.1 Descrição da Escola 

 
a) Proposta pedagógica: Uma escola de Educação Integral que se organiza dentro 

do paradigma ecocêntrico, considerando o indivíduo em seu nível físico, emocional e 

ético, percebendo que a criança aprende pelo caminho da afetividade e do 

significado da vivência. Indica como propósitos de sua pedagogia: “Proporcionar uma 

aprendizagem desafiadora (cognitiva) e prazerosa (afetiva); Estimular a autonomia, a 

criatividade, a responsabilidade e a organização dos alunos; Acolher as diferenças, 

os potenciais e as limitações individuais e de grupo; Integrar alunos, equipe e 

familiares e conscientizar o aluno de que ele faz parte da natureza, através das aulas 

teóricas e práticas”. Em sua missão, a escola compromete-se com a aprendizagem 

integral do indivíduo, com o acolhimento à diversidade, com a expansão da 

consciência por meio de práticas ecológicas (de autoconhecimento, de 

agroecologias, artísticas e outras) contribuindo para um ser criativo, reflexivo, 

autônomo e solidário. Trabalha a partir de um currículo transdisciplinar, fazendo uso 

de Projetos de Estudo onde os alunos assumem responsabilidades, elaboram 

arranjos baseado no bem-estar de todos e desenvolvem a capacidade de 

argumentação. Na escola os alunos têm a natureza como fonte de aprendizado e no 

desenvolvimento das atividades é valorizada a amorosidade nas relações 

interpessoais e com a natureza, considerando a escola como uma comunidade 

orgânica. De acordo com a proposta pedagógica e com os projetos de estudo, vários 

eventos são realizados pelos alunos buscando a socialização e integração da 

comunidade escolar. O Acontonamento (alunos do fundamental e infantil, a partir de 

4 anos) e o mini-acontonamento (alunos de 2 e 3 anos) são realizados em Itapuã 

(Estação Experimental ISLA), tratando-se de um evento onde os alunos realizam 

plantios, trilhas ecológicas e passeios noturnos (pernoite para alunos do 

fundamental). A ‘Colheita’ e o ‘Feirão’ são outros eventos de destaque que conta 

com a participação dos pais – é realizado em novembro (colheita em um dia e feira 

no dia seguinte), onde são vendidas hortaliças, temperos, flores e outros produtos, 

além da realização de diversas atividades.  Alinhada com a proposta naturalista, a 

escola oferece lanches (incluído na mensalidade) que incentiva hábitos saudáveis de 

alimentação e também as aulas de culinária, de 1 a 2 vezes ao mês, com 

participação ativa do aluno em todo o processo. Hortas são mantidas na escola como 

recurso educativo para as atividades de permacultura e agroecologia. Os 

fundamentos pedagógicos da escola têm como referência teórica pesquisadores 

como Edgar Morin, Humberto Maturana, Rafael Yus, entre outros. 
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b) Prática Pedagógica: Um dos diferenciais no funcionamento da escola é a 

diversidade e flexibilidade de horário de entrada e saída disponível para os seus 

alunos. O aluno da Educação Infantil pode estudar somente pela manhã, somente 

pela tarde ou em turno integral (7h30 às 19h10), podendo ainda ser do turno 

intermediário, uma vez que a escola permite que os alunos da tarde possam chegar 

às 09h00, às 10h00 ou às 11h00. O aluno do Ensino Fundamental pode estudar no 

período matutino ou integral, sendo que o aluno do matutino pode fazer uso do turno 

inverso (com almoço incluso ou não) participando de Oficinas como Yoga, Teatro, 

Esportes, Capoeira e Artes. Cada faixa etária trabalha com um Plano de Estudos 

adequado às suas necessidades, contendo atividades de raciocínio lógico-

matemático, alfabetização, dramatização, artes plásticas e reciclagem, estudos 

sociais, culinárias naturalistas, ciências e aulas-passeio dentre outras. Os Planos 

contemplam as múltiplas inteligências do ser, sempre aliados às vivências de auto 

(eco) conhecimento (expansão da consciência), como relaxamentos, massagens, 

danças circulares, plantio e colheita, coleta seletiva de lixo, produção de papel 

reciclado e outros, buscando uma aprendizagem integral e plena. No Ensino 

Fundamental os Planos de Estudo são com frequência inseridos nos Projetos de 

Estudo, que são projetos construídos por professores e alunos (com uso de mapas 

mentais) que trabalham em grupo enfocando temas de modo transdisciplinar. Os 

projetos duram entre 2 e 3 semanas tendo sua dinâmica pautada na participação e 

colaboração ativa e dinâmica dos alunos, como um estímulo para uma aprendizagem 

prazerosa. Nos projetos os alunos são desafiados, desenvolvendo entre outros 

aspectos, a autonomia intelectual e afetiva. Em sua rotina diária, o aluno pode 

planejar o seu turno de atividades, intercalando as atividades de auto (eco) 

conhecimento, atividades no pátio, aulas especializadas, experiências e pesquisas. 

Na Amigos do Verde a avaliação é contínua e global e, para tal, a escola faz uso de 

“Pareceres Descritivos”, que avaliam os alunos em diferentes aspectos do 

desenvolvimento e nas aulas especializadas (agroecologia, música, inglês e 

educação física). Os alunos também realizam uma autoavaliação ao longo do ano. 

  
c) Tecnologias Digitais: Nas comunicações disponibilizadas pela escola Amigos de 

Verde não encontramos nenhuma referência ao uso de tecnologias digitais como 

mediadoras do ensino aprendizagem. 

 
d) Espaços de Aprendizagem: A escola funciona em um bosque com 3,6 mil m², 

onde habitam animais de pequeno porte como tartarugas, galinhas e coelhos. São 25 

espaços educativos, incluindo praças, campo, lago, cisterna e outras estruturas 
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dispostas na ampla área aberta reservada à escola, sendo todos esses ambientes 

considerados e usados como espaços de aprendizagem (figura 61). As ‘salas de 

aula’ são ambientes onde os alunos podem sentar-se em grupos, no chão, em 

mesas de trabalho coletivo e, no mesmo espaço, são disponibilizados outros 

materiais que permitem aos alunos realizar atividades que aliam teoria, prática e 

pesquisa. 

 
Figura 61 – Espaços de aprendizagem da escola Amigos do Verde 

 

  
 

Fonte: Foto 01: http://escolastransformadoras.com.br/br/escola/escola-amigos-do-verde/; Foto 02: 
http://escolastransformadoras.com.br/br/escola/escola-amigos-do-verde/ 

 

4.3.7.2 Análise da Escola 

 

A codificação aberta da Escola Amigos do Verde nos levou à indicação de 53 códigos 

abertos, apresentados no quadro 38: 

 

Quadro 38 – Codificação Aberta da Escola Amigos do Verde 
 

PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 
1. Educação Integral 

2. Consideração do indivíduo em seu nível físico, emocional e ético 

3. Consideração da afetividade no processo de aprendizagem 

4. Consideração do significado da vivência para o processo de aprendizagem 

5. Aprendizagem cognitiva e afetiva 

6. Estímulo à autonomia 

7. Estímulo à criatividade 

8. Estímulo à responsabilidade e organização 

9. Acolhimento aos potenciais e limitações individuais e de grupo 

10. Integração de alunos, equipe e familiares 

11. Conscientização do Aluno como parte da natureza 

12. Aprendizagem integral do indivíduo 
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13. Acolhimento à diversidade 

14. Expansão da consciência por meio de práticas ecológicas 

15. Formação de um ser criativo 

16. Formação de um ser reflexivo 

17. Formação de um ser autônomo 

18. Formação de um ser solidário 

19. Currículo transdisciplinar 

20. Uso de Projetos de Estudo 

21. Alunos elaboram projetos baseados no bem-estar de todos 

22. Alunos desenvolvem a capacidade de argumentação por meio de projetos 

23. Natureza como fonte de aprendizado escolar 

24. Valorização da amorosidade nas relações interpessoais 

25. Valorização da amorosidade nas relações com a natureza 

26. Consideração da escola como uma comunidade orgânica 

27. Eventos para a socialização e integração da comunidade escolar 

28. Incentivo a hábitos saudáveis de alimentação 

29. Uso de horta na escola como recurso educativo 

 

PRÁTICA PEDAGÓGICA 
 

1. Oficinas como Yoga, Teatro, Esportes, Capoeira e Artes 

2. Realização de Plano de Estudos adequado às necessidades de cada faixa etária 

3. Planos de estudo que contemplam as múltiplas inteligências do ser 

4. Planos de estudo que consideram as vivências de autoconhecimento 

5. Aprendizagem integral e plena 

6. Projetos de estudo construídos por professores e alunos 

7. Uso de Mapas mentais para construção de projetos de estudo 

8. Trabalho em grupo nos projetos de estudo 

9. Abordagem transdisciplinar dos temas de projetos de estudo 

10. Projetos de estudo com participação e colaboração ativa e dinâmica dos alunos 

11. Aprendizagem prazerosa como estímulo aos estudos 

12. Uso de desafio nos projetos de estudo 

13. Desenvolvimento da autonomia intelectual e afetiva nos projetos de estudo 

14. Liberdade para que o aluno planeje suas atividades no turno de estudos 

15. Avaliação contínua e global 

16. Uso de Pareceres Descritivos como instrumento de avaliação 

17. Uso de Auto avaliação ao longo do ano 

 

USO DE TECNOLOGIAS 
 

Sem codificação 
 

 

ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM 
 

1. Ampla área verde reservada à escola 

2. Espaços naturais usados como espaços de aprendizagem 

3. Nas salas alunos podem sentar em grupo 

4. Nas salas os alunos podem sentar no chão 
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5. Uso de mesas de trabalho coletivo nas salas de aula 

6. Outros materiais são disponibilizados na sala de aula 

7. Salas de aula possibilitam integração de teoria, prática e pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

4.3.8 Escola da Vila 

 

 
Figura 62 – Site da Escola Vila 

 

 
Fonte: http://www.escolavila.com.br/ 

 

Situada no Bairro de Fátima, na cidade de Fortaleza (estado do Ceará), a Escola Vila é 

semente do trabalho e ação de um grupo de mães, tendo iniciado suas atividades no quintal 

da casa de uma delas (Fátima Limaverde, sua fundadora) com educação Infantil, evoluindo, 

em 1990, para o Ensino Fundamental I e II. É uma escola particular que destaca se 

preocupar com a valorização da diversidade humana, a inclusão de pessoas com 

necessidades especiais e de diferentes culturas e religiões. Indica trabalhar com um novo 

modelo educacional, a “Pedagogia Ecossistêmica e Transdisciplinar”, fazendo parte do 

currículo da escola atividades relacionadas às artes, valores humanos, tradições, cultura da 

paz, consciência ecológica e exercício da cidadania. Por sua proposta e prática pedagógica, 

a escola participa de diversos eventos educacionais como conferencista, tanto no Brasil 

como em outros países e oferece formação e a assessoria pedagógica a 14 escolas 

públicas do município de Cruz, no estado do Ceará. 
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4.3.8.1 Descrição da Escola 

 
a) Proposta pedagógica: Com o objetivo de formar um aluno comprometido com a 

busca de melhorias para a qualidade da vida no planeta terra, a Escola Vila 

desenvolve o seu trabalho pautado em valores humanos, consciência ecológica e 

cidadania, envolvendo pais e comunidade em manifestações políticas, ambientais e 

sociais; de modo que o aluno perceba que todos são (eco) responsáveis pelo bem 

comum. Para tal, a escola conta com um currículo ampliado para trabalhar além das 

ciências, atividades relacionadas às artes e corporeidade, desenvolvendo “o lado 

direito do cérebro, as emoções, os sentimentos, o pensar”, tudo para que as atitudes 

do aluno reflitam um equilíbrio entre razão e emoção. Em sua proposta pedagógica a 

escola trabalha constantemente o uso responsável de recursos naturais. Nesta 

direção, integra questões relacionadas à reciclagem, à coleta seletiva do lixo e à 

reutilização de materiais que podem ser transformados em brinquedos ou outros 

objetos de uso. A alimentação saudável é outra filosofia da Escola, que possui 

atividades de preparação própria de alimentos, utilização de alimentos in natura, 

refeições não industrializadas e outras ações pautadas neste princípio. No currículo 

ampliado a Escola conta com as seguintes Aulas Complementares: 1. Artes Plásticas 

(a escola mantém uma galeria com a produção dos alunos); 2. Teatro (as produções 

são voltadas para os projetos); 3. Corpo (yoga, tai-chi, biodança e outros, incluindo o 

exercício da medição como estratégia de se manter sensível ao corpo e 

sentimentos); 4. Artesanato; 5. Música (a partir de 1 ano de idade). Os Laboratórios 

Vivenciais também são elementos importantes da pedagogia da Escola, funcionando 

como ambiente de prática dos conteúdos curriculares estudados, “promovendo assim 

o aprendizado de forma transdisciplinar, sempre interligando ao fazer, o sentir e o 

pensar”. Os seguintes Laboratórios são oferecidos: 1. Pomar (estudo dos aspectos 

científicos das árvores, produção de muda de espécie frutífera); 2. Horta (plantio de 

canteiros, monitoramento até a utilização das hortaliças no preparo de alimentos); 3. 

Jardim (estudo da propagação de planetas ornamentais, incluindo a interação dos 

pequenos animais com essas plantas); 4. Tecnologia Alternativa (pesquisa e 

aplicação de processos que economizem os recursos naturais, como reciclagem, 

reutilização e outros); 5. Saúde e Alimentação (importância da alimentação para a 

saúde, receitas e nutrição dos alimentos); 6. Farmácia Viva (estudo de ervas 

medicinais cultivadas pelos estudantes, incluindo o preparo de remédios e 

cosméticos caseiros); 7. Fauna (realizado no zoológico da Vila, focado para o estudo 

e classificação dos animais); 8. Manutenção (para vivências de técnicas de 

manutenção doméstica como pequenas instalações, carpintaria e pintura, além de 



 

355 
 

higiene e limpeza). Em toda sua proposta pedagógica a Vila destaca ir ao encontro 

da Transdisciplinaridade indicada pela UNESCO e da Aprendizagem Significativa 

uma vez que trabalha por meio do desenvolvimento de Projetos. 

   
b) Prática Pedagógica: Da Educação Infantil ao Ensino Fundamental, os alunos 

trabalham os conteúdos das diferentes disciplinas por meio do desenvolvimento de 

Projetos, organizados em 6 temas: 1. O Ser social; 2. O Ser na descoberta de seus 

valores e suas raízes; 3. O Ser natureza; 4. O Ser na tradição; 5. Vigilantes do 

planeta e 6. Construindo um mundo melhor. Para condução dos 6 projetos em todos 

os anos de estudo, a própria escola, por meio da Editora da Vila, construiu a sua 

coleção de Material Didático Transdisciplinar, a coleção ‘Cuidando do Planeta Terra’. 

No desenvolvimento dos projetos a interação entre os alunos é uma base 

fundamental nas atividades propostas pelos projetos, por isso, geralmente as 

atividades são realizadas em grupo, constituindo-se o coletivo como parte do 

processo de aprendizagem. As aulas são conduzidas sempre a partir do tema do 

projeto, contendo atividades de matemática, linguagem, ciências e estudos sociais, 

trabalhados de forma contextualizada. Cada aula inicia com a verificação em grupo 

das atividades que foram feitas em casa individualmente, compartilhando os 

diferentes resultados e enriquecendo a atividade do grupo.  O professor atua como 

mediador, observando as discussões dos grupos e verificando o desenvolvimento 

dos conteúdos por cada estudante. A Coleção Didática também busca envolver toda 

a escola, a família e a comunidade no desenvolvimento dos projetos, que ao fim são 

apresentados para essa comunidade, seja em ações como feiras ou por 

manifestações e campanhas de mobilização social. Na Escola Vila os alunos 

comumente realizam atividades na área externa à sala de aula, como nos jardins, 

hortas, carpintaria e outros espaços laboratoriais. O Mapa da Inovação e Criatividade 

na Educação Básica (MEC) indica que os alunos da Vila atuam de forma responsável 

e democrática na gestão da sala de aula. No Ensino Fundamental cada grupo possui 

uma responsabilidade a cada semana, realizando rodízio e criando uma rotina de 

autorregulação na turma; já na Educação Infantil cada aluno também tem uma 

responsabilidade, que é disposta em um quadro com representação visual por meio 

de símbolos e também é alternada a cada semana. No tocante ao processo de 

avaliação na Vila, embora existam, os exames ou provas não são determinantes 

como resultado avaliativo – o processo é realizado sistematicamente e por meio de 

diferentes estratégias, incluindo uma Ficha Avaliativa em que a participação do aluno 
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nas atividades e no grupo do qual faz parte é registrada e considerada essencial 

para uma avaliação mais detalhada do aluno.  

 
c) Tecnologias Digitais: Não foi possível encontrar em nenhuma comunicação da 

Escola qualquer referência ao uso de tecnologias digitais como mediadora dos 

processos de ensino aprendizagem.  

 
d) Espaços de Aprendizagem: O espaço da escola é uma grande área verde, com 

muitas árvores frutíferas, jardins e hortas preparadas e mantidas pelos alunos e 

professores. Como diferencial a Escola conta ainda com um pequeno Zoológico com 

galinhas, gansos, jabutis, dentre outros, também acompanhados pela comunidade 

escolar. Em sua área construída dispõem de um espaço cultural para realização de 

múltiplas atividades, como aulas para o corpo (Yoga, Pilates e outros), reuniões e 

outros eventos, sala de música e outros espaços para atividade desportiva e de 

estudos. Nas salas de aula os alunos sentam-se em grupos e as mesas de trabalho 

possibilitam que o espaço seja organizado em diferentes arranjos. A parte externa da 

escola, incluindo as paredes do ‘prédio’ e demais elementos que organizam o espaço 

(como cercas, cordas...), recebem desenhos e outros elementos coloridos que 

tornam o espaço um conjunto visual destacado do verde que o circunda. Segundo o 

‘Escolas Transformadoras’, o ambiente da Escola Vila favorece as competências de 

empatia, liderança compartilhada, trabalho em equipe e protagonismo social (vide 

figura 63). 

 

Figura 63 – Espaços de Aprendizagem da Escola Vila 
 

  
 

Fonte: Foto 01: https://www.facebook.com/escola.vila/photos/pb.119156954923822.-
2207520000.1455840341./514910338681813/?type=3&theater; Foto 02: 

http://www.escolavila.com.br/escola/ 
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4.3.8.2 Análise da Escola 

 

A análise da Escola da Vila, em seus quatro grupos descritivos, nos levou à geração de 

35 códigos abertos, conforme demonstra o quadro 39: 

 

Quadro 39 – Codificação Aberta da Escola Vila 
 

PROPOSTA PEDAGÓGICA 
 

1. Comprometimento com a busca pela melhoria da vida no planeta 

2. Trabalho pautado em valores humanos, consciência ecológica e cidadania 

3. Trabalho da escola envolvendo pais e comunidade 

4. Currículo que inclui as ciências, as artes e a corporeidade 

5. Desenvolvimento das emoções, dos sentimentos e do pensar 

6. Uso responsável de recursos naturais 

7. Educação para uma alimentação saudável 

8. Realização de aulas complementares no campo da Arte e da Corporeidade 

9. Laboratórios Vivenciais como ambiente de prática dos conteúdos curriculares estudados 

10. Aprendizado de forma transdisciplinar 

11. Interligação do fazer, do sentir e do pensar 

12. Laboratórios vivenciais de cultivo de plantas 

13. Laboratórios vivenciais de Tecnologias Alternativas 

14. Laboratórios vivenciais de Saúde e alimentação 

15. Laboratórios vivenciais de estudo da fauna 

16. Laboratórios vivenciais sobre manutenção doméstica 

17. Busca pela transdisciplinaridade 

18. Busca pela aprendizagem significativa 

 

PRÁTICA PEDAGÓGICA 
 

1. Diferentes disciplinas trabalhadas por meio de Projetos 

2. Uso de material didático transdisciplinar 

3. Interação entre alunos como aspecto fundamental no trabalho com projetos 

4. Projetos com realização de atividades em grupo 

5. Condução das aulas a partir dos temas de projetos 

6. Compartilhamento de resultados de pesquisas individuais para enriquecer o aprendizado 

7. Professor atuando como mediador 

8. Escola, família e comunidade envolvida nos projetos 

9. Alunos realizam atividades na área externa à sala de aula 

10. Alunos atuam de forma responsável e democrática na gestão da sala de aula 

11. Avaliação realizada por meio de diferentes estratégias 

12. Uso de Fichas de Avaliação para registro da participação do aluno nas atividades da escola 
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USO DE TECNOLOGIAS 
 

Sem codificação 

 

ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM 
 

1. Grande área verde como espaço escolar 

2. Espaço cultural para realização de múltiplas atividades 

3. Alunos sentam em grupo nas salas de aula 

4. Mesas de trabalho possibilitam que o espaço seja organizado em diferentes arranjos 

5. Uso de desenhos e outros elementos coloridos no espaço da escola 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

4.3.9 Categorização 

 

O trabalho de codificação aberta gerou 350 códigos que, conforme descrito na 

metodologia, não passaram por redução. Observamos os códigos em amplo mapa impresso 

e elaboramos o Diagrama de Afinidades em arquivo digital. 

Na apresentação deste resultado, optamos por mostrar os quadros de categorização 

com possibilidade de comparação visual entre as escolas e, em seguida, fazer a descrição e 

desenvolvimento de cada categoria. Cumpre destacar ainda, que redigimos a apresentação 

das categorias considerando-as como resultado geral da análise dos dados de campo, 

independente do quanto ela se fez presente em cada escola. A caracterização de cada 

escola via categorias estudadas é destacada no item de Síntese deste estudo. 

 

4.3.9.1 Dos Propósitos Pedagógicos 

 

Os quadros 40, 41 e 42 apresentam as 06 categorias geradas a partir da análise do 

item “Proposta Pedagógica” nas 8 escolas estudadas, nos permitindo concluir que a Escola 

Redesenhada busca:  

I. A aprendizagem significativa 

II. A formação integral do aluno 

III. O desenvolvimento da autonomia  

IV. O desenvolvimento do empreendedorismo  

V. A integração com a comunidade  

VI. A educação solidária e democrática 
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Quadro 40 – Categorias I e II de Propostas Pedagógicas em Escolas Redesenhadas 
 

PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

ESCOLA 
 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 
 

FORMAÇÃO INTEGRAL 

Âncora  

• Desenvolvimento de habilidades sociais 

• Trabalho com aspecto físico, psicológico, 

intelectual e social  

Amorim 
• Professor acompanha o currículo 

transversal 

• Importância da Formação pessoal e 

psíquica aliada a intelectual 

• Aprimoramento artístico, físico e estético 

do aluno 

GENTE • Educação transdisciplinar 

• Currículo com habilidades cognitivas e 

não cognitivas 

• Educação interdimensional 

(razão/emoção/espirito) 

• Educação para valores positivos 

• Desenvolvimento de habilidades não 

cognitivas  

NAVE  

• Formação do aluno em suas 

competências cognitivas e não cognitivas 

• Educação para valores 

• Educação Interdimensional (cognitiva 

corpórea e emocional) 

Uniamérica 

• Abordagem de temas transversais em 

todos os cursos 

• Conteúdo é revisto em função de seu 

significado 

• O que está sendo estudado é 

contextualizado e significado  

• Considera a formação integral do aluno 

• Componentes cognitivos e não cognitivos 

integrados à formação do aluno 

Lumiar 
• Busca de conhecimento como um 

processo transversal 

• Uso de novos caminhos para a educação 

século 21 

• Formação de cidadãos com 

competências sociais, intelectuais e 

culturais 

Amigos do 

Verde 

• Consideração do significado da vivência 

para o processo de aprendizagem 

• Educação Integral 

• Consideração do indivíduo em seu nível 

físico, emocional e ético 

• Consideração da afetividade no processo 

de aprendizagem 

• Aprendizagem cognitiva e afetiva 

• Estímulo à criatividade 

• Conscientização do Aluno como parte da 

natureza 

• Aprendizagem integral e plena 

• Aprendizagem integral do indivíduo 

• Expansão da consciência por meio de 

práticas ecológicas 

• Formação de um ser criativo 

• Valorização da amorosidade nas relações 

com a natureza 

• Incentivo a hábitos saudáveis de 

alimentação 
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Escola da Vila 

• Aprendizado de forma transdisciplinar 

• Busca pela transdisciplinaridade 

• Busca pela aprendizagem significativa 

• Uso de material didático transdisciplinar 

• Comprometimento com a busca pela 

melhoria da vida no planeta 

• Desenvolvimento das emoções, dos 

sentimentos e do pensar 

• Uso responsável de recursos naturais 

• Educação para uma alimentação 

saudável 

• Interligação do fazer, do sentir e do 

pensar 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
 

Quadro 41 – Categorias III e IV de Propostas Pedagógicas em Escolas Redesenhadas 
 

PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

ESCOLA 
 

DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA 
 

DESENVOL. DO EMPREENDEDORISMO 

Âncora 

• Desenvolvimento da autonomia do 

educando 

• Desenvolvimento de habilidades críticas 

• Desenvolvimento de autonomia 

• Aprendizagem de forma autônoma  

 

Amorim 

• Desenvolvimento da autonomia moral e 

intelectual do aluno 

• Aluno com autonomia para construir e 

viver seu percurso intelectual  

 

GENTE  
• Desenvolvimento do espírito 

empreendedor 

NAVE 

• Formação de alunos autônomos e 

criativos 

• Alunos autônomos e criativos para 

elaborar seus projetos de vida 

• Formação de jovens autônomos e 

capazes 

• Cultura da ‘trabalhabilidade’ 

• Realização de evento para socialização 

da prática e do conhecimento produzido 

• Realização de evento para aproximar a 

escola do mercado de 

empreendedorismo digital 

Uniamérica • Construção de autonomia no aluno  

• Desenvolvimento de visão 

empreendedora como pilar pedagógico 

• Formação para o desenvolvimento da 

iniciativa e pró- atividade do aluno 

Lumiar 

• Busca de conhecimento para o 

planejamento e realização de um 

Projeto de Vida 

 

Amigos do 

Verde 

• Estímulo à autonomia 

• Formação de um ser autônomo 
 

Escola da Vila   

Fonte: Elaboração própria (2016). 
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Quadro 42 – Categorias V e VI de Propostas Pedagógicas em Escolas Redesenhadas 
 

PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

ESCOLA 
 

INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE 
 

EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA E DEMOCRÁTICA 

Âncora 
• Realização de Projetos de Comunidade 

de Aprendizagem  

• Aprender no convívio com os outros 

• Ausência da tradicional hierarquia 

aluno/professor 

• Ausência de divisão por idade, série, 

gêneros 

Amorim 

• Participação dos pais e da comunidade 

na vida da escola 

 

• Oferecimento de um ambiente solidário e 

democrático 

• Professor assume prática compartilhada 

e solidária 

• Desenvolvimento da competência 

‘Empatia’ 

• Desenvolvimento da competência 

‘Trabalho em Equipe’ 

• Desenvolvimento da competência 

‘Liderança Compartilhada’ 

GENTE  

• Aluno como responsável e pertencente 

ao espaço da escola 

• Pedagogia da presença 

NAVE 
 

 

• Didática por meio da Pedagogia da 

Presença 

Uniamérica 
 

 
 

Lumiar  

• Assembleia Geral da Comunidade 

escolar como prática de uma gestão 

democrática e participativa 

• Assembleia como estratégia para que 

todos os membros da comunidade se 

sintam responsáveis pelo funcionamento 

da escola 

Amigos do 

Verde 

• Integração de alunos, equipe e 

familiares 

• Eventos para socialização e integração 

da comunidade escolar 

• Consideração da escola como uma 

comunidade orgânica 

• Formação de um ser reflexivo 

• Formação de um ser solidário 

• Valorização da amorosidade nas relações 

interpessoais 

• Estímulo à responsabilidade e 

organização 

Escola da Vila 

• Trabalho da escola envolvendo pais e 

comunidade 

• Escola, família e comunidade envolvida 

nos projetos 

• Trabalho pautado em valores humanos, 

consciência ecológica e cidadania 

• Alunos atuam de forma responsável e 

democrática na gestão da sala de aula 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
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I) Aprendizagem significativa 

Tornar a aprendizagem significativa aparece como uma das estratégias de redesign do 

ensino escolar, tendo como objetivo aproximar a escola e suas atividades do interesse da 

criança e jovem. Tal estratégia objetiva leva-los a perceber a importância e aplicabilidade do 

que lá é realizado, ou seja, fazer com que a aprendizagem seja para eles significativa. 

Segundo os dados da pesquisa de campo, algumas estratégias estão sendo utilizadas 

pelas escolas redesenhadas em busca de resignificar a aprendizagem. Uma delas é a 

realização de uma educação transdisciplinar, onde as diferentes disciplinas (conteúdos das 

ciências) são abordadas durante as atividades, mas sem haver separação entre elas, 

ultrapassando a multi e a interdisciplinaridade. A educação transdisciplinar relaciona-se 

diretamente com a busca de conhecimento conduzida como um processo transversal, que 

foi outro código apontado para esta categoria. Neste propósito, ‘o mundo e suas ciências’ 

são vistos como uma realidade complexa e amalgamada, sendo pouco eficaz a separação 

desse todo em partes. Integra-se em tal complexidade a presença dos temas transversais (a 

ética, a educação ambiental, a orientação sexual, a pluralidade cultural e a saúde) que 

conforme os PCNs não se vinculam às disciplinas específicas, pois se fazem presentes no 

dia-a-dia do educando, exigindo um preparo específico do professor que media uma 

integralização curricular transversal.  

 
II) Formação Integral 

O propósito de realizar uma Formação Integral considera que a função da escola não se 

limita a trabalhar com os alunos o ensino das ciências, mas também de desenvolvê-lo 

integralmente, incluindo o aspecto físico, psicológico, social, artístico e estético, para além 

do cognitivo e intelectual. 

Estas chamadas competências não cognitivas, cada vez mais valorizadas na 

preparação de um jovem para o século 21, considera uma educação para valores positivos, 

como a equidade social, a honestidade, responsabilidade e o cuidado, dentre outros. 

Considera a afetividade no processo de aprendizagem, o estímulo à criatividade, um 

cuidado com o corpo físico, incluindo o desenvolvimento da sensibilidade corpórea e o 

incentivo a hábitos saudáveis de alimentação. Outros códigos destacados para compor a 

formação integral são relacionados com uma proposta escolar comprometida com a 

melhoria da vida no planeta, conscientizando o aluno que ele é parte integrante da natureza.  

As oito escolas analisadas apresentaram indicadores de possuir como propósito uma 

formação integral do educando, destacando-se na Escola Amigos do Verde e Escola Vila os 

códigos voltados para as relações com a natureza. 
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III) Aprendizagem autônoma 

A organização escolar para desenvolvimento de uma formação autônoma do aluno 

incentiva-o a assumir uma responsabilidade pelo seu processo de formação do 

conhecimento, sendo possível que ele realize escolhas e possa, de alguma forma, gerir a 

sua aprendizagem. As escolas esperam com esse compartilhamento de responsabilidades, 

desenvolver a autonomia intelectual e moral do aluno, estimulando o exercício e 

desenvolvimento de suas habilidades críticas e criativas. 

Outro aspecto citado pelas escolas e que trata do desenvolvimento autônomo é o 

incentivo para que os educandos reflitam e construam os seus projetos de vida (com apoio 

do mentor), planejando e traçando o seu percurso de desenvolvimento intelectual, 

assumindo a responsabilidade por si. 

 
IV) Desenvolvimento do Empreendedorismo 

As escolas Gente, NAVE e a Faculdade União das Américas (Uniamérica), possuem 

uma proposta pedagógica que busca impulsionar o educando para uma atuação 

empreendedora, desenvolvendo-o em uma cultura do trabalho, da criação e dos 

fundamentos empreendedores, considerando estes fatores como um pilar pedagógico. Ao 

realizar práticas educacionais que enfatizam o empreendedorismo, a escola impulsiona o 

aluno para uma atuação pró-ativa, criativa e protagonista diante dos problemas e 

necessidades reais da sociedade. 

 
V) Integração com a Comunidade 

Quatro das oito escolas analisadas apontam que em sua proposta pedagógica buscam 

e valorizam uma relação intensa e constante da escola e seus membros com as pessoas da 

comunidade e com seu território. O conceito de comunidade nestas escolas é compreendido 

como a união de professores, corpo técnico, alunos, pais de alunos e demais pessoas que 

habitam no entorno dessa escola (comerciais familiares). Neste propósito, a atuação escolar 

é ampliada para além de suas paredes, envolvendo todos no desenvolvimento educacional 

de seus moradores e nas melhorias do espaço em que a escola está inserida. 

A busca pela integração com a comunidade ocorre em mão dupla, onde tanto a escola 

abre suas portas para receber e contribuir com o bem da comunidade quanto a comunidade 

pode compartilhar e contribuir com o bem daquela escola, fazendo de todos os responsáveis 

por uma realidade melhor.  
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VI) Educação solidária e democrática 

 

A educação democrática e solidária aproxima-se do que já tratamos no tocante à 

educação com equidade e à construção de uma aprendizagem colaborativa. Pelos textos 

descritivos dos propósitos educacionais, seis escolas destacaram em suas comunicações 

essa busca.  

Uma educação democrática e solidária defende que se aprende no convívio com os 

outros, praticando a empatia, o trabalho em equipe, a liderança compartilhada e valorizando 

a afetividade nas relações interpessoais. Esta prática também estimula a responsabilidade, 

mostrando ao aluno que ele é responsável pelo espaço da escola e pela gestão da sala de 

aula, que por se encontrar disposta em um novo arranjo, rompe com a tradicional hierarquia 

professor/aluno e torna o grupo muito mais heterogêneo, onde todos podem colaborar entre 

si. 

Duas escolas analisadas destacam a pedagogia da presença como estratégia 

pedagógica, o quê, em nossa análise, se relaciona diretamente à postura necessária a esse 

“novo” professor, agora responsável por mediar um aprendizado colaborativo, pautado na 

troca democrática entre educador e educando. Desse modo, ambos se permitem ensinar e 

aprender, ressignificando as relações e práticas no processo de ensino e aprendizagem. 

 

4.3.9.2 Das Práticas Pedagógicas 

 

Os quadros 43 a 46 apresentam as 08 categorias geradas a partir da análise do item 

“Prática Pedagógica” nas escolas estudadas. Como citado na Metodologia, compreendemos 

como ‘prática’ o modo de fazer, o “como” tornar concreto o que fora indicado na proposta 

pedagógica, ou seja, em nossa análise, as escolas redesenhadas realizam sua pedagogia 

da seguinte forma: 

I. O currículo é redesenhado; 

II. O professor atua como Tutor; 

III. As atividades são realizadas em grupos colaborativos; 

IV. A aprendizagem se dá por Projetos; 

V. O aluno é protagonista de sua aprendizagem; 

VI. As experiências podem ser personalizadas; 

VII. Os estudos podem ocorrer de forma autônoma; 

VIII. A avaliação é global. 
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Quadro 43 – Categorias I e II de Práticas Pedagógicas em Escolas Redesenhadas 
 

PRÁTICA PEDAGÓGICA 

ESCOLA CURRÍCULO REDESENHADO PROFESSOR COMO TUTOR 

Âncora 

• Trabalho com conteúdo científico e 

habilidades socioemocionais 

• Realização de Oficinas de artes, 

esportes e atividades de elaboração 

prática 

• Professor atuando como tutor na 

formação do aluno 

Amorim 

• Uso de aulas expositivas de 

Matemática, Inglês e Oficinas de texto 

• Realização de Oficinas de artes, 

ciências e outras línguas 

• Professor como incentivador da pesquisa 

• Alunos contam com um tutor particular 

• Professor como orientador dos roteiros 

de estudo dos alunos 

GENTE 

• Currículo expandido para criação do 

“eu” 

• Oferta de Disciplinas Eletivas na área 

de engenharia e tecnologias digitais 

multimídia 

• Professor como mentor de time de alunos 

• Cada aluno tem um tutor 

• Elaboração de Projeto de Vida do aluno 

sob tutoria 

NAVE  
• Professor atua como mentor mediador da 

aprendizagem 

Uniamérica 

• Matriz curricular redesenhada 

• Matriz curricular tem como referência as 

competências técnicas e 

comportamentais 

• Currículo não linear e sem divisão por 

disciplinas 

• Aprendizagem por competências e para 

o domínio 

• Inserção de língua inglesa no currículo 

com objetivo de fluência 

• Relação de interatividade e colaboração 

entre professor e aluno 

• Professor como preceptor responsável 

por garantir o aprendizado efetivo do 

aluno 

• Preceptor como guia para o aluno na 

aquisição de competências para o seu 

Projeto de Vida 

• Acompanhamento individual do aluno 

 

Lumiar 

• Caminho da aprendizagem não é 

organizado em matérias 

• Caminho da aprendizagem é 

organizado por uma matriz de 

competências 

• Priorização ao desenvolvimento de 

competências 

• Realização de Oficinas para 

potencializar a compreensão de 

conteúdos específicos 

• Realização de Oficinas para ampliação 

do repertório cultural dos alunos 

• Professores atuando como tutores 

Amigos do 

Verde 

• Currículo transdisciplinar 

• Oficinas como Yoga, Teatro, Esportes, 

Capoeira e Artes 

• Planos de estudo que contemplam as 

múltiplas inteligências do ser 

 

Escola da Vila 

• Currículo que inclui as ciências, as 

artes e a corporeidade 

• Realização de aulas complementares 

no campo da Arte e da Corporeidade 

• Professor atuando como mediador 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
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Quadro 44 – Categorias III e IV de Práticas Pedagógicas em Escolas Redesenhadas 
 

PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

ESCOLA 

 

ATIVIDADES EM GRUPO 

 

APRENDIZAGEM POR PROJETOS 

Âncora 

• Reflexão e ação de forma coletiva 

• Educandos trabalham em grupos 

• Aprendizagem colaborativa 

• Realização de visitas de estudo 

• Uso de Projetos de Aprendizagem a partir 

do interesse dos educandos 

Amorim 

• Alunos organizam-se em grupos para 

estudar 

• Alunos de diferentes idades sentam em 

mesas coletivas 

• Trabalho com grupo para estimular a 

troca 

• Professores atuam coletivamente no 

salão de estudos 

• Uso de Roteiros temáticos de pesquisa 

como método para aprendizagem 

• Uso de Roteiros de pesquisa com tema 

interdisciplinar 

• Uso de livros didáticos de forma não 

linear 

• Uso de livros didáticos como uma das 

fontes de conteúdo 

• Privilégio para pesquisas com 

transversalidade temática 

GENTE 

• Ausência de divisão por turmas, anos e 

salas 

• Alunos são organizados em famílias e 

times (grupos de 3 famílias) 

• Atividades desenvolvidas de forma 

colaborativa 

• Uso de Projetos transdisciplinares 

• Desenvolvimento de Projeto 

transdisciplinar a partir de situação-

problema 

• Desenvolvimento de Projeto 

transdisciplinar unindo teoria e prática 

NAVE 

• Alunos organizados em Times para 

formação de conhecimento por 

colaboração 

• Uso de didáticas colaborativas para 

realização de trabalho conjunto e 

cooperativo 

• Realização de Projetos Integradores com 

pesquisa e prática voltadas para a 

inovação tecnológica 

• Alunos desenvolvem Projetos 

Integradores 

Uniamérica 

• Aprendizado por experiência 

colaborativa 

 

• Método de ensino como processo ativo 

de aprendizado 

• O aprendizado cognitivo inicia pelo 

componente da pratica 

• Uso de desafios, problemas ou questões 

norteadoras que provoquem no aluno o 

desejo e necessidade de pesquisa 

• Redução de aulas expositivas 

• Projeto Integrador como desafio de 

pesquisa e prática colaborativa e 

interdisciplinar 

• Uso da Aprendizagem Baseada em 

Projetos como metodologia para 

aprender fazendo 

Lumiar 

• Alunos são agrupados em ciclos 

multietários 

• Agrupamento de alunos para uma 

aprendizagem de forma colaborativa e 

horizontal 

• Alunos do ciclo participam dos projetos 

de forma colaborativa 

• Uso de metodologia ativa de 

aprendizagem 

• Desenvolvimento de Projetos como forma 

de aprender agindo 

• Realização de projetos como método 

ativo de aprendizagem 
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Amigos do 

Verde 

• Trabalho em grupo nos projetos de 

estudo 

 

• Uso de Projetos de Estudo 

• Alunos elaboram projetos baseados no 

bem-estar de todos 

• Alunos desenvolvem a capacidade de 

argumentação por meio de projetos 

• Projetos de estudo construídos por 

professores e alunos 

• Uso de Mapas mentais para construção 

de projetos de estudo 

• Abordagem transdisciplinar dos temas de 

projetos de estudo 

• Projetos de estudo com participação e 

colaboração ativa e dinâmica dos alunos 

• Uso de desafio nos projetos de estudo 

Escola da Vila 

• Interação entre alunos como aspecto 

fundamental no trabalho com projetos 

• Projetos com realização de atividades 

em grupo 

• Compartilhamento de resultados de 

pesquisas individuais para enriquecer o 

aprendizado 

• Diferentes disciplinas trabalhadas por 

meio de Projetos 

• Condução das aulas a partir dos temas 

de projetos 

 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Quadro 45 – Categorias V e VI de Práticas Pedagógicas em Escolas Redesenhadas 
 

PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

ESCOLA 

 

PROTAGONISMO DO ALUNO 

 

PERSONALIZAÇÃO DO ENSINO 

Âncora 

• Educando como protagonista de sua 

aprendizagem 

• Participação democrática do educando 

na tomada de decisões 

• Uso de Roteiros de estudo 

Amorim 

• Aluno com domínio de seus processos 

de aprendizagem 

• Desenvolvimento da competência 

‘Protagonismo Social’ 

• Aluno consciente de suas dificuldades e 

da evolução de suas capacidades 

• Aluno se desenvolve em ritmo e forma 

próprios  

• Aluno pode escolher seu roteiro de 

aprendizagem 

GENTE 

• Alunos atuam como transformadores 

das realidades estudadas nos projetos 

• Aluno no centro do processo de 

aprendizagem 

• O aluno como protagonista juvenil 

• Uso de Itinerário formativo com 

habilidades a desenvolver 

• Ensino personalizado 

NAVE 

• Didática por meio do protagonismo 

juvenil 

• Elaboração de Plano de Vida para o 

aluno a projetar o seu futuro profissional 

e cidadão 

 

Uniamérica 
• Aluno como protagonista da construção 

de seu conhecimento 
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Lumiar 

• Desenvolvimento das inteligências dos 

educandos de uma maneira mais leve e 

envolvente 

• Uso de estratégias para cativar o aluno 

• Aluno como agente principal de sua 

própria aprendizagem 

• Realização de Módulos de Aprendizagem 

como percurso didático que pode ser 

cumprido pelo aluno  

• Personalização da aprendizagem 

• Alunos do ciclo participam dos projetos 

de acordo com suas capacidades 

Amigos do 

Verde 

• Aprendizagem prazerosa como 

estímulo aos estudos 

 

• Realização de Plano de Estudos 

adequado às necessidades de cada faixa 

etária 

• Planos de estudo que consideram as 

vivências de autoconhecimento 

• Acolhimento aos potenciais e limitações 

individuais e de grupo 

• Acolhimento à diversidade 

Escola da Vila   

Fonte: Elaboração própria (2016). 
 
 

Quadro 46 – Categorias VII e VIII de Práticas Pedagógicas em Escolas Redesenhadas 
 

PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

ESCOLA 
 

APRENDIZAGEM AUTÔNOMA 
 

AVALIAÇÃO GLOBAL 

Âncora • Aprendizagem de forma autônoma 

• Uso de autoavaliação 

• Tutor elabora avaliação de atitudes e 

competências 

Amorim  

 

• Elaboração de Portfólio como produto de 

registro da aprendizagem 

• Não há realização de provas tradicionais 

• Aluno é avaliado pela qualidade do Portfólio 

• Aluno é avaliado pela sua participação em 

atividades na escola 

GENTE  

 

• Avaliação baseada em competências 

• Mapeamento das competências 

desenvolvidas e a desenvolver 

• Realização de avaliação diagnóstica 

• Realização de avaliação formativa 

• Realização de avaliação coletiva dos 

projetos 

• Realização de avaliação por competências 

NAVE  

 

• Realização de diagnósticos Sociocultural do 

aluno 

• Realização de diagnóstico de 

conhecimentos prévios do aluno 

• Avaliação da atitude do aluno como parte 

integrante do processo avaliativo 

• Auto avaliação do aluno como parte 

integrante do processo avaliativo 
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Uniamérica 

• Uso de Sala de Aula Invertida 

• Realização de estudos fora do espaço 

da e hora da universidade 

• Desenvolvimento de autodidatismo no 

aluno 

 

Lumiar 

• Realização de atividades para a 

evolução progressiva da autonomia 

 

• Avaliação integral da aprendizagem 

• Avaliação com feedback para planejamento 

de estudos 

• Avaliação para identificar as competências 

que possui e que precisa desenvolver 

• Uso de Portfólio de Aprendizagem como 

registro do aprendizado e avaliação do 

aluno  

• Avaliação inclui inteligência emocional e 

social 

• Avaliação não é realizada por testes, provas 

e exames  

• Avaliação considera observações, 

interações e diálogos incluindo o aluno 

nesse processo 

Amigos do 

Verde 

• Liberdade para que o aluno planeje 

suas atividades no turno de estudos 

• Desenvolvimento da autonomia 

intelectual e afetiva nos projetos de 

estudo 

• Avaliação contínua e global 

• Uso de Pareceres Descritivos como 

instrumento de avaliação 

• Uso de Autoavaliação ao longo do ano 

Escola da 

Vila 
 

• Avaliação realizada por meio de diferentes 

estratégias 

• Uso de Fichas de Avaliação para registro da 

participação do aluno nas atividades da 

escola 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 
 

I) Currículo Redesenhado 

Ao tratarmos de currículos redesenhados podemos estar nos relacionando tanto à 

inserção de atividades diferenciadas na formação do aluno quanto à estrutura propriamente 

dita do currículo, quando passa a ser representado em uma estrutura que não seja a 

trajetória linear e com separação em disciplinas.  

Os currículos redesenhados mantêm o trabalho com os conteúdos científicos e também 

o trabalho como o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Inserem atividades 

relacionadas às artes e à corporeidade, com significativa experiência prática. A Uniamérica, 

por seu nível superior destaca a inserção da língua inglesa integrada ao currículo com o 

objetivo de fluência, possuindo inclusive programas de intercâmbio como estímulo para 

alcance deste objetivo. 

Outra característica do currículo redesenhado é a sua organização como uma matriz de 

competências, nesse modelo não existe divisão de conteúdos por disciplinas, a progressão 
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do aluno não se dá de forma linear. O currículo com este design evidencia e prioriza a 

formação das competências, surgindo a partir delas os conteúdos das ciências, ou seja, 

trata-se de um currículo transdisciplinar. Por fim, apontamos, ainda, que os currículos 

redesenhados podem manter o uso de aulas expositivas e oficinas para potencializar a 

compreensão de conteúdos específicos como a produção e interpretação de texto e a 

Matemática. 

 
II) Professor como Tutor 

Professor como um mentor, tutor ou preceptor. Estes são os três termos usados pelas 

escolas ao comunicar que, em sua prática educacional, o professor não se posiciona como 

um centralizador e expositor de conteúdos, mas sim como um mediador, um facilitador do 

processo de desenvolvimento do aluno, incluindo a criação e acompanhamento de seu 

projeto de vida. Ao desempenhar este papel, o professor estabelece com o aluno uma 

relação interativa e colaborativa, incentivando-o à pesquisa e ao comportamento autônomo.  

 
III) Atividades em Grupo 

Todas as escolas analisadas indicaram que em sua prática pedagógica os alunos 

realizam atividades em grupo, incluindo projetos, visitas e outras ações, reflexões e 

produções, destacando que a ênfase é a colaboração entre seus integrantes. 

Destacamos que nas 8 escolas o layout da sala de aula foi alterado para que 

diariamente os alunos realizassem atividades em grupo, incluindo os estudos dos 

conteúdos. Esta prática foi adotada por considerarem que a soma dos conhecimentos e 

pesquisas individuais, quando compartilhadas, enriquece e potencializa o aprendizado.  

O modelo de organização para uma aprendizagem colaborativa e em grupo que mais 

rompe com a organização tradicional da escola é o modelo em que não há divisão de alunos 

por salas, considerando suas idades ou séries escolares; os alunos são dispostos em 

grandes salões e sentam-se em mesas coletivas de trabalho seguindo uma lógica específica 

de cada escola para garantir que o grupo seja heterogêneo.  

 
IV) Aprendizagem por Projetos 

Na busca por tornar a aprendizagem significativa, as 8 escolas apontaram trabalhar 

com métodos ativos de aprendizagem, em que o aluno não é expectador da exposição de 

conteúdos pelo professor, mas atua como um investigador diante do objetivo de resolver 

desafios, problemas, dar respostas a questões norteadoras ou construir projetos a partir de 

situações ou necessidades postas. 

Faz parte desta metodologia que o assunto do projeto seja selecionado ou construído a 

partir do interesse dos próprios alunos, temas que possam ser tratados de forma inter ou 
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transdisciplinar, podendo ser chamados de projetos integradores. Roteiros ou planos de 

estudo podem ser elaborados para se certificar de que todas as perguntas de partida serão 

respondidas e a pesquisa e criação desenvolvidas nesse processo se dão de forma 

colaborativa e pelo princípio do “aprender fazendo”.  

 
V) Protagonismo do Aluno 

Identificamos em sete das oito escolas analisadas códigos relacionados ao 

desenvolvimento de atividades que coloquem o aluno no centro do processo de 

aprendizagem, atuando como protagonista da construção de seu conhecimento. 

Em uma prática escolar em que o aluno é protagonista, ele é inserido em uma 

construção democrática nas tomadas de decisões, sejam relacionadas às diversas questões 

da escola ou na realização e criação de projetos e soluções para si e para os outros, 

atuando como transformadores da realidade. Relaciona-se com o fundamento do 

protagonismo uma atuação consciente, reflexiva e atuante do jovem que passa a elaborar o 

seu projeto de vida profissional e pessoal, sempre em uma atuação cidadã. 

Outro aspecto que relacionamos como prática da escola que considera o aluno como 

centro do processo de aprendizagem é o cuidado para que sejam disponibilizadas a este 

aluno atividades de seu interesse, que o cativem e o envolvam, de modo que a escola não 

seja vista por eles como um ambiente indesejado, sendo esta ressignificação um estímulo à 

realização dos estudos. 

 
VI) Personalização do Ensino 

Identificamos como códigos que caracterizam um ensino personalizado, as práticas 

escolares em que o aluno utiliza roteiros de aprendizagem que podem ser escolhidos ou 

construídos por ele, considerando suas vivências de autoconhecimento. O ensino realizado 

em módulos de aprendizagem é outro nome que pode ser dado a esta estratégia, que, de 

modo geral, objetiva não uniformizar e congelar os conteúdos a serem estudados, mas sim 

customizá-los de acordo com o interesse, competências e habilidades que o aluno já possua 

e que precise ainda desenvolver.  

Para a personalização das práticas de ensino e experiências de aprendizagem, parte-se 

do princípio de que cada educando se desenvolve em ritmo e forma próprios, possuem 

habilidades diferentes uns dos outros, podendo contribuir de forma diferente nos projetos 

colaborativos, fazendo-se acolher as limitações e potenciais do grupo e do indivíduo. 
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VII) Aprendizagem Autônoma 

A aprendizagem autônoma é indicada como a prática em que o aluno assume 

responsabilidade sobre o seu processo de formação do conhecimento e é estimulada pelas 

escolas de diferentes formas, como, por exemplo, a possibilidade de construir os seus 

projetos e roteiros de aprendizagem e de estudar fora do espaço da sala de aula, 

selecionando conteúdos a partir de diferentes tipos de materiais didáticos e gerindo seu 

ritmo e tempo para aprender.  

Referências diretas à aprendizagem autônoma foram codificadas em 4 das 8 escolas 

analisadas, todavia, pela definição do que caracteriza essa prática e pela análise global dos 

códigos tratados nas outras categorias que compõe este estudo, as práticas apontadas nas 

4 escolas não referenciadas também buscam estimular o educando a uma atuação 

autônoma. 

 
VIII) Avaliação Global 

Nas escolas redesenhadas identificamos que a avaliação também passa por um 

processo de ressignificação, passando a ser considerada como uma avaliação integral da 

aprendizagem, o que inclui não só a verificação do conhecimento das ciências, mas todas 

as interações e diálogos do aluno nesse processo, sua inteligência emocional e social. 

A avaliação é tomada como um processo contínuo e global, ocorre como diagnóstico 

das competências cognitivas para mapeamento do que é necessário desenvolver e também 

como um diagnóstico sociocultural do aluno. Como formativa, considera as competências 

como parâmetro e também o olhar do próprio aluno que realiza sua autoavaliação. Na 

avaliação somativa é citado a construção de um portfólio como registro do que o aluno 

aprendeu, produção que faz sentido, uma vez que a aprendizagem se dá por projeto, 

problema ou outro método ativo.  

Outro aspecto que vale a pena destacar é o cuidado para que o aluno tenha um 

feedback claro dos resultados de sua avaliação, pois assim, assume a responsabilidade 

sobre seu processo de aprendizagem e pode planejar seus próximos objetivos de estudo. 

 

4.3.9.3 Das Tecnologias Digitais 

 

Na análise dos códigos abertos sobre Tecnologias Digitais, identificamos a presença de 

03 categorias, compreendidas como as diferentes formas de uso deste recurso pelas 

Escolas, são elas: 

I. Acesso à Internet e Computadores; 

II. Como “Soluções” Tecnológicas; 
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III. Uso de Conteúdos Digitais. 

Os quadros 47 e 48 apresentam como os códigos foram agrupados para identificação 

destas 03 categorias: 

 

Quadro 47 – Categorias I e II de Tecnologias Digitais em Escolas Redesenhadas 
 

TECNOLOGIAS DIGITAIS 

 

ESCOLA INTERNET e COMPUTADORES SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 

Âncora 

• Implantação das TIC em comunidades 

de aprendizagem 

• Disponibilização de wi-fi 

• Utilização de internet sem adotar 

tecnologias específicas 

 

Amorim • Escola com rede wi-fi 

• Sala de Informática 

• Uso de Plataforma de aprendizagem 

própria 

• Alunos e professores acompanham os 

estudos via plataforma tecnológica 

• Elaboração de Portfolio digital de 

aprendizagem 

• Uso de recursos digitais de 

aprendizagem via plataforma própria de 

aprendizagem 

GENTE 
 

 

• Uso de tecnologias digitais 

• Realização de avaliação somativa com 

uso de tecnologia digital 

• Uso de tecnologia digital para avaliação 

• Apropriação integral de novas 

tecnologias educacionais 

• Uso de tecnologias para tornar os alunos 

autônomos, solidários e competentes 

• Uso de tecnologia para desenvolver a 

habilidade de busca, analise e avaliação 

de informações 

• Uso de tecnologias para desenvolver a 

habilidade de solucionar problemas e 

tomar decisões 

• Uso de tecnologias para desenvolver a 

habilidade de usar de forma criativa as 

ferramentas de produtividade. 

NAVE 
• Uso de Laboratórios de Informática com 

recursos multimídia 

• Acesso livre à internet 

• Educadores e pesquisadores atuam 

como produtores e disseminadores de 

conhecimento em tecnologias 

• Provas com uso de tecnologia e feedback 

imediato ao aluno e tutores 

• Integração da tecnologia com a vida 

escolar regular 

• Apropriação crítica das linguagens e 

técnicas no universo digital 

• Uso constante de tabletes e smartphones 
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Uniamérica 
• Disponibilização de wi-fi em todo o 

campus 

• Tecnologias digitais integradas à prática 

regular de estudos 

Lumiar 

• Uso de tecnologia como ferramenta de 

aprendizagem 

• Foco na utilização de tecnologia 
integrada a um processo de resolução 
de problemas 

 

Amigos do 

Verde 
  

Escola da Vila 
 

 
 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Quadro 48 – Categoria III de Tecnologias Digitais em Escolas Redesenhadas 
  

TECNOLOGIAS DIGITAIS 

 

ESCOLA USO DE CONTEÚDOS DIGITAIS 

Âncora  

Amorim  

GENTE 
• Uso de Plataforma colaborativa de conteúdo própria 

• Uso de biblioteca digital própria 

NAVE  

Uniamérica 

• Acesso aos conteúdos em formato digital fora da sala de aula 

• Prática de estudos em qualquer espaço e tempo 

• Materiais são produzidos e disponibilizados digitalmente pela Universidade 

• Conteúdos acessíveis em dispositivos móveis 

Lumiar  

Amigos do 

Verde 
 

Escola da Vila  

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

I) Internet e Computadores 

Consideramos estas duas práticas, Acesso à internet e Computadores como os níveis 

mais básicos de uso das tecnologias digitais nas escolas, podendo estar relacionado ao uso 

administratitvo também.   

Por ser uma prática básica, pressupomos que todos os demais tipos de uso das 

tecnologias apresentadas nas categorais seguintes perpassam pelo uso da internet e de 

computadores. Duas escolas não evidenciaram nos materiais analisados o uso destas 

tecnologias. 
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II) Soluções Tecnológicas 

Compreendemos esta categoria como a prática em que as escolas usam a tecnologia 

percebendo-a como uma “solução” para as dificuldades que fazem parte do processo de 

ensino e aprendizagem, integrando-as às atividades de ensino e aprendizagem. 

Nesta categoria, o uso da tecnologia é destacado na experiência do aluno e podem ser 

um instrumento fundamentalmente necessário ao professor, por concentrar algumas das 

práticas a serem realizadas. Esta prática ocorre quando a escola faz uso de uma tecnologia 

própria, um sistema ou plataforma para realização das atividades de aprendizagem, 

produção de projetos e ou avaliação somativa, ou mesmo pelo uso de dispositivos móveis 

em sala de aula. 

 
III) Conteúdos Digitais 

Algumas escolas incentivam o acesso e uso a conteúdos educacionais digitais, dentro e 

fora de seus espaços, considerando essa prática um potencializador da aprendizagem, uma 

vez que amplia o espaço e tempo de estudos.  

A escola pode dispor de plataforma própria de conteúdos, onde os próprios professores 

e alunos disponibilizam e compartilham materiais de interesse dos estudos realizados nas 

aulas ou podem fazer uso de outros repositórios disponíves na web.  

O acesso aos conteúdos digitais, via dispositivos móveis, também é apontado como um 

facilitador do processo de estudo e aprendizagem. 

 

4.3.9.4 Dos Espaços de Aprendizagem 

 

Em relação aos códigos abertos sobre os Espaços de Aprendizagem, apontamos 5 

categorias que nos leva a concluir que as escolas redesenhadas buscam e usam um 

espaço: 

I. Espaço Flexível; 

II. Espaço Ampliado; 

III. Espaço Colorido e Ilustrado; 

IV. Espaço Colaborativo e 

V. Espaço Ativo. 

Os quadros 49, 50 e 51 apresentam como os códigos foram organizados para 

construção destas 05 categorias: 
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Quadro 49 – Categorias I e II de Espaços de Aprendizagem em Escolas Redesenhadas 
 

ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM 

 

ESCOLA FLEXÍVEL AMPLIADO 

Âncora • Mobiliário que permite arranjo flexível 

• Aprender sem paredes  

• Atividades realizadas em salões 

• Todos os espaços são espaços de 

aprendizagem 

• Uso de espaços abertos e fechados 

• Uso de espaços naturais e construídos 

• Espaços amplos 

• Ampliação do território de atuação para 

fora da escola 

Amorim  

 

• Atividades realizadas em grandes salões 

• Alunos estudam em grandes salões 

GENTE 
• Mobiliário que possibilite múltiplos 

arranjos 

 

• Alunos estudam em um grande salão 

• Ausência de salas de aula 

• Ausência de quadros negros 

• Uso de grandes salões para estudo 

NAVE 

• Uso de mobiliário que pode ser 

reorganizado de acordo com a 

atividade a realizar 

• Espaços amplos e abertos 

Uniamérica 
• Mobiliário que permite diferentes 

configurações de espaço 

• Espaços amplos 

• Espaços abertos 

• Espaços iluminados 

• Disponibilização de diversos espaços de 

convivência 

• Espaços com acesso livre à comunidade 

Lumiar 
• Uso de mobiliário que possibilita 

diferentes arranjos do espaço 

• Salas de aula como amplos espaços 

• Áreas externas são utilizadas como 

espaços de aprendizagem 

Amigos do 

Verde 

• Nas salas os alunos podem sentar no 

chão 

• Natureza como fonte de aprendizado 

escolar 

• Ampla área verde reservada à escola 

• Espaços naturais usados como espaços 

de aprendizagem 

Escola da Vila 

• Mesas de trabalho possibilitam que o 

espaço seja organizado em diferentes 

arranjos 

• Alunos realizam atividades na área 

externa à sala de aula 

• Grande área verde como espaço escolar 

• Espaço cultural ara realização de 

múltiplas atividades 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
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Quadro 50 – Categorias III e IV de Espaços de Aprendizagem em Escolas Redesenhadas 
 

ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM 

 

ESCOLA COLORIDO E ILUSTRADO COLABORATIVO 

Âncora • Espaços coloridos  

Amorim 

• Espaços com uso de elementos 

coloridos 

• Espaço com uso de ilustrações e 

desenhos 

• Alunos estudam em grupos 

• Todos são responsáveis pela 

manutenção do espaço físico 

GENTE 

• Uso de pufs e módulos coloridos 

• Espaços com ilustrações coloridas 

alusivas ao jovem 

 

NAVE 

• Uso de ambiente como espaço 

inspirador do aprendizado tecnológico 

• Ambientes ilustrados com elementos 

visuais relacionados à tecnologia 

• Presença constante do colorido nos 

espaços 

• Uso de mobiliário colorido 

• Uso de mesas que podem ser 

organizadas em espaços coletivos de 

trabalho 

Uniamérica 

• Uso de pufs coloridos 

• O espaço proporciona ao aluno uma 

nova experiência de ambientação 

• Uso de mobiliário colorido 

• Espaço como estimulador para o trabalho 

em grupo 

• Espaço como estimulador para interação 

do aluno com o orientador e preceptor 

• Uso de mesas de estudo em grupo 

Lumiar 
• Uso de várias cores em paredes, tetos, 

móveis e outros elementos decorativos 

 

• Mobiliário organizado para que os alunos 

sentem em grupo 

• Espaço onde mestres e tutores trabalham 

juntos 

Amigos do 

Verde 
 

 

• Nas salas alunos podem sentar em grupo 

• Uso de mesas de trabalho coletivo nas 

salas de aula 

Escola da Vila 
• Uso de desenhos e outros elementos 

coloridos no espaço da escola 

• Alunos sentam em grupos nas salas de 

aula 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
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Quadro 51 – Categoria V de Espaços de Aprendizagem em Escolas Redesenhadas 
 

ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM 
 

ESCOLA ATIVO 

Âncora • Escola como espaço de experimentação coletiva 

Amorim • Espaço desperta o protagonismo do aluno 

GENTE • A liberdade no espaço impulsiona o aluno para a autonomia desejada 

NAVE • Espaço maker de trabalho 

Uniamérica 

• Importância do ambiente físico para o processo de ensino e aprendizagem 

• Ambiente que permita às pessoas serem protagonistas 

• Uso de Ambientes Ativos de Aprendizagem 

• Espaço como estimulador para prática integrada à teoria 

• Sala de aula com laboratório, equipamentos, livros e ferramentas de forma integrada 

• Uso de Maker Lab como espaço para prototipação de projetos 

Lumiar 
• A sala de aula é integrada com a Biblioteca, laboratório, atelier ou outro espaço de 

pesquisa e prática 

Amigos do 

Verde 

• Uso de horta na escola como recurso educativo 

• Outros materiais são disponibilizados nas salas de aula 

• Salas de aula possibilitam integração de teoria, prática e pesquisa 

Escola da Vila 

• Laboratórios Vivenciais como ambiente de prática dos conteúdos curriculares estudados 

• Laboratórios vivenciais de cultivo de plantas 

• Laboratórios vivenciais de estudo da fauna 

• Laboratórios vivenciais de Tecnologias Alternativas 

• Laboratórios vivenciais de Saúde e alimentação 

• Laboratórios vivenciais sobre manutenção doméstica 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

I) Espaço Flexível 

Entendemos por flexibilidade de espaço o uso do espaço atual da escola sem seguir um 

único layout. Isso significa que o arranjo do mobiliário no espaço de ensino pode ser 

modificado com facilidade, ou seja, a sala de aula pode ser reorganizada de acordo com a 

atividade que se deseje realizar.  

Os códigos indicadores dessa categoria apontam, basicamente, para a exclusão das 

carteiras escolares, que por posicionar os alunos em uma ilha individual de trabalho, não 

facilitaria as atividades mais livres e colaborativas. Para romper com esse modelo, as 

escolas passaram a usar grandes mesas de trabalho onde os alunos possam sentar juntos, 

ou então mesas modulares que, quando dispostas uma ao lado da outra, formam mosaicos 

que podem assumir diversos formatos, permitindo diferentes configurações de espaço. 

Um espaço flexível não trata somente do arranjo do mobiliário, trata também do seu 

uso. Usar um espaço com flebilidade considera que o aluno durante as suas atividades 
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(desde que permitam) pode estar sentado à mesa, mas também pode estar de forma mais 

livre, sentado ao chão, em pufs ou em outro lugar do ambiente. Esta flexibilidade no uso do 

espaço impulta ao aluno uma atuação autônoma, responsável e personalizada, levando-o à 

sensação de bem-estar.  

 
II) Espaço Ampliado 

A ampliação do espaço escolar relaciona-se com a reconfiguração física do espaço já 

existente para realização das aulas e com o uso de outros espaços, para além da sala de 

aula e da escola como espaços em que também se pode aprender. 

Uma das formas de ampliação física do espaço já existente é quando a escola 

desconstrói a sala de aula que suporta 30 ou 40 alunos para dispor de amplos salões que 

passam a receber uma maior quantidade de alunos, não mais organizados por idades e 

séries, mas, sim em outra lógica (ciclos, famílias e outros), de acordo com o modelo 

pedagógico de cada escola. Esses novos arranjos em salões surgem para dar conta da 

dinâmica proposta pela escola, em que a aprendizagem se dá de forma colaborativa, pela 

diferença de habilidades e competências entre os aprendizes e o trabalho realizado pelo 

professor, que deixa de ser a exposição de conteúdo. 

A ampliação do espaço de aprendizado também defende o “aprender sem paredes”. 

Nesta proposta, a escola considera que todos os espaços são espaços de aprendizagem, e 

não somente a sala de aula. Espaços abertos, fechados, construídos ou naturais – em todo 

lugar é possível aprender. Estar fora da sala de aula também é uma busca das escolas por 

tornar o aprendizado mais autônomo, divertido e atrante para o educando. 

Categorizamos também como ampliação do espaço, a atuação da escola para fora de 

seus muros, os projetos e ações educativas voltadas para a comunidade, de modo que o 

trabalho educacional não se limita ao território escolar. Por último, apontamos também como 

ampliação do espaço, o investimento na disponibilização de diversos espaços de 

convivência e culturais dentro da escola, trazendo para o ambiente um conceito de liberdade 

e diversão. 

Cumpre destacar que as oito escolas analisadas realizaram intervenções de ampliações 

em seus espaços de aprendizagem. 

 
III) Espaço colorido e ilustrado 

Identificamos em sete das oito escolas analisadas a estratégia de disponibilizar para o 

aluno um espaço com uso de ilustrações e cores, sejam por meio de seus mobiliários, 

acessórios decorativos, paredes ou outras edificações. Indicamos como estratégia por 

compreender que o colorido e as ilustrações têm como objetivo atrair o aluno para o espaço 

da escola, comunicando que este ambiente pode ser alegre, divertido e flexível. 
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Faz parte dessa nova experiência a inserção de outros móveis e objetos no espaço da 

escola, surgindo com maior frequência os pufs e módulos coloridos, proporcionando ao 

aluno uma experiência de ambientação escolar inspiradora para realização de estudos.  

 
IV) Espaço colaborativo 

Nas escolas redesenhadas o espaço funciona como um estimulador para o 

desenvolvimento de uma aprendizagem colaborativa, resignificando as relações entre 

aluno/aluno e entre aluno e professor.  

O ambiente é pensado como espaços coletivos de trabalho, os alunos estudam em 

grupos e os professores e tutores também podem atuar coletivamente nos salões e espaços 

de aprendizagem.  

 
V) Espaço ativo 

Espaços ativos de aprendizagem são espaços planejados para que o aluno não se 

coloque como sujeito passivo durante a aula, recebendo conteúdo ministrado pelo professor.  

Quando o espaço é pensado para atuação ativa do aluno, estimula-se o seu 

protagonismo e a sua colaboração com seus outros utilizadores e isso se dá por meio da 

disponibilização de materiais e instrumentalização de atividades práticas, podendo estas se 

relacionarem à pesquisa, criação, prototipação e testes de produtos.  

Vistos como espaços de experimentação e de integração teoria e prática, destacam-se 

nos dados a citação aos espaços makers e a laboratórios de vivência para uma formação 

integral, como aqueles voltados à natureza, saúde e práticas domésticas. 

 

4.3.10 Síntese: Diagrama de categorias e resposta às perguntas de partida 

 

Considerando que nos itens anteriores favorecemos a apresentação das categorias na 

discussão dos dados, antes do mapa e texto síntese do resultado do estudo, expomos, no 

quadro 52, uma síntese do resultado de cada escola tomando como base as categorias 

geradas. Vale destacar que o texto síntese é não somente descritivo das categorizações, 

mas também interpretativo por extrapolar as codificações e lançar um olhar para o conjunto 

de dados, entendendo que o todo é mais do que a soma das partes. 

Na apresentação deste texto destacamos em negrito as categorias surgidas no 

resultado geral do Estudo 3 e, ao mesmo tempo, sublinhamos outras categorias que 

percebemos se fazer presente no design destas escolas, mesmo que não tenham surgido 

diretamente na codificação aberta. 
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Quadro 52 – Síntese do Design Educacional das Escolas Redesenhadas 
 

ESCOLA PROJETO ÂNCORA 

A escola Projeto Âncora possui uma proposta pedagógica para formação integral do aluno, buscando 

integrar toda a comunidade por meio de uma educação democrática e solidária. Em sua prática, 

desenvolve a autonomia e protagonismo do aluno via experiências personalizadas de ensino. Para tal, 

redesenhou o seu currículo e organizou as atividades de forma inovadora: os alunos estudam em grupo, 

por meio do desenvolvimento de projetos; o professor atua como tutor e a avaliação é global. Não 

destaca nenhum uso de tecnologias digitais aplicadas ao ensino e aprendizagem e enfatiza o uso livre de 

todos os espaços como ambientes favoráveis para experimentar e aprender. Seus espaços fazem uso de 

cores, desenhos e objetos variados, são flexíveis e ampliados, favorecendo uma experiência ativa e 

colaborativa. Pela análise global dos códigos consideramos que o Âncora sempre teve como objetivo tornar a 

aprendizagem significativa fazendo da escola um lugar desejado pelo aluno, que o percebe e o desenvolve em 

todas as suas dimensões. 

 

 

EMEF AMORIM LIMA 

 

A proposta pedagógica da EMEF Amorim Lima aposta na aprendizagem significativa e na educação 

integral do aluno. Procura desenvolver seu protagonismo, realizando uma educação e gestão democrática 

e responsável, com forte presença da comunidade dentro da escola. A escola redesenhou o seu 

currículo para valorizar a formação de competências não cognitivas, de modo que os alunos aprendem por 

projetos, atuam em grupos e o professor assume a postura de mediador e mentor, possibilitando um 

ensino personalizado. Na Amorim a avaliação é global e a escola faz uso de “soluções” de tecnologia 

digital própria para produção e gestão de seus processos e produtos de aprendizagem. Para dar conta do 

redesign educacional realizado na escola, houve a derrubada de paredes, ampliando os espaços de 

aprendizagem, além de torná-los ilustrados e coloridos, favorecendo um comportamento ativo do aluno que 

trabalha sempre em colaboração com os seus pares, professores e gestores da escola.  Consideramos que 

na Amorim busca-se o desenvolvimento da autonomia do aluno, por compartilhar com ele a gestão da própria 

escola e o colocar no centro do processo de aprendizagem.  

 

 

PROJETO GENTE 

 

O Ginásio Experimental de Novas Tecnologias destaca em seus propósitos pedagógicos a busca por uma 

formação integral do aluno, ressignificando a aprendizagem e estimulando o espírito empreendedor do 

jovem na realização de uma educação democrática. Conta com um currículo redesenhado e prioriza a 

aprendizagem baseada em projetos, onde os alunos atuam em grupo e o professor como um mentor 

dos times nesse processo. Em suas atividades faz do aluno o protagonista de sua aprendizagem e das 

possibilidades de transformações nas realidades sociais, possibilitando a vivência de um ensino 

personalizado, o que nos leva a concluir que a escola estimula um comportamento autônomo do seu aluno. 

No GENTE a avaliação é global e o uso de tecnologias foi pensado como a estratégia base para a prática de 

sua proposta pedagógica. Para tal, adota “soluções” tecnológicas e conteúdos digitais como recursos 

importantes ao professor e aluno. A escola ampliou os seus espaços e os organizou em ambientes 

flexíveis, coloridos e ilustrados, favorecendo a atuação ativa e, em nosso entender, colaborativa dos 

educandos. 
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PROJETO NAVE 

 

O Projeto NAVE defende uma educação integral a partir de uma proposta diferenciada de formação, 

destacando-se o desenvolvimento de competências e habilidades para criação de produtos de tecnologia 

digital. Busca a formação de alunos autônomos, criativos e capazes, e com isso realiza uma ressignificação 

da aprendizagem estimulando uma cultura da trabalhabilidade que aproxima o aluno do mundo real do 

empreendedorismo digital. Por toda sua proposta educativa entendemos que o projeto NAVE dispõe de um 

currículo redesenhado que para ser integralizado planifica suas atividades por meio da realização de projetos 

integradores, onde os alunos organizam-se em times e o professor atua como mentor e mediador da 

aprendizagem. A prática da criação e empreendedorismo digital faz do aluno um protagonista na solução de 

problemas reais da sociedade, sempre tomando a tecnologia como uma “solução” possível para a melhoria 

tanto da qualidade educacional quanto de outras problemáticas sociais. O NAVE considera o processo de 

avaliação como um sistema global, que aborda desde as questões socioculturais para reconhecimento do 

seu educando quanto as atitudes e a visão do próprio aluno em relação à formação de seus conhecimentos. 

Os espaços de aprendizagem do NAVE são considerados como inspiradores para criações tecnológicas, são 

amplos e abertos, com uso de cores e ilustrações alusivas ao jovem e à tecnologia. Faz uso de um 

mobiliário de arranjo flexível que incentiva uma atuação ativa e colaborativa dos alunos. 

 

 

UNIAMÉRICA 

 

A Faculdade União das Américas funciona a partir de uma organização do processo formativo de nível 

superior que busca romper com os modelos mais tradicionais de ensino, declarando ressignificar a sua 

aprendizagem por meio de uma formação integral e autônoma do aluno. Considera a visão empreendedora 

como um pilar pedagógico, estimulando a iniciativa e pró-atividade do aluno. A Uniamérica trabalha a partir de 

uma matriz curricular redesenhada, que toma como referência as competências técnicas e comportamentais, 

sem divisão por disciplinas. Como prática, organiza suas atividades por métodos ativos de aprendizagem como, 

por exemplo, os projetos integradores que priorizam experiências colaborativas e práticas. Nos métodos 

ativos a quantidade de aulas expositivas é diminuída e o professor atua como um preceptor responsável por 

garantir o aprendizado do aluno. A Uniamérica considera o aluno como protagonista na construção de seu 

conhecimento, sendo capaz de conduzir sua aprendizagem com considerável grau de autonomia, destacando 

para tal o uso da sala de aula invertida. Não é destacado em sua prática como se dá o seu processo avaliativo, o 

que pode ser percebido como menos importante de comunicar à sociedade por se tratar de uma formação de 

nível superior. A Uniamérica trata as tecnologias digitais como “soluções” integradas à prática regular dos 

estudos, disponibilizando conteúdos digitais para acesso a qualquer tempo e por meio de dispositivos móveis. 

 

 

ESCOLAS LUMIAR 

 

As Escolas Lumiar organizam o seu fazer pedagógico tratando a busca do conhecimento como um 

processo transversal, ressignificando a aprendizagem. Trabalha com a formação de competências sociais, 

intelectuais e culturais, construindo, portanto, uma proposta de educação integral. Procura desenvolver a 

autonomia do aluno quando o conduz à elaboração de um projeto de vida, auxiliando-o na realização deste. 

A Lumiar redesenhou o seu currículo, organizando-o em mosaico que tem como base uma matriz de 

competências. Na prática, os alunos são organizados em ciclos multietários, realizando atividades em grupo 

com uso de métodos ativos de aprendizagem. Os professores atuam como tutores levando o aluno a ser o 
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protagonista de sua aprendizagem. A escola desenvolve projetos como forma de aprender agindo e nesta 

dinâmica os alunos podem realizar módulos de aprendizagem, cumprindo um percurso próprio de estudos, 

personalizando o ensino. As escolas Lumiar realizam atividades para a evolução da autonomia do aluno, o 

que inclui uma avaliação global, em que o aluno tem consciência das competências que possui e que ainda 

precisa desenvolver. A Lumiar não destaca o uso de tecnologias digitais específicas, mas as considera como 

ferramentas integradas a um processo de resolução de problemas, funcionando como soluções possíveis em 

um processo de aprendizagem. Para dar conta de sua proposta pedagógica, a Lumiar ampliou os seus 

espaços de aprendizagem, investiu no uso de mobiliário, que possibilita arranjo flexível e investiu na 

aplicação de cores e objetos que tornam o ambiente atraente e estimulante visando uma atuação ativa e 

colaborativa do aluno. 

 

 

AMIGOS DO VERDE 

 

A escola Amigos do Verde valoriza o significado da vivência no processo de aprendizagem, atuando 

fortemente por meio de uma educação integral e plena, com ênfase para uma consciência ecológica. Por 

sua prática, consideramos que a escola ressignifica a experiência de aprendizagem, estimulando a 

formação de um ser autônomo. A escola defende uma educação democrática e solidária, valorizando a 

responsabilidade e a organização, tanto na escola como nas diversas atividades que desenvolve junto aos 

familiares dos alunos, considerando a escola como uma comunidade orgânica. A Amigos do Verde trabalha 

com um currículo transdisciplinar, contemplando atividades relacionadas às múltiplas inteligências do ser. 

Na Amigos do Verde os alunos trabalham em grupos realizando projetos de estudo que são pensados 

estrategicamente para fazê-los protagonistas de sua aprendizagem. Nesse processo oferece experiências 

personalizadas de aprendizagem, pois os alunos realizam planos de estudo adequados às suas 

necessidades, considerando também as suas vivências anteriores. Em sua prática pedagógica a escola 

Amigos do Verde busca desenvolver a autonomia intelectual e afetiva dos seus alunos, permitindo uma 

liberdade para que planejem suas atividades nos turnos de estudo. Como acompanhamento, a Amigos do 

Verde realiza avaliações contínuas e globais, fazendo uso de parecer descritivo para contemplar todas as 

dimensões da formação do aluno. A escola não faz nenhuma referência ao uso de tecnologias digitais de 

aprendizagem, focando a inovação de suas experiências de aprendizagem no uso dos espaços, que são 

completamente integrados à natureza. Os alunos podem fazer um uso flexível do espaço da sala de aula, 

podendo sentar-se no chão, por exemplo. Há mesas coletivas de trabalho para favorecer uma aprendizagem 

colaborativa e tanto a sala de aula como o ambiente externo, natural, é tratado como um espaço de 

aprendizagem prática, ampliando as possibilidades de uma atuação ativa do aluno, sem separação de 

ambiente para teoria e ambiente para experimentação.  

 

 

ESCOLA DA VILA 

 

Trabalhando com o aprendizado de forma transdisciplinar, a Escola da Vila tem como propósito realizar 

uma aprendizagem significativa, comprometida com a melhoria de vida no planeta, com o desenvolvimento 

das emoções, do sentir e do pensar, considerando a formação integral do aluno. A escola realiza projetos 

envolvendo toda a comunidade, tendo como principal pauta os valores humanos, a consciência ecológica e a 

cidadania, dentro e fora da escola, configurando-se em uma educação democrática e solidária. Na Escola da 

Vila, o professor atua como um mediador da aprendizagem, conduzindo os projetos que são 

desenvolvidos pelos alunos, sempre em grupo e de forma colaborativa. O currículo da escola foi 
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redesenhado para a valorização das artes e da corporeidade junto às disciplinas regulares. Na escola a 

avaliação é global e realizada por meio de diferentes estratégias, de forma a garantir a consideração da 

participação dos alunos nos diferentes trabalhos realizados. A Escola da Vila não faz nenhuma referência ao 

uso de tecnologias digitais de aprendizagem e, em contraponto, valoriza a interação do aluno com a natureza, 

ampliando o que considera como espaços de aprendizagem. Nos ambientes internos o layout das salas 

é flexível, podendo assumir diferentes arranjos - inclui cores e ilustrações que os tornam estimulantes, 

favorecendo uma atuação ativa e colaborativa do aluno. Na Vila são realizados diversos Laboratórios 

Vivenciais que destacam o ambiente de prática como fundamental para a formação do aluno, práticas 

relacionadas à natureza, à saúde, aos cuidados domésticos são algumas das vivências proporcionadas pela 

Vila. 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Da mesma forma que os estudos anteriores, apresentamos, na figura 64, o diagrama 

das categorias geradas na investigação das escolas redesenhadas, seguida de texto síntese 

dos resultados da pesquisa, respondendo às perguntas de partida. 

 

Figura 64 – Categorização das Escolas Redesenhadas 
 

 
 

Fonte: Elaboração própria (2016) 
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O terceiro estudo da presente tese, teve como objetivo identificar escolas no Brasil que 

já funcionam a partir de um design educacional diferenciado dos modelos tradicionais de 

ensino e aprendizagem, tendo como propósito conhecer como esse processo está sendo 

realizado. 

Na investigação exploratória identificamos durante a realização do primeiro estudo e, 

em um segundo momento, por meio de pesquisa e fontes específicas, escolas brasileiras 

que interessaram ao presente estudo. Selecionamos 8 escolas para reconhecimento de seu 

design educacional: Escola Projeto Âncora, Escola Municipal de Ensino Fundamental Des. 

Amorim Lima, Projeto GENTE (Ginásio Experimental de Novas Tecnologias Educacionais); 

Projeto NAVE (Núcleo Avançado em Educação), Uniamérica (Faculdade União das 

Américas), Escolas Lumiar, Escola Amigos do Verde e Escola da Vila. 

A figura 64 ilustra, em diagrama, o que identificamos, de modo global, como o design 

educacional dessas escolas a partir de 4 itens: Proposta Pedagógica, Prática Pedagógica, 

Tecnologias Digitais e Espaços de Aprendizagem. Em síntese, as escolas redesenhadas 

propõem uma ressignificação da aprendizagem, uma formação integral, com o 

desenvolvimento da autonomia e da visão empreendedora do aluno, além de uma educação 

solidária e democrática, integrada com a comunidade.  

Na prática educacional destas escolas identificamos o uso de um currículo redesenhado 

para uma educação integral, onde o aluno é considerado protagonista e avaliado 

globalmente. No seu dia a dia o professor atua como tutor e os alunos estudam em grupo e 

de forma colaborativa, em uma aprendizagem por meio do desenvolvimento de projetos. 

Nesta prática, o aluno tem a oportunidade de viver experiências personalizadas de ensino e 

é estimulado a um desenvolvimento autônomo. Em relação ao uso de tecnologias digitais, 

identificamos um uso de nível básico, como o acesso à internet e computadores para 

pesquisa e um uso destacado, quando a escola prioriza softwares, dispositivos e 

plataformas de aprendizagem, além de estimular a produção, acesso e uso de conteúdos 

digitais educacionais.  

Em relação aos espaços de aprendizagem concluímos que as escolas redesenhadas 

buscam espaços de uso flexível, que favoreça uma atuação ativa e colaborativa, com 

mobiliário e ilustrações coloridas para tornar o ambiente da escola um espaço mais leve e 

divertido. Além disso, a escola redesenhada amplia aquilo que considera espaço de 

aprendizagem, amplia a sala de aula, incentiva o uso de espaços externos e naturais e 

passa a atuar para além dos seus muros, educando com a comunidade. 

 Como resposta à terceira pergunta de partida deste estudo, concluímos que as escolas 

redesenhadas se relacionam de diferentes formas com as tecnologias digitais de 

aprendizagem. Das 8 escolas analisadas, 4 (Âncora, Lumiar, Amigos do Verde e Escola da 



 

386 
 

Vila) funcionam a partir de novos paradigmas de educação escolar e não apresentam 

nenhuma relação destacada com o uso de tecnologias digitais. Estas 4 escolas 

redesenharam seus currículos, seus espaços, suas práticas em busca de uma educação 

integral, colaborativa e ativa do educando – valorizam, prioritariamente, a relação do 

educando com os espaços, com a natureza, com a arte e com o seu corpo e mente, no 

caminho de uma educação sensível. Em contraponto, as outras 4 escolas (Amorim Lima, 

GENTE, NAVE, Uniamérica) destacam, em sua proposta e prática pedagógica, a inserção 

das tecnologias digitais como meio estratégico de também realizar esta educação 

redesenhada e na busca dos mesmos propósitos: uma educação integral, colaborativa e 

ativa do educando, dentre outras categorias que já foram apresentadas. Nestas escolas 

valoriza-se a interação do educando com o mundo tecnológico, incentivando o acesso e uso 

produtivo dos recursos digitais com o objetivo de potencializar a compreensão das ciências 

e o desenvolvimento de habilidades técnicas do universo digital, sempre de forma autônoma 

e criativa.  

 

4.3.11 Reflexões sobre o redesign educacional em escolas brasileiras 

 

No tocante ao estudo das escolas, apontamos, como o maior desafio, a aproximação 

das atividades realizadas na educação formal com os problemas e necessidades da vida, a 

busca por uma integração da escola com o mundo real e, junto a isso, um respeito pelo 

educando como um indivíduo, não mais como um grupo a ser educado em blocos 

homogêneos, na perspectiva fabril de educação. 

O respeito à diversidade como uma consciência social crescente, muito tem contribuído 

para que as escolas repensem suas atividades e até sua missão social, passando a acolher 

as diferenças humanas. Diferenças de corpos, de interesses e desejos, de habilidades, onde 

cada indivíduo possa ter o seu espaço de excelência. Pensamos ainda estar longe um 

cenário em que todos pratiquem tal respeito por completo, tanto na sociedade em geral 

quanto na escola, mas, ao mesmo tempo, consideramos de grande valor os passos que já 

foram dados e que apontam como um caminho contínuo na busca por uma educação mais 

humanizada e personalizada. 

Algumas políticas públicas e leis também contribuíram fortemente para tal mudanças 

nos processos educacionais e no respeito e inclusão das diferenças. Atualmente, as 

empresas brasileiras devem contratar um percentual de pessoas com necessidades 

especiais; todas as escolas também não podem deixar de receber e ofertar formação 

escolar para alunos com necessidades especiais e, mesmo que motivado pela 

obrigatoriedade legal, essas inclusões possibilitam que todos convivam juntos, na escola e 
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no trabalho. Tal convivência faz com que pessoas de perfis e habilidades diferentes passem 

a se conhecer e, com isso, desenvolvam um respeito mútuo, tornando-se uma sociedade 

um pouco mais tolerante. 

Por outro lado, as políticas brasileiras de avaliação e regulação dos sistemas 

educacionais funcionam por meio de processos avaliativos unificados, em que o 

desempenho dos educandos é “medido” uniformemente e comparado com escalas de 

referência de qualidade, ocorrendo, inclusive, um ranking entre os resultados produzidos 

pelos alunos das escolas. Sobre este aspecto muito ainda há de se discutir, uma vez que a 

elevação dos níveis de qualidade na educação de todos os níveis é, indiscutivelmente, uma 

das principais metas a serem trabalhadas pelos poderes responsáveis e que a tais 

avaliações se vinculam outros fatores socioeconômicos que não se limitam às atividades de 

ensino realizadas pela escola. 

Em um olhar mais amplo, para tudo que lemos a respeito do trabalho educativo, 

realizado pelas escolas analisadas e mesmo sobre outras escolas que não integraram o 

estudo, concluímos que o design educacional das escolas que buscam práticas 

diferenciadas no processo de formação, são similares naquilo que objetivam desenvolver, 

embora possam perseguir tais objetivos por caminhos diferentes. Tornar a escola um lugar 

onde o educando queira estar é uma das principais estratégias dessas escolas, pois é o 

primeiro passo para que o aluno tenha acesso ao trabalho educativo ofertado por ela. Nesse 

sentido, diminuir os níveis de evasão escolar (no caso das escolas públicas) deve ser um 

desafio constante, pois somente com os alunos na escola é que se pode trabalhar para 

formá-los. 

Outro aspecto fundamental para que a escola possa fazer um trabalho diferenciado é, 

evidentemente, a formação e preparação de seus educadores. Se a formação que estes 

profissionais recebem é pautada nos paradigmas tradicionais de educação escolar, torna-se 

um grande esforço de gestão da escola prepará-los para que passem a realizar uma 

pedagogia diferente daquela que sempre receberam e sempre praticaram; mesmo porque, 

esse esforço não passa somente pelo conhecimento de tecnologias educativas 

diferenciadas, mas, principalmente, por concepções muito mais enraizadas no docente 

sobre o que deve ser uma boa educação escolar.  

 

4.4 REDESIGN EDUCACIONAL: UM MODELO FUNDAMENTADO EM DADOS 

 

4.4.1 Triangulação das Categorias 
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Os estudos apresentados nos itens anteriores forneceram-nos categorias referentes a 

propósitos e práticas pedagógicas, funcionamento e uso de tecnologias digitais e utilização 

dos espaços de aprendizagem108. Seguindo a metodologia, realizamos a triangulação dos 

dados pela codificação axial, tendo como objetivo analisar as categorias em conjunto e 

estabelecer as relações entre elas, de modo a surgirem as categorias principais e suas 

subcategorias. Desta forma, a figura 65 apresenta um mapeamento comparativo das 

categorias geradas pelos três estudos, onde apontamos aquelas que se mostraram mais 

evidentes.  

 

Figura 65 – Triangulação das categorias dos estudos 1, 2 e 3 

 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

                                                           
108 Além destes, o estudo 01 mostrou-nos, ainda, uma categoria que denominamos “Estratégias de Gestão” e que, embora nos 
aponte importante linha de atuação das instituições analisadas, seus códigos não fizeram parte da triangulação, uma vez que o 
delineamento da tese não incorporou os estudos da gestão educacional. De todo modo, vale ressaltar que os códigos desta 
categoria serviram para validar os princícios educacionais defendidos pelos institutos.   
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Das categorias apontadas na figura 65, selecionamos as mais abrangentes (e 

promissoras), com capacidade de suportar outras categorias como partes integrantes de si, 

a saber: 

 

Figura 66 – Categorias selecionadas para desenvolvimento 

 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

As categorias da figura 66 foram explanadas separadamente nos estudos 1, 2 e 3, de 

acordo com o contexto em que surgiram e, para além destes indicadores de campo, 

construímos uma relação lógica entre todas as categorias surgidas no estudo (vide figura 

67), partindo daquelas que foram selecionadas como principais. 

 

Figura 67 – Mapa visual de conexões entre as categorias de um redesign escolar 
 

 
 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
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Pelo mapa e explanação das categorias realizadas nos estudos, identificamos que 

algumas categorias são mais abstratas, de fundo teórico e outras são de fundo mais prático, 

cumprindo cada uma a sua função.  A correlação entre as categorias demonstra o caminho 

interpretativo do analista, apontando o início de uma organização teórica dos dados.  

A codificação axial amplia os dados de campo, que serão posteriormente reduzidos pela 

codificiação teórica, tornando o resultado final uma representação mais sintética e abstrada 

dos fundamentos. Para tal, posiciona-os em uma base teórica-conceitual que tem por 

objetivo representar o design educacional escolar proposto em tese, como veremos a 

seguir. 

 

4.4.2 Apresentação do Modelo Teórico 

 

O resultado da tese que apresentamos neste item, fundamenta-se nos dados de campo, 

mas não se constitui uma reprodução deles. Para desenhar o modelo, o investigador analisa 

e interpreta cuidadosamente os dados de campo, os fundamentos teóricos e a discussão 

encontrada na literatura – parte da codificação axial e realiza novas reduções e conexões, 

aperfeiçoando a integração e o desenvolvimento realizado no tratamento axial. 

Na codificação teórica, o investigador formula ideias em um esquema lógico, 

sistemático e explanatório, sendo disposto em um esquema visual que se esforça para 

representar o seu propósito teórico-prático. A criação do modelo inicia com a seleção da 

categoria central do estudo, aquela que representa o tema principal da investigação e que 

parece explicar, em poucas palavras, toda a pesquisa (Strauss & Corbin, 2008), em nosso 

caso, a categoria central selecionada foi a Educação Integral, em torno da qual orbita as 

demais categorias. 

O design educacional escolar apresentado deve ser compreendido como uma teoria 

que motive a reflexão e incentive o surgimento de novos paradigmas educacionais que 

venham romper com as práticas comumente institucionalizadas (e, por isso, é denominado 

como “redesign”) – visando responder, de forma mais eficiente e eficaz, às demandas 

educacionais para a sociedade contemporânea.  

Posto isso, apresentamos, na figura 68, o modelo de Design Educacional Escolar 

resultado da tese.  
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Figura 68 – Modelo teórico de Design Educacional Escolar 
 

 
 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Em uma leitura objetiva do modelo, afirmamos que o cerne de um redesign educacional 

escolar se dá pela consideração de que a educação realizada deve se pautar nos princípios 

da formação integral do ser humano, desenvolvendo-se, portanto, por meio de uma 

educação também integral. A partir desta categoria principal, 6 pilares são considerados 

como bases para o desenvolvimento dos propósitos pedagógicos e suas práticas: a 

Aprendizagem Significativa, Colaborativa, Ativa, Autônoma, Divertida e um Ensino 

Personalizado. 

Como um terceiro desdobramento, aquele considerado mais prático, a teoria aponta 

três caminhos possíveis para a concretização de cada um desses 6 pilares. Para a leitura 

dessas dimensões práticas deve-se observar o posicionamento de cada uma delas, nos 

círculos em cinza que se apresentam como fundo do modelo; o limite do círculo maior, 

representado em pontilhado vermelho, simboliza os limites do espaço da escola, que 

tendem a ser cada vez mais indefinidos.  
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A partir de tais “paredes”, as dimensões práticas se posicionam em 3 esferas: as mais 

próximas do centro são aquelas realizadas dentro da escola, planejadas e conduzidas por 

seus educadores; as posicionadas um pouco mais distante do círculo significa que podem 

ser conduzidas tanto dentro quanto fora dela; e aquelas que extrapolam as bordas 

pontilhadas, podem até ocorrer dentro da escola, mas sua principal presença faz-se para 

além dos muros institucionais, estabelecendo vinculação com atores que podem não fazer 

parte do corpo escolar.   

Em continuidade na leitura do modelo, apontamos no sentido horário, que para uma 

Aprendizagem Significativa torna-se necessário redesenhar o currículo, realizar com os 

alunos atividades por meio de métodos ativos de aprendizagem e incorporar o conceito de 

escola como uma comunidade de aprendizagem; a Aprendizagem Colaborativa se 

concretiza nos estudos e trabalhos realizados em equipes, também pelo trabalho com as 

comunidades de aprendizagem e nas comunicações e atividades realizadas em redes 

virtuais; a Aprendizagem Ativa é estimulada com a disponibilização de um espaço físico que 

possibilite ao aluno uma atuação ativa, com o uso de métodos ativos de aprendizagem, com 

destaque para os trabalhos com as comunidades; a Aprendizagem Autônoma, por sua vez, 

é possibilitada quando o aluno se percebe como protagonista de sua própria aprendizagem, 

quando tem a liberdade de usar espaços mais flexíveis e também pelo uso de tecnologias 

digitais para aprendizagem; para que a Aprendizagem se torne Divertida também temos 

como caminho o uso de tecnologias digitais, de outras atividades em que o aluno se sinta 

protagonista e a disponibilização de espaços redesenhados, resignificando o conceito de 

ambiente escolar; por fim, para um Ensino Personalizado é necessário um processo 

avaliativo global, um currículo redesenhado e sua integralização fazendo uso de múltiplas 

linguagens. 

 

4.4.3 Descrição das dimensões teórico-práticas do Modelo  

 

4.4.3.1 A Educação Integral: o educando como sujeito complexo 

 

O Modelo que apresentamos considera como pilar de um Design Educacional Escolar 

condizente com a sociedade do século 21 a organização da escola baseado nos 

fundamentos de uma Educação Integral.  

O crescimento da consciência social sobre o direito à educação mobilizou o poder 

público brasileiro à criação de Programas109 que buscam disponibilizar ao educando “mais 

                                                           
109 O principal representante de tal política é o Programa Mais Educação, que “(…) tem por finalidade contribuir com a melhoria 
da aprendizagem por meio da ampliação do tempo de permanência de crianças, adolescentes e jovens matriculados em escola 
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educação”, concretizando tal objetivo por meio da elaboração de políticas e iniciativas para 

oferta de escolas de tempo integral. Surge daí a discussão e por vezes confusão sobre os 

fundamentos de uma “Educação Integral” e de “Escola de Tempo Integral”. 

A escola de tempo integral amplia o tempo diário de permanência da criança e jovem na 

escola, passando a permanecer em dois turnos (manhã e tarde), pressupondo, portanto, 

receber “mais educação”. Mais tempo de uma mesma escola é a crítica dos pesquisadores 

em educação, diferenciando-se, neste ponto, a educação integral da educação de tempo 

integral. 

A Educação Integral valoriza o humano, com todas as suas diferenças, a partilha dos 

conhecimentos e a integração entre o saber científico com outras esferas do conhecimento 

e da sensibilidade, como as artes, a espiritualidade, a filosofia e as tradições populares 

(Brandão, 2012). Envolve o conceito de educação com equidade, uma vez que ao respeitar 

as diferenças engloba a todos, desenvolvendo em cada um as suas potencialidades. Nesse 

processo, supera a função instrumental e conteudista da educação, trabalhando a vocação 

para uma comunicação amorosa entre as pessoas, além de compreensiva e democrática. 

A Educação Integral relaciona-se, portanto, com o “aprender a ser” (Delors et al., 1996), 

incentivando um diálogo livre e solidário como origem e destino daquilo que se aprende. 

Permite ao educando que realize de forma responsável as suas próprias escolhas, incluindo 

aquelas propostas ou construídas em diálogo com seus educadores (Brandão, 2012). 

Valoriza uma aprendizagem ao longo da vida (Delors et al., 1998), a cultura de uma escola 

contínua (Echeverria, 2015), justamente por percebê-la como significativa e necessária para 

o seu bem-estar pessoal e sua colocação no mercado de trabalho que possui as 

características apontadas por Echeverria (2015). 

Neste sentido, resignifica as relações interpessoais e, para além disso, resignifica a 

relação do humano com o mundo e com a natureza. O conceito de partilha de conhecimento 

e de respeito ao próximo concretiza-se na relação com as pessoas e com o meio ambiente, 

incluindo a consciência de suas ações sobre o que entrega e o que retira do meio em que 

vive, da relação de saúde mútua gerada desse processo.  

Não obstante, uma Educação Integral estimula a produção cultural dos educandos e o 

trabalho com as linguagens TDIC, possibilitando convergir arte, ciência e tecnologia; sempre 

percebendo o educando como o centro do trabalho educativo. Posto isso, podemos 

considerar que a escola de tempo integral110 pode ser uma estratégia para a realização de 

uma educação integral, uma vez que educando e educadores disporiam de mais tempo para 

                                                                                                                                                                                     
pública, mediante oferta de educação básica em tempo integral (Decreto 7.083/2010). O Programa foi criado pela Portaria 
Interministerial (educação, cultura, esporte, desenvolvimento social e combate à fome) n. 17, de 24 de abril de 2007.  
110 Como visto na meta 6 do PNE (Brasil, 2014) o Brasil indica que até o ano de 2024 deve-se ofertar educação de tempo 
integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, alcançando pelo menos 25% dos alunos da educação básica. 
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trabalhar além do conhecimento das ciências, as competências chamadas socioemocionais, 

o corpo, a mente e a arte.  

D’Ambrósio (2012) aponta que cabe à escola preparar as gerações futuras para os 

novos valores, que estão subordinados a uma ética primordial baseada no respeito ao outro 

(com todas as suas diferenças)111 e na solidariedade com o outro, além da cooperação com 

o outro (na preservação do patrimônio, natural, cultural e comum). Além disso, o autor 

trabalha um conceito de paz baseado na tríade “indivíduo/ambiente/outro (sociedade)”, 

envolvendo, portanto, uma paz interior, social e ambiental, além da paz militar. 

O conceito de espaço na educação integral assume contorno de “território”, ganhando 

amplitude para além dos muros da escola. “Trata-se de um espaço de aprendizagem sem 

limites, sem cercas, em espaço envolvente de sociabilidade, de pertencimento, de expansão 

humana, de intencionalidades, de partilha de vida” (D’Ambrósio, 2012, p. 125). 

A BNCC, ao ditar como eixos de formação um trabalho educativo para o 

desenvolvimento da ética e do pensamento crítico, da solidariedade e sociabilidade; e ao 

apontar os Temas Especiais112, preconiza caminhar para uma educação humana e integral 

(Brasil, 2016). Da mesma forma, os 4 pilares da educação apontados por Delors et al. 

(1998) discursa em defesa de dimensões presentes no conceito de educação integral: o 

aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a viver juntos e aprender a ser. 

Trata-se de uma educação, como a citada por Moran (2013), integrada à outras 

linguagens e espaços, com o mundo da música, do teatro, do cinema, das tecnologias 

digitais, dentre outras. Uma educação pautada em uma interdependência social 

responsável, estando presente na mediação pedagógica a dimensão da afetividade (Moran, 

2013). Uma educação que proporciona experiências colaborativas, personalizadas a partir 

de uma reorganização do tempo e do espaço, tornando a aprendizagem significativa.  

Para dar conta de uma Educação Integral torna-se necessário o uso de diferentes 

tecnologias educativas, sejam concretas, digitais, processuais, mas sempre presente como 

meios, ferramentas e estratégias que ofereçam uma formação escolar como experiência 

positiva, alcançando-se os resultados esperados em uma formação integral do ser humano. 

Para tal, apontamos a interação como aspecto central da Educação Integral, da interação 

com os conteúdos, com as ferramentas, com o educador e com os outros educandos, como 

citado por Filatro (2008); e a elas somamos a interação com o ambiente, natural e artificial, 

de modo que o educando se perceba como um protagonista das ações que configuram o 

mundo, com toda sua complexidade e diversidade. Podemos caracterizar tais interações 

                                                           
111 Da mesma forma, encontramos nas metas 4 e 8 do PNE (Brasil, 2014), indicadores em defesa e busca do respeito e 
valorização da diversidade, apontando para aspectos também defendidos pela educação integral.  
112 Economia, educação financeira e sustentabilidade; Culturas indígenas e africanas; Culturas digitais e computação; Direitos 
humanos e cidadania e Educação ambiental. 
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como hipermidiáticas, por entender que, em um trabalho de educação integral é 

possibilitado ao educando caminhar por diferentes trajetos, deparando-se, neste percurso, 

com múltiplas linguagens que lhe permitam selecionar e desenvolver as suas habilidades. 

Caminhando no Modelo, indicamos que a educação integral de que tratamos se apóia 

em 6 dimensões pedagógicas: Para que uma educação seja integral precisa ser significativa 

para o educando, fazendo com que as experiências de aprendizagem sejam percebidas 

como situações que o tornam mais hábil e competente em situações de seu interesse; 

aprender de forma colaborativa é outro pilar para uma educação integral, a valorização das 

relações de respeito constrói ambientes e situações em que todos ensinam e aprendem ao 

mesmo tempo, portencializando-se por meio do contato com o conhecimento do outro; 

aprender em processos ativos é a terceira dimensão que torna uma educação integral, 

pauta-se no trabalho das atividades intelectuais, mas também humanísticas, afetivas, das 

práticas do corpo, da cultura e do espírito, de modo que os educandos não apenas ouçam a 

respeito, bem como o façam e o vivam, como se costuma dizer “de corpo e alma”; a quarta 

dimensão é a aprendizagem autônoma, de modo que faz parte de uma educação integral a 

consciência do educando sobre o seu processo de aprendizagem, das suas habilidades e 

inabilidades, possibilitando que ele queira e possa caminhar em busca do seu 

desenvolvimento educacional; em continuidade defendemos que uma educação integral 

precisa incorporar experiências que caracterizamos como divertidas, que atraiam o 

educando, que o motivem por meio do ambiente, das tecnologias, dos desafios e o façam 

querer permanecer ali, dada a sensação de bem-estar que este design educacional escolar 

irá proporcionar; por fim, relacionamos a educação integral com a oferta de um ensino 

personalizado, uma oferta educativa que, por incluir o trabalho com os campos cognitivo e 

não cognitivo, termina por proporcionar ao educando a possibiidade de que ele se 

desenvolva mais naquilo que tem de melhor. 

 

4.4.3.2 A Aprendizagem Significativa: por uma educação que faça sentido 

 

A aprendizagem significativa indica que aprendemos melhor quando conseguimos 

relacionar os conteúdos ensinados, as atividades solicitadas e realizadas com situações 

práticas da vida, ou seja, quando percebemos a aplicabilidade na vida real daquilo que está 

sendo proposto pela escola. No Modelo, indicamos três dimensões práticas como caminhos 

para a construção de uma aprendizagem significativa: 

a) Currículo redesenhado: consideramos que um currículo escolar pode ser 

redesenhado em busca de tornar a formação escolar um todo significativo para o 

aluno. Na explanação dessa categoria falamos de um currículo com integração de 
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atividades relacionadas não só ao cognitivo, mas também ao desenvolvimento do 

corpo, da mente e das emoções. Também nos referimos a um currículo não linear, 

menos rígido, em que o aluno possa fazer suas próprias escolhas de estudo. Outra 

característica do currículo redesenhado é a transdisciplinaridade, de modo que os 

conteúdos curriculares não sejam conduzidos e percebidos como propriedades de 

disciplinas distintas. O redesign curricular pode, ainda, contemplar uma estrutura 

teórica e prática que contemple a preparação do jovem para o mercado de trabalho, 

um mercado multitarefa e multidisciplinar. 

 
b) Metodologias ativas: os métodos ativos de aprendizagem, como citados por Coll e 

Onrubia (2010), Sacoll, Schlemmer e Barbosa (2011), Braga (2013), Beherns (2013), 

Masetto (2013), Moura e Barbosa (2013) e Leite (2014), mostram-se como 

estratégias didáticas para tornar a aprendizagem significativa, uma vez que tornam 

os estudos aplicáveis à situações-problema, casos ou projetos que sejam ou possam 

ser presentes na vida real. O uso de tais metodologias, que posicionam o aluno 

como um “pensador”, um agente ativo na solução ou pensamento sobre situações 

complexas, torna o significado “das coisas” mais claro aos olhos do educando, dada 

sua relação direta com os fenômenos.  

 
c) A construção de Comunidades de Aprendizagem: abrir a escola para a 

comunidade como indicado por Moran (2013), é uma prática educativa onde a escola 

se percebe corresponsável pelo desenvolvimento do lugar em que está inserida, e 

vice-versa. Pais, comerciantes, moradores, também se vêem como agentes de 

mudança tanto da escola como de seu bairro, podendo a escola agir como um 

mobilizador de tais ações colaborativas. No modelo, consideramos que quando o 

trabalho educativo escolar está conectado com as demandas da comunidade, a 

aprendizagem tende a se tornar significativa para o educando, uma vez que ele é 

parte integrante desse contexto. 

 

4.4.3.3 A Aprendizagem Colaborativa: onde todos são educandos e educadores 

 

Defendida por Kenski (2012), Coll, Bustos e Engel (2010) e por Behrens (2013), a 

aprendizagem colaborativa é considerada como uma oportunidade para potencializar 

conhecimentos individuais, por meio da soma de conhecimentos e habilidades distintas, 

num processo de aprender a aprender. 

A colaboração envolve o perceber e compreender o outro, o respeitar as diferenças e 

além de respeitar, estar disposto a contribuir. Relaciona-se com o saber ouvir opiniões 
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contrárias e apresentar suas próprias opiniões com competência comunicativa, tornando-se 

apto a gerir conflitos.  Nesse sentido, a aprendizagem colaborativa de que tratamos não se 

refere à soma de partes que se desenvolvem segregadas, mas sim, às construções 

coletivas dessas partes, em que cada indivíduo passa a ser um pouquinho do outro.  Vale 

destacar que essa postura colaborativa, em que todos se vêem como aprendizes alcança o 

trabalho docente que, como nas palavras de Behrens (2013), também se vê como um 

aprendiz, constituindo-se no “aprender a viver juntos” e o “aprender a fazer” indicado por 

Delors et al. (1998) e também destacado por Moran (2013). 

Consideramos no Modelo que a aprendizagem colaborativa se concretiza por meio de: 

 
a) Estudos em Grupo (equipes): no contexto da sala de aula, as escolas podem 

organizar os seus processos de trabalho de modo que os educandos trabalhem em 

equipe – atividades de pesquisa, de estudo, de produção e de comunicação do 

conhecimento, todas ou parte delas podem ser realizadas por meio da interconexão 

de habilidades individuais. Em nosso ponto de vista, tanto a aprendizagem 

cooperativa quanto a colaborativa citadas por Onrubia, Colomina e Engel (2010) e 

Hernández, González e Muñoz (2014) contribuem, significativamente para a 

potencialização da aprendizagem. Neste sentido, consideramos como mais 

importante a presença da interação entre todos os envolvidos, caracterizadas pelos 3 

binômios teorizados por Silva (2012)113. Moran (2003) e Valcárcel, Basilotta e López 

(2014) também defendem os trabalhos em grupo como uma estratégia para o 

desenvolvimento de habilidades metacognitivas e comunicacionais e destacam tais 

experiências como aprendizagens de relacionamentos sociais. Neste aspecto, 

destacamos que as atividades em equipe também precisam considerar a importância 

de se estabelecer “laços fortes” e “laços fracos”, sendo este último de grande valor, 

como citado por Mattar (2013). No contexto da sala de aula, os laços fracos seriam 

caracterizados pela união de educandos com características pouco comuns e, 

portanto, com habilidades e conhecimentos consideravelmente distintos, sendo estes 

laços aqueles que proporcionam as colaborações mais ricas, contribuindo para uma 

educação inclusiva. De modo amplo e objetivo, indicamos as atuações apontadas 

por Coll, Bustos e Engel (2010)114, como ações que a escola pode realizar para 

favorecer a aprendizagem colaborativa. 

 

                                                           
113 Participação/Intervenção; Bidirecionalidade/Hibridação; Permutabilidade/Potencialidade. 
114 Fomentar os “conflitos cognitivos”, “explicações elaboradas”, “compreensão mútua”, “tomada de decisões conjunta”, 
“coordenação e controle mútuo do trabalho”, “motivação para atuações compartilhadas”.  
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b) Construção de Comunidades de Aprendizagem: o trabalho da escola vinculada à 

vida real de sua comunidade, não só possibilita uma aprendizagem sinigifcativa e 

ativa como também se configura em uma dinâmica de intensa colaboração por parte 

de todos os envolvidos, uma vez que nas comunidades de aprendizagem o bairro é 

escola e a escola é bairro, como citado por Mello (2011). Tal interação motiva Moran 

(2013) a afirmar que, nos próximos anos, as atividades em sala de aula serão 

baseadas em pesquisas “reais”, apontando o uso das tecnologias digitais como meio 

para a realização de atividades individuais e em grupo.  

 
c) Construção de Redes virtuais: Moran (2013), Kenski (2012) e Beherns (2013), 

apontam as redes virtuais como espaço de partilha em que o aluno não está sozinho, 

mas constrói o conhecimento em colaboração com os pares e educadores. As redes 

virtuais ampliam as possibilidades de conexão por eliminar a necessidade de 

proximidade física e geográfica, tornando-se um espaço colaborativo por excelência. 

Nas redes virtuais todos podem contribuir com a aprendizagem uns dos outros, como 

ocorre, por exemplo, nas plataformas e repositórios de conteúdo que funcionam 

como redes. As redes destacam-se ainda como espaços de inclusão, visto que 

possibilitam e ampliam o acesso à meios e recursos didáticos que muitos não 

poderiam fazer fisicamente (Kenski, 2012). 

 

4.4.3.4 A Aprendizagem Ativa: o aprender ao fazer 

 

Em uma aprendizagem ativa o aluno deixa de ser sujeito passivo (Berherns, 2013) para 

ser um protagonista no contexto educativo, agindo criativamente e de forma crítica na 

produção de seus conhecimentos. Nesta dimensão, consideramos que a aprendizagem é 

potencializada quando temos a oportunidade de agir, de testar, de experimentar e viver os 

fenômenos, ao contrário de somente ouvir sobre eles.  

Quando em suas experiências escolares o aluno pode não só realizar escolhas, mas 

também atuar diretamente sobre elas, pois, modificando a realidade, ele pode perceber com 

clareza o efeito de suas ações sobre o mundo, compreendendo as relações de causa e 

efeito do processo. As seguintes dimensões práticas foram relacionas à Aprendizagem 

Ativa:  

a) Espaços ativos de aprendizagem: Como abordado no capítulo 2, consideramos 

que os espaços de aprendizagem são tecnologias educativas que direta ou 

indiretamente interferem na experiência de estudar e no significado de estar na 

escola. No tocante a aprendizagem significativa, consideramos que o espaço da 
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escola pode ser disposto de modo a estimular uma presença ativa do educando; da 

sala de aula organizada em espaços coletivos e colaborativos, com a presença de 

recursos didáticos como livros, instrumentos, quadros e outras tecnologias que 

possam diretamente ser utilizadas ao estudar; a presença de espaços como oficinas, 

em que grandes mesas de trabalho possibilitem o princípio do “faça você mesmo”, o 

que tem sido chamado de espaços maker (Tonucci, 2015). Espaços externos à sala 

de aula também podem ser considerados espaços ativos de aprendizagem, onde o 

educando possa observar e cuidar das plantas, por exemplo, levantar informações 

com pessoas, coletar elementos como objetos de investigação, tirar fotos ou 

qualquer outra ação com fins de aprendizagem. A web 2.0, como citada por Coll e 

Monereo (2010), configura-se, igualmente, como um espaço ativo de aprendizagem, 

uma vez que nela os usuários atuam como protagonistas, colaborando e criando 

conteúdos, além de atuar com autonomia, uma vez que “navegam” como 

exploradores, gerindo o seu processo de estudo e aprendizagem. 

 
b) Metodologias ativas: Os métodos ativos preconizam uma interação ativa do 

educando com uma realidade e, como exposto por Coll, Mauri e Onrubia (2010), os 

alunos podem perceber imediatamente a aplicabilidade do que estão estudando. Há 

de se considerar, entretando, que os métodos ativos de aprendizagem não excluem 

as modalidades tradicionais de aprendizagem e comunicação, apenas a reorganizam 

em função de uma tecnologia educativa menos transmissiva e mais ativa. Como 

exposto por Silva (2012) e ilustrado no quadro 8 do capítulo 2, tanto a metáfora da 

árvore quando a metáfora do hipertexto possui sua “mais valia” para a realização de 

uma aprendizagem ativa. Cumpre destacar ainda que, nos métodos ativos o 

professor atua como um mediador, deixa claro os objetivos de aprendizagem, os 

possíveis caminhos e as conexões transdisciplinares, mas o aluno assume total 

protagonismo no processo, atuando de forma autônoma e colaborativa. 

 
c) A construção de Comunidades de Aprendizagem: o objetivo da aprendizagem 

escolar sempre estará atrelado à realização de atividades que resolvam problemas 

reais do mundo e da vida das pessoas ou que possam contribuir para a melhoria de 

suas condições atuais. Nesse sentido, o trabalho educacional junto às comunidades 

torna-se um rico território para o desenvolvimento de uma aprendizagem ativa, 

levando o educando a ser integrado às questões da comunidade, sentindo-se 

também responsável por ela.  
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4.4.3.5 A Aprendizagem Autônoma: aprendendo a andar 

 

O desenvolvimento da autonomia é um dos pilares de trabalho em uma educação 

integral. Um trabalho para o alcance da autonomia intelectual cuidará do incentivo e 

orientação para que o educando adquira consciência sobre seu processo de aprendizagem -  

uma metacognição, em que a partir de tal consciência possa trabalhar a seu favor, 

selecionando as tecnologias mais adequadas para as suas necessidades de aprendizagem. 

A autonomia afetiva, por sua vez, prepara o educando para uma condição saudável quando 

na relação interpessoal, na presença e na ausência, sabendo decidir e caminhar mesmo 

que, por algum momento, não disponha de total orientação e apoio emocional de outro. 

No Modelo apresentado, uma aprendizagem autômoma se relaciona com as seguintes 

dimensões práticas: 

 
a) Protagonismo do aluno: autonomia e protagonismo do aluno são duas categorias 

fortemente relacionadas, a BCNN, por exemplo, cita que é esperado da educação 

dos jovens (ensino médio), um maior protagonismo e autonomia ao se deparar com 

as questões sociais da vida e ao lhe dar com seus conhecimentos. Ao se perceber 

como protagonista, o aluno assume a responsabilidade sobre sua trajetória de 

aprendizagem, realiza escolhas e assim, constrói o seu projeto de vida, sabendo 

identificar e caminhar nas trilhas que lhe foram mais adequadas para o alcance de 

seus objetivos, de forma autônoma e responsável. Quando a escola realiza um 

trabalho em que posiciona o aluno como protagonista, ele também passa a ter voz 

nas discussões e decisões da comunidade, se percebendo como agente ativo nos 

problemas e soluções do mundo real. 

 
b) Espaços flexíveis: consideramos que o uso flexível dos espaços também 

proporciona ao educando uma atuação autônoma, o levando a compreender as 

diferentes formas de “estar” fisicamente em um local de aprendizagem. Compreende 

que para aprender não é obrigatório estar sentado em uma carteira individual, ele 

poderá sentar em outro lugar, assumindo outra postura; poderá variar de lugar em 

uma mesma aula, em um mesmo dia, de modo que o uso de espaços flexíveis 

desconstrói o design espacial do paradigma educacional clássico citado por Behrens 

(2013), Demo (2007), Kenski (2012) e Colinvaux (2014)115. Como dito por Rodrigues 

e Valente (2013), Rojo (2013) e Corral (2005), o leitor, quando se vê frente à 

múltiplas fontes de leitura, passa a transformar a informação para o seu próprio uso e 

                                                           
115 Educandos sentados enfileirados, enquanto o professor em seu espaço delimitado transmite os conteúdos. 
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do seu grupo – agindo sobre ela, personalizando-a. Indicamos esta mesma relação 

quando o educando percebe que o espaço de aprendizagem pode ser flexível, 

passando a cutomizá-lo na direção de seu interesse. Essa variação relaciona-se com 

o conceito de “zapear”, comentado por Kenski (2012, 2012b), da possibilidade de 

múltipla escolha dentre múltiplos estímulos e por múltiplos caminhos, ou seja, a 

aprendizagem autônoma é hipermidiática. Os aplicativos móveis também são 

tecnologias que possibilitam a flexibilização dos espaços de aprendizagem (Mattar, 

2014). No sentido da mobilidade física, como indicada por Saccol, Schlemmer e 

Barbosa (2011) e Bulcão (2009), os meios e recusos didáticos móveis ampliam o 

espaço de aprendizagem, tornando o ambiente fora da escola como um espaço 

contínuo de estudo e, nesse caso, um estudo autônomo. Existem ainda tecnologias 

digitais criadas e produzidas para pessoas com deficiência, visual, auditiva, motora, 

cognitiva e, por esse motivo, as tecnologias digitais podem possibilitar a esses 

aprendizes certa autonomia, assim como outras tecnologias assistivas que apoiam 

seu o dia a dia.  

 
c) Tecnologias digitais: além dos aspectos acima citados, quando tratamos da 

flexibilização dos espaços de aprendizagem e sua relação com as tecnologias 

móveis, outros dados dos estudos de campo apontam que algumas tecnologias 

digitais de aprendizagem possibilitam uma autoaprendizagem, conforme destacado 

por Masetto (2013). A educação aberta, com suas tecnologias que possibilitam a 

ampliação do acesso à materiais educacionais – os repositórios, os objetos de 

aprendizagem, os MOOCs e mesmo o paradigma da aprendizagem colaborativa, 

aponta que os direitos de propriedade intelectual sobre os meios e recursos didáticos 

vão se transformando, via práticas e normas como a Creative Commons. Desse 

modo, o uso de recursos educacionais abertos também contribui para proporcionar 

um ganho de autonomia do educando em relação às suas próprias aprendizagens 

(Lévy, 2010b; Kenski, 2012). 

 

4.4.3.6 A Aprendizagem Divertida: estudando com prazer 

 

Nos apropriamos do termo “Diversão” na tese, para designar uma aprendizagem que 

não seja percebida como enfadonha, sacrificosa e, portanto, indesejada. Consideramos a 

necessidade de uma escola e de uma educação que seja atraente para o educando, 

fazendo-o se sentir envolvido, imerso em um ambiente que, para ele, seja desejável, 

desenvolvendo atividades que despertem nele o sentimento de bem-estar. No sentido 
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exposto por Prensky (2012), o que defendemos ser incluído no design educacional escolar 

são aspectos que levam o educando a se sentir motivado e, seguindo as palavras de Demo 

(2007), destacamos o envolvimento do aluno como o principal aspecto a estar presente em 

suas experiências de estudo. Tais pressupostos consideram que uma educação pautada 

nesses princípios contribui para uma aprendizagem mais eficaz. 

Seguindo o modelo, uma Aprendizagem Divertida pode ser proporcionada a partir das 

seguintes dimensões: 

 
a) Tecnologias digitais: concordamos com Demo (2007), ao indicar que a 

aprendizagem se torna mais dinâmica, interativa e excitante quando podemos, por 

meio das tecnologias digitais, escolher a hora, o lugar, o ritmo e a companhia para 

estudar. Desta forma, elas passaram a ser utilizadas como recursos e meios 

didáticos, destacando-se como funções estratégicas “cativar e motivar os alunos” e 

“criar embientes de expressão e criação, como apontado por Graell (2002, como 

citado em Botas & Moreira, 2013). As tecnologias digitais mais abertas, citadas por 

Moran (2013), terminam, portanto, por misturar entretenimento com aprendizagem, 

constituindo-se no edutenimento explanado por Prensky (2012). A tensão presente 

nos jogos digitais, por sua vez, pode desencadear prazer, pode ser divertida - se 

divertir com desafios, com tensão, com concorrência e até com a perda que motive o 

tentar de novo, como destacado por Mattar (2014). Em analogia, podemos observar 

nos jogos digitais fundamentos práticos que podem ser aplicados a situações de 

aprendizagem, conforme apontado por Prensky (2012), no quadro 10 do capítulo 2. 

Deste modo, consideramos a gamificação como um caminho para um redesign 

educacional, que busque se aproximar da linguagem da criança e dos jovens. 

Vinculamos e destacamos as tecnologias digitais para fins de uma aprendizagem 

divertida dada a variedade de produtos criados e produzidos com tais características, 

como apontado no Estudo 02, todavia, ressalvamos que para projetar situações de 

aprendizagem que possam ser percebidas como divertidas, não é necessário 

depender do uso de tecnologias digitais. Como visto, o uso dos espaços físicos, da 

comunicação, da prática e da pesquisa podem ter um design consideravelmente 

divertido sem o uso das TDIC, e isso dependerá da criatividade do docente ao 

planejar a experiência do aluno, priorizando o que eles deveriam “sentir” no momento 

de realização da atividade escolar. Zapear o ambiente, zapear o conteúdo, por meio 

das múltiplas linguagens presentes nas tecnologias digitais, para então encontrar o 

seu espaço de interesse e imersão, mostra-se como um caminho possível para que a 

escola seja mais divertida. 



 

403 
 

 
b) Protagonismo do aluno: em uma educação em que o educando é protagonista, ele 

age com autonomia e trilha seus próprios caminhos, é responsável por suas atitudes 

e esse desafio pode ser percebido como um processo divertido para ele. As 

tecnologias digitais são meios que proporcionam um caminho autônomo, onde o 

educando pode criar, comentar, interferir no ambiente e perceber de forma imediata 

o efeito de suas ações. Da mesma forma, os projetos e ações escolares que também 

motivem o educando a criar e socializar o fruto de suas competências, também o 

tornam protagonistas, o que termina por ser uma experiência divertida, destacando-

se o estímulo ao empreendedorismo. Tratam-se de atividades em que são inseridas 

na rotina, práticas criativas, divertidas e com temáticas relacionadas ao mundo do 

educando. Nesta educação, o educador retira a atenção sobre o seu modo de 

ensinar e foca na observação do processo de prender do aluno (Behrens, 2013). 

Posto isso, consideramos que uma experiência de aprendizagem em que se tem 

diferentes caminhos de acesso (por meio de diferentes linguagens e em diversos 

espaços), torna-se uma educação mais divertida; empodera o aluno e o faz se 

perceber como protagonista nesse design educacional escolar que, por tais 

dimensões práticas, passa a ofertar um ensino que seja mais a “sua cara”, um ensino 

que busca se aproximar desse mundo do jovem tecnológico. 

  
c) Espaços redesenhados: considerando os espaços como tecnologias educativas, 

eles proporcionam um ambiente divertido quando rompem com o layout clássico da 

sala de aula com os corredores monocromáticos e passam a se organizar em uma 

comunicação visual de conceito alegre e atraente, por meio de cores e desenhos.  

Salas de aula e espaços de circulação fazem uso variado de cores, seja por pintura 

de paredes e acessórios ou pelo mobiliário, que deixam de ser as tradicionais 

cadeiras e mesas escolares para oferecer almofadas, pufs, escaninhos, tapetes e 

outros elementos de uso flexível, num conceito jovem e “animado”; uma 

comunicação por imagens, símbolos e ícones, tais quais as comunicações nos 

ambientes virtuais (Barros, 2014). O espaço físico da escola passa a ser um espaço 

multimídia e hipertextual, atraente e imersivo, que possibilita ao aluno “zapear” 

mediante os diferentes estímulos que passam a “falar” a sua língua. Tonucci (2015) 

fala de espaços temáticos com estímulos sonoros, visuais, táteis, estímulos 

multissensoriais para as atividades que ali serão realizadas; uma escola bela, pois há 

de se cuidar da estética do lugar onde se faz arte, em que fala de equidade e de paz. 

Uma educação integral, onde se desenvolve uma aprendizagem divertida, se faz 
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num espaço acolhedor e afetivo, como fala Moran (2013), sendo esta uma das 

dimensões importantes a ser trabalhada em um redesign educacional escolar. 

 

4.4.3.7 O Ensino Personalizado: porque não somos iguais 

 

Apontamos a personalização do ensino como uma das dimensões que contribui para a 

oferta de uma educação integral, além de também tornar a aprendizagem significativa, uma 

vez que os significados das coisas não são construídos de forma igualitária – o que pode 

interessar a um aluno, pode não interessar a outro.  

O binômio “permutabilidade – potencialidade” que, de acordo com Silva (2012) compõe 

um dos fundamentos de uma sala de aula interativa, trata justamente desse princípio, em 

que o professor oferece para o aluno múltiplas possibilidades de conexões para a 

construção de seu conhecimento, de modo que é imputado ao aluno a associação que 

melhor responder aos seus interesses. Pelo fato, quando a escola consegue elaborar 

atividades que possam ser personalizadas pelo aluno ou um leque aberto de possibilidades 

educativas às quais o aluno possa selecionar as de seu interesse, consideramos ser um 

passo importante para que o aluno perceba a educação escolar como significativa e que o 

forme em todas as suas dimensões. 

Relacionamos as seguintes dimensões práticas à proposta de um ensino personalizado: 

 
a) Avaliação global: a avaliação global do educando considera que seu 

desenvolvimento deve ocorrer nos aspectos cognitivos e não cognitivos, envolvendo 

o estudo e compreensão dos conhecimentos científicos, mas também as 

competências indicadas como socioemocionais. Nesse sentido, numa avaliação 

global, a escola trata de reconhecer, primeiramente, a experiência concreta e 

particular de cada indivíduo como a base para o conhecimento que ainda será 

construído (Bonafé, 2015). A trajetória do aluno é avaliada considerando os seus 

talentos e limitações e, possivelmente, a partir do seu roteiro de aprendizagem, não 

por um caminho único e comum. Outrossim, a avaliação deve assumir uma postura 

reflexiva sobre o fazer, deve ser investida de sentido de autoconhecimento visando a 

melhoria posterior (formativa), não apenas um instrumento classificatório, 

operacional e descritivo num momento de culminância. Sobre este ponto, 

destacamos como fundamental a presença do processo de autoavaliação, onde o 

aluno assume consciência de seu desepempenho cognitivo e não cognitivo, 

sentindo-se responsável por sua própria evolução. Méndez (2015) indica que mudar 

a forma de avaliação é o caminho mais rápido para se mudar toda uma prática 
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curricular pois, no momento em que se muda a forma de avaliação, o aluno muda a 

forma de estudar, hábitos e práticas adquiridas.  

 
b) Currículo redesenhado: nos fundamentos já descritos em item anterior, 

consideramos que a diversidade de atividades possibilita que o design educacional 

escolar possa se tornar personalizado. Um currículo onde os educandos possam 

selecionar parte das atividades realizadas, onde possam construir seus próprios 

caminhos de aprendizagem, atuando de forma autônoma e responsável, podendo 

desenvolver-se naquilo que tem de melhor. 

 
c) Múltiplas linguagens: considerar que nem todos compreendem os conteúdos 

educacionais da mesma forma, é considerar que a utilização de multsignos pode 

auxiliar nesse processo. A oferta de atividades, meios e recursos didáticos em texto, 

imagem, vídeo ou outra configuração multimídia torna-se, portanto, uma estratégia 

para personalização do ensino. Silva (2012) destaca os 3 aspectos de uma sala de 

aula interativa: múltiplas linguagens de informação; múltiplos recursos de conexões e 

expressões e o estímulo aos alunos para que possam contribuir com suas próprias 

linguagens, atuando como coautores de materiais didáticos, o que poderíamos 

chamar de uma escola 2.0. Compreendemos a abertura ou oferta de múltilplas 

linguagens para estudo dos conteúdos como a oferta de experiências em que o 

aluno possa “zapear” por tal diversidade (Kenski, 2012 e 2012b). 

 

4.4.4 O que nos mostra o redesign: o conjunto da obra 

 

Como resultado geral da tese, apresentamos uma teoria desenhada a partir da 

interpretação dos dados que a investigação de campo nos mostrou.  Nossa teoria foi 

desenhada no modelo descrito em item anterior, indicando as dimensões teóricas e práticas 

que fundamentam um redesign educacional escolar. 

Quando olhamos o conjunto dos fundamentos, incluindo as posições ocupadas e suas 

correlações, percebemos que um redesign educacional escolar traz consigo a valorização 

da dimensão sensível como um pilar importante da formação do ser humano. Os currículos 

flexíveis, a oferta de ensino personalizado, da comunicação por múltiplas linguagens, dos 

espaços redesenhados, da avaliação global, da colocação do aluno como um protagonista, 

dentre outras estratégias busca, em seu âmago, alcançar as emoções do educando, para 

que ele se sinta atraído e valorizado pela escola. Esta passa a se constituir a base 

fundamental para que se inicie uma caminhada em direção a aprendizagem dos conteúdos 

das ciências. 
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Consideramos, por isso, que uma escola que receba e atenda a todos de forma 

eficiente, precisa ser, por excelência, uma escola de múltiplas linguagens e múltiplas 

possibilidades, uma escola que possibilite um desenvolvimento com liberdade responsável, 

em que o educando não se sinta em uma camisa de força, como se estivesse cumprindo um 

serviço militar obrigatório116.  

Um segundo aspecto que percebemos como de maior impacto e ruptura no conjunto da 

teoria é o que metaforicamente é chamado de “derrubada de paredes” da escola e que 

apontamos, ao longo do estudo, como “ampliação dos espaços” de atuação da escola e de 

realização de atividades de aprendizagem. Em nossa teoria, essa ampliação concretiza-se 

de duas formas: na realização de atividades de aprendizagem que envolvam e tratem de 

questões da comunidade e da cidade, podendo ocorrer fora da escola; e a consideração de 

que os estudos, as atividades escolares e as relações sociais num contexto de 

aprendizagem ocorrem não só em espaços físicos, mas também em espaços virtuais. Nesse 

sentido, indicamos ambos como uma compreensão renovada do que é o espaço de 

aprendizagem, modificando significativamente o design educacional escolar.  

Cidades Educadoras, Territórios Educativos, Comunidades de Aprendizagem, Bairro-

escola e Escola sem Paredes, são alguns nomes relacionados à práticas educacionais que 

se pautam na dimensão de que a educação não acontece somente dentro da escola, 

limitada num determinado espaço físico – muito além disso, a educação pautada nos pilares 

da formação integral, ativa, colaborativa e significativa resignifica os saberes escolares 

passando a conectá-los ao mundo real e às pessoas que dele fazem parte.  

O Modelo teórico aqui apresentado partilha desse pensamento, em que educadores, 

educandos, corpo técnico, pais e moradores da comunidade se tornam fontes de conteúdo, 

constituindo-se a própria cidade e comunidade como um amplo espaço de aprendizagem. 

Nesse sentido, a cidade é considerada como livro-texto, conforme indicado por Bonafé 

(2015), numa dinâmica em que a escola se abre para um encontro didático com a cidade, e 

os educandos ocupam os mais diferentes espaços dessa cidade/comunidade. Moll (2012) 

fala de “baixar os muros da escola”, colocando-a em contato com o que está em seu 

entorno: políticas públicas, equipamentos, atores sociais, seus saberes e práticas, sendo os 

métodos ativos, ao nosso ver, os mais adequados para operacionalizar este trabalho 

educacional. 

No tocante aos espaços digitais, a ampliação permite o acesso ao conhecimento não só 

no momento da aula, mas entre aulas, como destacado por Masetto (2013). Nesta 

ampliação, estamos a considerar a teoria do Terceiro Entorno, de que fala Echeverria 

                                                           
116 Sobre tais argumentos, recomendamos assistir ao vídeo “Quando sinto que já sei”, disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=HX6P6P3x1Qg.  
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(2015), onde os sistemas TIC se constituem espaços tão importantes quanto os espaços 

naturais e as cidades construídas pelo homem e, da mesma forma, possuem importância 

social, cultural e econômica. Quando os espaços de aprendizagem são ampliados para os 

espaços virtuais, a experiência torna-se autônoma, ativa e personalizada, podendo ainda 

ocorrer em meios colaborativos e divertidos, servindo para reforçar ou ampliar o contato e a 

compreensão do conteúdo das ciências.   

Destacamos ainda uma terceira questão como caracterizadora de nossa teoria de 

redesign educacional escolar: a presença das tecnologias digitais de forma integrada à 

outras dimensões práticas. Toda nossa investigação teve como pano de fundo as mudanças 

trazidas pelas TDIC, sendo esse o principal aspecto a ser observado pela escola. Como 

resultado, nossa teoria não reserva lugar de destaque para a presença e uso das 

tecnologias digitais – elas se fazem presentes de forma integrada, utilizadas na escola como 

meios, ferramentas que contribuam para facilitar o acesso à informação, o tratamento e 

organização dessa informação e a comunicação entre as pessoas, num aprender coletivo. O 

termo “integradas” significa dizer que a tecnologia não deve ser o princípio e o fim, não deve 

ser o centro do processo e o objeto de maior interesse dos educadores e educandos.  

As tecnologias digitais devem ser integradas naturalmente, como tantas outras 

tecnologias que nos permitem ter acesso e utilizar os objetos de que necessitamos. Dessa 

forma, consideramos que as tecnologias digitais podem estar presentes nos espaços, nas 

atividades, nos projetos e nas avaliações, integrando-se ao design educacional sem precisar 

para isso, desprender de intensa atenção para si mesma. E ainda de forma integrada, 

consideramos que deve fazer parte de uma formação integral a preparação do jovem para 

um uso eficaz das tecnologias digitais, desenvolvendo não só suas habilidades no 

manuseio, mas também a capacidade crítica e reflexiva ao aceder e selecionar as 

informações disponíveis. Tal defesa é convergente com o que dita a BCNN, ao indicar a 

“Cultura Digital e Comunicação” como um dos temas especiais a serem tratados de forma 

transversal na formação básica, por serem relevantes e contemporâneos, ultrapassando as 

questões cognitivas, éticas, políticas e estéticas (Brasil, 2016). 

Ao nos afastarmos e novamente observarmos o todo, concluímos que uma educação 

escolar redesenhada é hipertextual, como uma metáfora aplicada a outros fenômenos e 

contextos sociotécnicos, conforme afirma Lévy (2010) e porque não dizer hipermidiática, por 

possibilitar, não só os múltiplos caminhos, mas também em múltiplas linguagens. Sobre esta 

questão encontramos reforço em Moran (2013, p. 14) ao afirmar que quando mantemos o 

foco no desenvolvimento integral das pessoas, nos mantemos abertos às novas 

mensagens, pessoas, experiências, mas, o mesmo tempo, aplicamos um filtro à diversidade 
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de estímulos de modo a selecionarmos as interações que foram mais significativas para o 

nosso projeto de vida, nos auxiliando a evoluir. 

Em suma, consideramos que um redesign da educação escolar a transforma em um 

caminho sensível, ampliado, hipermidiático e divertido. 
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CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS DO ESTUDO 

 

5. 1 DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS  

 

A presente tese teve como objetivo geral apresentar as dimensões teórico-práticas de 

uma educação escolar que intitulamos de “redesenhada”, no sentido de romper com 

paradigmas de uma dinâmica escolar tradicional, passando a proporcionar experiências de 

aprendizagem ajustadas ao pefil comportamental e cognitivo da criança e jovem do século 

21. Partiu da premissa de que a escola, como instituição formadora, precisa se recriar, rever 

a organização dos seus cenários e processos de ensino e aprendizagem, proporcionando 

ao aluno experiências de interação com os conteúdos escolares pautados nos paradigmas 

comunicacionais da sociedade contemporânea.  

Isto posto, consideramos que a investigação percorreu de forma cuidadosa os caminhos 

anteriormente traçados com vistas a responder, pela análise dos dados de campo, à 

pergunta que deu partida à tese.   

Por ter sido organizada em três estudos interdependentes, os objetivos específicos de 

nossa tese não surgiram exatamente como etapas evolutivas de um processo analítico – 

diferente disso, eles foram escritos como o apontamento da realização de diferentes estudos 

que, após analisados conjuntamente, nos levariam à “solução do problema”.  

No tocante ao Estudo 01 (primeiro objetivo específico), consideramos que as questões 

norteadoras foram respondidas à medida que identificamos instituições que se mantêm 

envolvidas em discutir o modus operandi da educação escolar, realizando, ao mesmo 

tempo, programas e ações que apontam para esse objetivo. O conteúdo e a direção do que 

é estimulado por estas instituições foram organizados e descritos no Diagrama de 

Categorias apresentados pela figura 32, no capítulo 4. 

O segundo objetivo específico, trabalhado no Estudo 2, teve sua primeira questão 

respondida ao recortamos do campo hipertextual as tecnologias digitais que, aos nossos 

olhos, se mostraram como as de maior presença e interveniência quando se fala de 

mudanças educacionais no âmbito das inovações em TDIC. As experiências que estas 

tecnologias oferecem aos seus usuários foram apresentadas e explanadas a partir dos 

quadros 29, 30 e 31; e as relações destas tecnologias com a organização do trabalho 

escolar consideramos ter sido abordadas durante todo o estudo, da contextualização do 

problema à elaboração de pensamento mais crítico e propositivo a partir da análise dos 

dados. O cumprimento a tais questões consta no texto síntese do estudo e na explanação 

da teoria que apresentam os pilares para um redesign educacional.  
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O terceiro objetivo específico, por sua vez, correspondeu à realização do Estudo 3, 

onde tivemos como objetivo conhecer o design educacional das escolas que, em nossa 

pesquisa de campo, foram selecionadas para observação e análise pelo fato de 

organizarem suas atividades educativas a partir de práticas diferenciadas da educação 

tradicional. A figura 64 apresentou de forma categorizada o design educacional destas 

escolas, seus propósitos, práticas, uso de tenologias e espaços de aprendizagem, a partir 

de onde avançamos para discutir as diferentes relações que estas escolas possuem com as 

tecnologias digitais de aprendizagem. 

Por fim, o cumprimento ao objetivo geral da tese se deu pelo processo de triangulação 

dos resultados advindos dos três estudos, tendo sido consolidado numa representação 

gráfico-visual (figura 68), que optamos por chamar de “Modelo Teórico de Design 

Educacional Escolar”. Neste ponto, vale destacar que, o que intitulamos na tese de (re) 

Design Educacional Escolar, pode ser considerado como uma tecnologia educativa, nos 

termos indicados por Gagné (como citado em Almenara, 2006), pois ao falarmos de design 

educacional, falamos na verdade de propósitos e práticas pedagógicas para conduzir as 

atividades escolares.  

Outrossim, também relacionamos o que fora investigado e seus resultados como uma 

educação pautada no paradigma tecnológico indicado por Bertand e Valois (1996), por 

relacionar que as tecnologias educativas utilizadas (abstratas ou concretas) desencadeiam 

determinadas reações nas pessoas envolvidas no processo educativo.  

O quadro 53 consolida as respostas que demos aos objetivos específicos. 
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Quadro 53 – Síntese das respostas aos objetivos específicos 

Identificar o que está sendo 

discutido por instituições brasileiras 

ao defender a necessidade de 

redesenhar as práticas 

educacionais 

Analisar as tecnologias digitais 

que impulsionam a educação 

escolar para um redesenho das 

práticas de ensino e das 

experiências de aprendizagem 

Conhecer o design das escolas 

brasileiras que funcionam a partir 

de uma proposta educacional 

redesenhada 

Quais instituições atuam como 
mobilizadoras de um redesign 

educacional escolar 

Quais as tecnologias digitais 

que se destacam quando se 

discute sobre novas práticas 

educacionais? 

Quais escolas no Brasil 

apresentam uma prática 

educacional que busca 

diferenciar-se dos modelos 

tradicionais de ensino? 

Apontamos 10 instituições: 
▪ Instituto Ayrton Senna 
▪ Instituto Crescer  
▪ Instituto Educa Digital 
▪ Instituto Inspirare  
▪ Instituto Natura 
▪ Instituto Oi Futuro 
▪ Instituto Península  
▪ Fundação Lemann 
▪ Fundação Telefônica Vivo  
▪ Iniciativa Porvir 

▪ Repositórios de Conteúdo 
▪ Plataformas Adaptativas 
▪ Aplicativos Mobile 
 

Selecionamos 8 escolas para 

integrar o estudo: 

▪ Escola Projeto Âncora 
▪ EMEF Des. Amorim Lima 
▪ Projeto GENTE  
▪ Projeto NAVE  
▪ Uniamérica  
▪ Escolas Lumiar 
▪ Escola Amigos do Verde 
▪ Escola da Vila 
 

O que elas defendem como boas 

práticas educacionais? 

Quais experiências estas 

tecnologias oferecem ao 

usuário? 

Como é o Design Educacional 

dessas Escolas? 

 

▪ Uma aprendizagem significativa 
▪ Uma educação integral e com 

equidade  
▪ O aluno como protagonista  
▪ Atividades colaborativas 
▪ Uma aprendizagem ativa  
▪ Um ensino personalizado 
▪ Uma aprendizagem divertida 
▪ Educação integrada com a 

comunidade 
▪ Uso de conteúdos digitais  
▪ Uso de tecnologias como 

ambientes, plataformas, sites e 
jogos como soluções para 
aprendizagem 

▪ Com menor evidência, o uso de 
tecnologias mobile de 
convergência digital  

▪ Espaços de aprendizagem 
redesenhados 

▪ Espaços de aprendizagem 
ampliados 

▪ A formação de professores,  
▪ A geração de negócios 

educacionais  
▪ A realização de assessorias 

especializadas em escolas 
 

 

▪ Múltiplas Linguagens 
▪ Protagonismo 
▪ Colaboração 
▪ Personalização 
▪ Autonomia  
▪ Diversão 

 

Buscam: 

▪ Uma aprendizagem 
significativa 

▪ Uma formação integral 
▪ Uma aprendizagem autônoma 
▪ Visão empreendedora do 

aluno 
▪ Educação solidária e 

democrática 
▪ Integrada com a comunidade 

 
Praticam: 

▪ Um currículo redesenhado  
▪ O protagonismo do aluno 
▪ A avaliação global 
▪ A tutoria  
▪ Estudos em grupo e  
▪ Aprendizagem colaborativa 
▪ Aprendizagem por projetos 
▪ Ensino personalizado 
▪ Aprendizagem autônoma 
▪ Uso flexível e ativo dos 

espaços 
▪ A ampliação dos espaços 
▪ Espaços coloridos e ilustrados 
▪ Espaços colaborativos 
 

Sobre TDIC: 

▪ Possuem acesso à internet e 
computadores 

▪ Uso de softwares, dispositivos 
e plataformas de 
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aprendizagem 
▪ Estímulo à produção, acesso 

e uso de conteúdos digitais 
educacionais.  
 

Quais ações desenvolvem e o 

que entregam para a comunidade 

acadêmica e sociedade? 

Como essas tecnologias podem 

interferir no modus operandi da 

escola? 

Qual a relação das tecnologias 

digitais com a proposta 

educativa destas escolas? 

 

▪ Realização de eventos 

▪ Estudos e pesquisas com 

produção de conteúdo  

▪ Qualificação profissional  

▪ Desenvolvimento comunitário  

▪ Formação de professores e 

gestores  

▪ Empreendedorismo social 

educacional  

▪ Contribuição na elaboração de 

políticas públicas  

▪ Apoio ou desenvolvimento de 

tecnologias educacionais  

▪ Apoio a espaços culturais, 

escolas e projetos sociais.  

 

 

Por meio das tecnologias 

digitais este jovem tem a 

possibilidade de escolher entre 

múltiplas linguagens, de caminhar 

nos conteúdos com autonomia de 

tempo e de espaço, de se 

perceber como protagonista da 

sua trajetória de aprendizagem, 

de ser criador de conteúdos e de 

colaborar com um ambiente 

coletivo; de ter acesso às 

experiências ajustadas às suas 

necessidades e ainda se divertir 

ao construir seus conhecimentos. 

Consideramos que dada tal oferta 

de experiências a escola não 

deve continuar realizando 

atividades opostas a estas 

categorias. 

 

 

 

Relacionam-se de diferentes 

formas: 

▪ Sem relação destacada para o 
uso das TDIC: valorizam 
prioritariamente a relação do 
educando com os espaços, com 
a natureza, com a arte e com o 
seu corpo e mente, no caminho 
de uma educação sensível.  

 

▪ Com relação destacada para o 
uso das TDIC: incentivam o 
acesso e uso produtivo dos 
recursos digitais com o objetivo 
de potencializar a compreensão 
das ciências e o 
desenvolvimento de habilidades 
técnicas do universo digital, 
sempre de forma autônoma e 
criativa.  

 

Independente do uso e destaque 

que dão às TDIC as escolas 

trabalham em busca dos mesmos 

propósitos: uma educação 

integral, colaborativa e ativa do 

educando, dentre outras 

categorias que já foram 

apresentadas. 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

5.2 DAS BASES TEÓRICAS  

 

A construção do referencial teórico da tese mostrou-se a nós como um intrigado desafio 

metodológico quando optamos pelo uso da teoria fundamentada em dados. Isso se deu 

porque, com uso da TFD e pelo objetivo geral da investigação, já sabíamos que o resultado 

final da tese nos traria categorias teóricas, categorias estas que iriam, possivelmente, abrir 

novos campos teóricos anteriormente não tratados no capítulo de Fundamentos, sendo 

necessário realizar novamente uma pesquisa de fundamentos teóricos. 

Chegamos a considerar que a investigação poderia ser iniciada pelo trabalho de campo 

que, após recolha e análise dos dados, nos conduziriam à pesquisa de fundamentos 

teóricos necessários à compreensão dos conceitos abstratos que dali surgiam. Na 
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continuidade do pensar sobre os caminhos da investigação, concluímos que, quando vamos 

à campo, já levamos conosco uma base conceitual, um conhecimento teórico prévio que nos 

faz olhar para o todo realizando um filtro perceptivo construído pelo backgroud de nosso 

conhecimento teórico.  

Refletindo sobre esse impasse inicial, optamos por seguir a estrutura tradicional de um 

trabalho acadêmico, em que temos um capítulo inicial dedicado somente à fundamentação 

teórica, e assim o construímos, iniciando pelos principais apontamentos teóricos que já nos 

inquietavam nas leituras exploratórias anterior à realização da pesquisa empírica. Todavia, 

mantivemos este capítulo em aberto até o fim do trabalho, de modo que, conforme os 

resultados da pesquisa de campo iam surgindo, pudéssemos fazer algum adendo aos itens 

do referencial teórico.  

Da mesma forma, também permitimos que novos fundamentos teóricos pudessem 

surgir no Capítulo 4, na apresentação e discussão dos dados; isso ocorreu sempre que uma 

determinada categoria fosse muito abstrada, necessitando de explicação teórica e também 

na explanação do modelo final, para tornar mais sólido ainda as dimensões téoricas que 

apontamos ao fim. 

Esta experiência levou-nos a concluir que outros caminhos de elaboração, produção e 

comunicação do pensamento científico podem ser igualmente válidos, mesmo que 

assumam um design diferenciado do que tradicionalmente é realizado pela academia. 

Pensamos que esta reflexão possui toda sua relevância em um contexto em que 

investigamos e discutimos redesign de práticas educacionais, possibilidades de “fazer 

diferente”, não só em busca de alcançar resultados considerados melhores, mas também 

como uma prática da criatividade humana, em que nos desafiamos a caminhar por novas 

trilhas investigativas. 

No tocante aos conteúdos que trouxemos no capítulo de fundamentos teóricos,  

preocupou-nos a quantidade de itens que abordamos, a variedade dos assuntos que 

poderiam, individualmente, serem aprofundados, mas que não o foram justamente pela 

necessidade de se olhar “o todo”. Cientes de que fizemos esta opção ao selecionar e 

apresentar os conteúdos, concluímos que os tópicos abordados foram de grande valia para 

a modelagem de nosso pensamento a respeito do fenômeno que investigamos, mesmo 

aqueles que não retornaram como fundamentos centrais no resultado da tese. Isso foi 

percebido ao momento em que escrevíamos a síntese de cada grande grupo de 

fundamentos teóricos e já se tornavam claros os fundamentos que selecionávamos como de 

maior importância. 
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5. 3 DO PROCESSO METODOLÓGICO 

 

Ao realizarmos o presente trabalho investigativo, posicionamo-nos como investigadores 

da realidade, realizando triangulações cuidadosas entre teorias e análises que já foram 

realizadas e os fenômenos que se apresentavam à nossa percepção, sempre à luz da 

questão que ambicionávamos responder. 

Tendo selecionado a Teoria Fundamentada em Dados como método para caminhar em 

busca das respostas ao problema posto pela tese, ressaltamos que, embora apoiado nos 

autores utilizados, Flick (2009), Chamaz (2009) e Strauss e Corbin (2008), realizamos a 

nossa leitura do método, construindo caminhos que se subsidiaram em tudo que estudamos, 

mas que não repetiram exatamente o caminho descrito nos livros. Repetir o caminho e 

utilizar todos os ferramentais citados e da forma como exemplificado, seria um procedimento 

no qual forçaríamos o “encaixe” do problema e dos dados à tais procedimentos, o que 

consideramos ineficiente. Posto isso, movimentamo-nos pela TFD utilizando, sempre que 

possível, técnicas indicadas pelos autores e, quando necessário, criamos e desenvolvemos 

nossas próprias técnicas e tecnologias. 

Na aplicação dos instrumentos de observação e análise aos objetivos investigados foi 

curioso observar que, embora posicionada no paradigma interpretativo, muitas vezes nos 

percebemos codificando os dados com uma postura operacional, como num processo 

automático de observação que nos tornava completamente externo ao fenômeno 

observado; todavia, em outros momentos, percebíamo-nos interpretando cuidadosamente 

os dados, criando relações inexistentes que, num primeiro olhar, não se faziam perceber.  

Tal alternância de posicionamento foi uma dinâmica muito importante a todo o 

processo, pois permitiu-nos avançar e depois voltar para validar o que tinha sido escrito, 

codificado e relacionado; como uma autoconferência do que o próprio cognitivo gerou. 

Portanto, para nós ficou claro que o processo de decodificação e codificação dos dados de 

campo envolve não somente o conhecimento formal e lógico, mas também um 

conhecimento experimental, impulsionado pelas sensações, percepções e impressões do 

analista (Ludke e André, 1986). 

Sobre nossa posição, ao operacionalizar as técnicas de análise usadas na investigação, 

ressaltamos que mesmo quando o caminho investigativo nos levava a realizar correções nas 

codificações, optamos por comentar cada alteração realizada na análise e tratamento dos 

dados, ao contrário de retornar aos registros e editar as mudanças realizadas. Exemplo 

disso é observado quando realocamos códigos abertos de um grupo de assunto para outro, 

observando com cuidado a recontagem dos dados para que nada se perdesse. 



 

415 
 

Tal opção possibilitou-nos manter todos os registros impressos e produzidos 

manualmente no trabalho de campo117, além das grelhas e quadros que foram organizados 

como anexos deste trabalho. Por este motivo, quando retornamos às notas de campo, é 

possível recordar o caminho de construção de nosso pensamento a respeito dos dados e 

tratamento que demos a eles, mesmo que se guarde certa angústica por perceber 

equívocos em codificações iniciais, mas que, por fim, preferimos apontar como melhorias no 

processo investigativo.  

Desta forma, consideramos que o design da investigação nasce de um processo criativo 

do investigador, que percorre caminhos cuidadosamente observados e que finda por fazer 

escolhas em meio a tantas outras possibilidades. Outrossim, ao colocar o método em 

prática, os dados levam-nos à trajetos antes não imaginados e, por isso, embora tenhamos 

planejado e elaborado todo o processo metodológico anterior à realização do trabalho de 

campo, somente após a finalização deste é que podemos retornar e escrever o método 

como de fato ele foi aplicado.  

Pelo cuidado que tivemos com a apresentação dos fundamentos metodológicos e 

descrição das tecnologias utilizadas no processo, esperamos que a Metodologia da tese 

seja também uma contribuição deste trabalho para a comunidade acadêmica.  

Uma das contribuições pode ser percebida pela relação estabelecida entre a Teoria 

Fundamentada em Dados e as pesquisas tipificadas como Estudo de Caso, Análise de 

Conteúdo e Levantamento – momento em que intencionamos apontar que os diferentes 

tipos de pesquisa não são excludentes e que podemos tomar de cada um os fundamentos 

que se mostrarem relevante ao trabalho em questão. Da mesma forma, buscamos com o 

uso e descrição da “navegação hipertextual como tecnologia de acesso ao conhecimento”, 

tornar científico um caminho de observação investigativa tendo como campo fontes 

disponíveis na internet. A utilização das grelhas com rastreamento da informação, o 

cruzamento de diferentes fontes web e o indicativo de fim da coleta de dados quando 

considerarmos alcançar a “saturação teórica”, são, ao nosso ver, conduções científicas de 

nossa pesquisa de campo que poderão servir de referência a outras investigações.  

Outrossim, consideramos ainda que a sequencialidade de cada técnica aplicada à 

organização dos dados (quadros de codificação, análise comparativa para redução dos 

códigos, mapas e diagrama de afinidades) também possa se constituir como uma 

contribuição metodológica às investigações que objetivem a realização de análise de 

conteúdo com abordagem qualitativa. 

                                                           
117 Os registros originais constam de um compêndio de quadros, grelhas e outras anotações de campo que foram 
encadernadas e também 2 cadernos de estudo e notas metodológicas, que manteremos à disposição de consulta pelo período 
de 5 anos.  
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5.4 REFLETINDO SOBRE O RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO 

 

Quando abordamos o tema design educacional escolar, demos à investigação um corpo 

bastante complexo, constituído pela conexão dos saberes de diferentes campos científicos. 

A ciência da comunicação, a computação, a pedagogia, o design, a gestão, são alguns dos 

campos científicos que percebemos como inseridos na discussão de um redesign 

educacional. Não obstante, os aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais, também 

são campos contextuais do fenômeno que estudamos, o quê amplia mais ainda o corpo das 

discussões que tornam o problema de que tratamos significativamente complexo. 

Pelo exposto, a condução de nosso olhar para o problema deu-se rodeado de 

expectativas e frustrações que se alternavam constantemente; ambos os sentimentos nos 

moviam em direção a uma conclusão do pensamento, ora ampliando, ora limitanto o alcance 

do que foi possível abordar. Neste caminhar, optamos por apresentar o resultado da 

investigação em um Modelo Teórico, compreendido como uma organização lógica dos 

fundamentos que respondem ao objetivo geral.  

Modelo, neste caso, não significa algo a ser seguido, processo de trabalho ou alguma 

relação sistemática como a lógica básica de entrada, processamento e saída. Diferente 

disso, Modelo em nossa tese significa uma representação gráfica de um esquema mental 

teórico, uma representação das conexões geradas entre os fundamentos teóricos e práticos, 

apontados como pilares para um redesenho educacional. 

Poderíamos, portanto, optar por identificar, listar e explanar sobre tais categorias sem 

representá-las em um modelo, mas, condizente com as técnicas apontadas na TFD, 

seguimos com o uso dos esquemas visuais como recurso à melhor compreensão de 

conteúdos que, por essência, são abstratos. 

Outrossim, a representação em um modelo visual e mesmo a sua descrição por partes, 

exige uma separação que, na realidade, é inexistente. Dessa forma, a descrição das 

dimensões em tópidos separados foi um esforço didático explanatório que, por vezes, 

necessitou “desconsiderar” algumas conexões dimensionais, guardando-as para serem 

descritas em item posterior, mas que a todo tempo se esforçou para desencadear no leitor 

uma compreensão do todo. 

Vale ainda destacar a ciência que temos, de que não existe uma única resposta para o 

objetivo geral de que tratamos e que até poderíamos ter alcançado melhor resultado. Como 

uma investigação interpretativa, aplicamos sobre os dados o nosso olhar e construímos as 

nossas conexões mentais neste momento, que podem ser reconstruídas em outros arranjos 

que também fariam sentido. Desta maneira, cumpre destacar que o modelo não é estanque 
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e que os seus fundamentos podem se movimentar constantemente, construindo, por si só, 

outras conexões, como uma construção de redes neurais.  

Tal movimento indica-nos que um redesign educacional é um processo vivo, como 

células de um organismo que naturalmente se movimentam e autoorganizam para se tornar 

matéria. Esse “movimentar” das células educacionais parece ocorrer em busca de atender 

às características da sociedade em que esta escola está inserida, suas relações 

econômicas, organização do trabalho, valores, crenças e tecnologias.  

Assim, sempre que usamos o termo “sociedade contemporânea”, intencionamos 

apontar uma determinada sociedade, com todas as suas especificidades e tecnologias, 

construída e conduzida por uma cultura que, ao mesmo tempo que tende a manter as 

práticas educacionais conhecidas e percebidas como seguras, exige dos alunos e 

profissionais atuais, habilidades e competências diferenciadas daquelas tradicionalmente 

priorizadas na educação formal.  

Trata-se, portanto, de um considerável “delay” entre desejo e ação educacional, pois, 

mesmo que o design escolar se movimente em passos mais lentos que as relações fora da 

escola, ainda assim apontamos com o resultado de nossa investigação que essa busca é 

real, ou seja, o (re) design educacional em curso no Brasil, “corre atrás” dessa sociedade 

contemporânea. 

Por fim, concluímos que para a concretização de um redesign educacional escolar é 

necessária uma desconstrução parcial das concepções que temos de escola, envolvendo 

educadores, educandos, pais e sociedade em geral, e que esse trabalho, bem como seus 

efeitos, se dão ao longo do tempo, em um processo constante de questionamento das 

práxis e dos efeitos dessas práxis, sem nunca perder de vista o bem-estar do ser humano e 

sua contribuição para fazer do mundo um mundo cada vez melhor de se viver, pois não 

poderíamos educar para outro fim, que não fossem estes. 

 

5.5 LIMITAÇÕES E CONSTRANGIMENTOS DA INVESTIGAÇÃO  

 

Aqui, apontamos aspectos limitantes da investigação e dificuldades encontradas no 

percurso que direta ou indiretamente interferiram no processo de produção dos resultados 

da tese. 

Iniciamos por destacar uma dificuldade inicial para a modelagem do estudo, uma vez 

que o fenômeno que intencionávamos estudar envolvia objetos diferentes, e essa 

diversidade nos tomou tempo considerável no delineamento da investigação. Superamos 

esta fase com a organização da investigação e três estudos interdependentes, caminhando 

para uma segunda etapa desafiadora, que foi a definição dos instrumentos de investigação 
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e procedimento de análise, pois havia a necessidade de se realizar um trabalho investigativo 

que não envolvesse pesquisa direta com pessoas. Tal limitação foi necessária pelo fato de 

que a investigadora não dispunha de flexibilidade de tempo para se ajustar às possibilidades 

de atendimento dos sujeitos que estariam envolvidos na pesquisa, precisando utilizar de 

tempo essencialmente particular para o desenvolvimento da tese. 

Neste ponto, destacamos o risco que assumimos em compor e realizar uma 

investigação de abordagem qualitativa com uso de fontes empíricas que não se deram com 

sujeitos, mas sim com textos comunicados pela grande rede digital. Assim, ao limitarmos a 

pesquisa à coleta de fontes disponíveis na internet, mantivemo-nos cientes de que tais 

fontes poderiam relatar “recortes da realidade” ou descrever intenções não praticadas. 

Tal escolha fez-nos redobrar os cuidados com a validação dos dados qualitativos, 

ocorrida por outros caminhos de conferência118 que não são os quantitativos. Para minimizar 

tal limitação navegamos intensamente em hipertexto, de modo a cruzar dados de diferentes 

fontes até nos sentirmos seguros para elaboração dos textos descritivos.  

No tocante ao estudo das instituições, apontamos que a descrição de todas as 

atividades por elas realizadas nos exigiram considerável tempo e esforço sendo que, parte 

de suas ações, não possuíam conexão com o estudo e outra parte não nos permitia 

identificar em que tempo foram desenvolvidas, podendo se tratar de informações já 

irrelevantes para o tempo da pesquisa. 

Em relação ao estudo das tecnologias, incomoda-nos o tempo em que os produtos 

comentados e utilizados são substituídos por outros ou mesmo aqueles que se consolidam, 

o fazem justamente por conseguir se manter atualizados, o que significa mudar 

frequentemente de função, conteúdo ou interface, podendo nos levar a apresentar na tese 

descrições e análises de produtos que nem mais existam. Tal fato é para nós um grande 

constrangimento, mas, ao mesmo tempo, é inerente ao objeto e dinâmica que investigamos. 

Relativo ao estudo das escolas redesenhadas, embora tenha sido necessária a 

limitação em 8 escolas, guardamos alguma frustração por não termos ampliado este 

quantitativo, pois seria de grande valor os propósitos e práticas que outras escolas iriam 

demonstrar, mesmo que de forma similar ao que já apresentamos. Pensamos que a 

                                                           
118 Em todo o processo de elaboração da tese procuramos a validade da investigação por meio do ato disciplinado de justificar 
as escolhas realizadas, pontuar as delimitações selecionadas e descrever de forma sistêmica os instrumentos e procedimentos 
utilizados em todas as fases do trabalho, o que não deixa de ser uma estratégia metodológica de objetivação da abordagem 
que demos à realidade complexa. A técnica de análise de triangulação de dados, que fora utilizada para balizar as 
interpretações, também reforça a validade de uma investigação qualitativa, uma vez que se destina a “comparar” informações 
oriundas de diferentes fontes visando contribuir para fortalecer e ratificar a consistência dos dados, amparando os argumentos 
da tese. E seguindo ainda a TFD, no instante da codificação teórica dispusemos os desenhos que estavam sendo criados para 
representação do modelo em comparação com os dados abertos de campo, ainda não tratados, como num procedimento de 
comparação. O objetivo de tal observação foi verificar se o modelo gerado continuava a refletir fundamentos importantes do 
fenômeno, de modo que pudemos proceder com ajustes e aparas, como em um processo de verificação do resultado final.  
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quantidade, neste caso, reforçaria o argumento de que as mudanças estão ocorrendo e por 

quais meios. 

Ainda sobre o estudo das escolas, apontamos o quanto seria importante a coleta de 

dados inloco, seja pela observação dos espaços, análise documental, realização de 

entrevistas, aplicação de questionários. Pensamos que este olhar, certamente, 

proporcionaria ao investigador dados muito importantes daquele design educacional escolar 

e que não foram possíveis de identificar com coleta de dados pelas comunicações 

disponibilizadas pela internet. 

Por fim, apontamos como um constrangimento a velocidade em que percebemos 

ocorrer a busca das escolas por redesenhar as suas práticas educacionais. Do momento em 

que delineamos a presente investigação ao momento no qual a finalizamos, passou a fazer 

parte do mesmo espaço hipertextual em que recolhemos os dados da pesquisa, o indicativo 

de outras escolas que se movimentam em busca de um desenho educacional diferenciado.  

Nesta velocidade, em que se fala da necessidade de mudança, multiplicam-se as 

comunicações referentes a questões que pontuamos nos resultados da tese como 

“descobertas”, tornando-se um risco que, ao tempo da apresentação e publicação da tese, 

as questões que apresentamos já sejam de conhecimento comum. 

 

5.6 POTENCIALIDADES DE APLICAÇÃO E ESTUDOS FUTUROS 

 

A organização do trabalho investigativo em 3 estudos distintos e complementares 

permite-nos concluir que cada estudo em particular é campo potencial para a continuidade 

ou desenho de novos estudos, mas independente deles, o redesign educacional como tema 

amplo, ainda sugere caminhos futuros de investigação. 

Um exemplo disso é que ao construirmos a revisão teórica sobre o design educacional 

brasileiro, percebemos como um estudo interessante e possível de ser realizado, a análise 

documental das bases legais brasileiras que apontam para a busca por um redesign 

educacional, o quê repete e o quê rompe com as práticas educativas tradicionais, realizando 

uma análise do discurso do poder público no que se refere à concepção de educação 

escolar.  

Separadamente, o estudo das instituições, poderia ser aprofundado ou continuado em 

distintas direções. Uma delimitação com foco somente nos projetos e práticas de inovação 

educacional e os impactos de suas ações junto às comunidades em que atuam é uma 

possibilidade de investigação que permitiria identificar e discutir com maior propriedade o 

grau de intervenção transformadora que tais instituições alcançam a partir de suas ações. 

Por outro lado, cada projeto, evento, publicação ou ação gerada por estes agentes também 
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poderiam se constituir objeto de estudo, a partir das temáticas específicas em que atuam: 

qualificação profissional, implantação e uso de tecnologias, desenvolvimento comunitário, 

desenvolvimento de tecnologias, dentre outros, de modo a apontar com maior precisão 

como as organizações não-governamentais têm atuado no campo da responsabilidade 

social e educacional. 

O estudo das tecnologias é outro vasto campo de exploração e experimentação, talvez 

um dos mais investigados na atualidade, mas, ainda assim, com inúmeras janelas e portas a 

serem abertas. Por estarmos no campo das ciências humanas, já apontamos na 

problematização constituinte do Capítulo 1 as diferentes dimensões que abarcam o tema 

“acesso e uso de tecnologias digitais”. As complexas questões sociais, culturais, políticas, 

econômicas, todas, em conjunto ou separado poderiam conduzir uma ênfase a ser dada 

para estudos das tecnologias digitais para aprendizagem. Olhar sobre o ponto de vista do 

aluno, acesso, habilidades, competências, significados e efeitos que tais tecnologias 

desencadeiam. Sobre o trabalho do professor, também o acesso, uso e resultados que tais 

tecnologias venham trazendo ao trabalho pedagógico, dentro ou fora da escola, são 

somente alguns dos inúmeros estudos que poderiam ser realizados. 

O Estudo 3, por sua vez, poderia ser seccionado, de modo a compor investigações mais 

focadas e aprofundadas com ênfase para objetos como: o uso da tecnologia, o uso do 

espaço, as didáticas, os projetos junto à comunidade, a educação tutorada; os processos 

avaliativos e outros, sendo possível estudá-los sob a visão dos diferentes atores da 

comunidade educacional. Além destas formas isoladas de observação dos fenômenos, 

forma mais rica ainda de se construir estudos futuros é correlacionarmos categorias que 

surgiram no estudo. Por exemplo, tratarmos sobre o uso de tecnologias digitais como 

estímulo à autonomia do educando; a avaliação global como princípio para a personalização 

do ensino; a utilização dos espaços de aprendizagem em busca de uma aprendizagem ativa 

e colaborativa, poderiam ser alguns dos estudos futuros sucitados pelos dados que, por ora, 

apresentamos.  

No tocante ao resultado entregue pela tese, consideramos se constituir em um material 

em potencial para apropriação tanto teórica quanto prática. Do ponto de vista teórico, o 

modelo serve-nos como mais um conhecimento gerado, que deve levar a comunidade 

acadêmica ao questionamento e crítica, fazendo gerar novos conhecimentos e novas 

teorias. Pode, ainda, servir ao conteúdo de programas de formação continuada docente ou 

mesmo para suscitar discussões no âmbito da formação de base do professor. Nestas 

possibilidades, o estudo e discussão dos fundamentos teórico-práticos e suas relações 

levariam o docente a refletir sobre suas próprias experiências com a formação recebida, 
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mas, ao mesmo tempo, a conhecer e considerar o perfil de aluno desse tempo, instigando-o 

a experimentar novas concepções e práticas educativas.   

Por outro lado, percebemos como potencialidade de aplicação prática que o resultado 

da tese possa, ainda no âmbito da formação continuada, servir de base à organização de 

oficinas pedagógicas que se baseiem nas dimensões práticas que apresentamos, atribuindo 

ao “como” a maior importância. “Como tornar a aprendizagem divertida com uso de 

tecnologias”; “Como transformar os espaços educacionais em ambientes flexíveis e 

divertidos”; “Como construir comunidades de aprendizagem” e várias outras propostas de 

planejamentos e práticas educativas. 

Por fim, ousamos apontar que o resultado entregue pela tese possa ser tomado como 

base para a elaboração de Projetos Políticos Pedagógicos de escolas, cursos superiores ou 

outros programas de formação que tenham como intenção oferecer um design educacional 

redesenhado. Escolas existentes que desejem romper com paradigmas tradicionais de fazer 

educação; novas escolas que desejem iniciar suas atividades já voltadas para uma visão 

inovadora de educação escolar; programas de graduação e pós-graduação em nível de 

especialização, e não somente aqueles delimitados no campo da pedagogia. Portanto, 

vemos no Modelo uma pedagogia multiuso, podendo servir de pilar para diferentes projetos 

educacionais. 
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APÊNDICE – Exemplo de utilização das grelhas de análise 

 

1.1 Grelha de Análise do Instituto Ayrton Senna 

UNIDADE 
ANALISADA 

Instituto Ayrton Senna 

APRESENTAÇÃO 

“O Instituto Ayrton Senna é uma organização sem fins lucrativos que trabalha para 
ampliar as oportunidades de crianças e jovens por meio da educação” e tem como 
missão “levar educação de qualidade para as redes públicas de ensino no Brasil”. 
Foi fundado em 1994 e atualmente atua por meio de parceria com gestores 
públicos, educadores, pesquisadores e outras organizações na elaboração de 
soluções para problemas da educação básica, como políticas e práticas aplicáveis a 
diferentes contextos e em grande escala. As ações do Instituto são financiadas por 
recursos de doações de pessoas físicas, jurídicas e de parcerias com o setor 
privado. Concentram sua atuação promovendo a “educação integral (ampliação da 
jornada escolar e mudança de visão sobre o papel da escola)” nas redes públicas do 
Brasil, mais especificamente no ensino fundamental e médio. Em sua apresentação 
considera uma mudança de paradigma necessária que a escola não seja vista como 
transmissora de conteúdos, mas como uma “mediadora no desenvolvimento de 
competências para a vida”. Trabalham na produção de conhecimentos sobre “o que 
e como ensinar e aprender, passando pelo desenho de modelos pedagógicos, de 
gestão, tecnologia e avaliação, até a sua operacionalização nas redes de ensino.” 
No momento da coleta de dados a Instituição organiza e divulga suas ações em 3 
Categorias de Atividades: INOVAÇÃO; SOLUÇÕES EDUCACIONAIS e 
ARTICULAÇÕES.  

RASTREABILIDADE http://www.institutoayrtonsenna.org.br. Último Acesso 03 de novembro de 2015 

CONTEÚDO 
ANALISADO 

SÍNTESE DESCRITIVA 
CODIFICAÇÃO 

ABERTA 

1) EduLab.21  / 

Estudos e Pesquisas 

O Edu. Lab.21 é um laboratório de inovação 

comprometido com a preparação escolar de jovens e 

crianças para os desafios do século 21 (1). Procura 

unir Ciência e Educação produzindo, sistematizando e 

disseminando conhecimento que auxilie os alunos a se 

tornarem “aptos a exercer profissões que ainda nem 

foram criadas, a trabalhar em equipe para resolver 

problemas complexos (2) e a preservar e a transformar 

o mundo em que estão inseridos com liberdade, ética e 

propriedade.” Na prática, o laboratório reúne uma rede 

multidisciplinar de universidades, pesquisadores, 

fundações e organizações internacionais (como o Núcleo 

de Pesquisa em Ciência para Educação no Insper, 

voltado para a aplicação em políticas públicas e a 

Universidade de Ghent, voltada para os estudos da 

inovação e competências para o século 21 (3) 

realizando estudos para apoiar a formulação de políticas 

públicas para uma educação de qualidade. Os estudos 

desenvolvidos pelo EduLab.21 partem da premissa de 

que o mundo de hoje nos exige muito mais do que a 

leitura, escrita, memorização, resolução de problemas de 

matemática e conhecimento das demais ciências (que 

poderiam ser chamadas de competências cognitivas). Os 

estudos chamam a atenção para a existência de outro 

conjunto de competências que possibilitam o 

gerenciamento de nossas próprias emoções e o 

estabelecimento e manutenção de relações sociais, o que 

1. Preparação 

escolar de jovens e 

crianças para os 

desafios do século 

21  

2. Trabalhos em 

equipe para resolver 

problemas 

complexos  

3. Competências 

para o século 21  

4. Competências 

socioemocionais  

5. Trabalhos em 

equipe 

6. Soluções criativas 

para problemas 

complexos  

7. Pensar 

criticamente 

                                                            

8. Escolhas com 
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foi denominado como socioemocional. Nestes estudos as 

competências socioemocionais são consideradas tão 

importantes quanto as competências cognitivas (4) 

para o sucesso da criança e do jovem dentro e fora da 

escola. Conforme documento que apresenta o 

EduLab.21, afirma-se ainda que “Quaisquer que sejam as 

profissões ou os papéis sociais que venham a exercer no 

futuro, eles terão que ser capazes de trabalhar em 

equipe (5), encontrar soluções criativas para 

problemas complexos (6), pensar criticamente (7) e 

fazer escolhas autônomas e responsáveis (8)”. Em 

parceria com o Porvir, o EduLab.21 desenvolveu o 

ESPECIAL COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS, um 

material teórico-prático que explana sobre o que são 

essas competências e como desenvolvê-las a partir de 

experiências e recomendações. 

autonomia e 

responsabilidade 

2) Ideias e 

Tendências / 

Estudos e Pesquisas 

Ideias e tendências é uma categoria de atuação do 

Instituto que reúne as ações de desenvolvimento de 

ideias e projetos inovadores com vistas à transformação 

da educação. Destaca o projeto Ciência para a 

Educação (1) e o Competências socioemocionais (2). 

No caso do primeiro, trata-se do apoio dado pelo Instituto 

para a fundação da Rede Nacional de Ciência para 

Educação, em novembro de 2014, junto com uma rede de 

pesquisadores de 12 universidades do Brasil que já 

estavam trabalhando com projeto relacionas aos 

processos de ensino e aprendizagem. A rede tem como 

objetivo unir pesquisadores de diferentes áreas do 

conhecimento interessados em realizar pesquisas 

científicas que possam promover melhores práticas e 

políticas educacionais baseadas em evidências. 

Considera que a “inovação na educação passa pelo 

conhecimento de como as pessoas ensinam e aprendem, 

como se comunicam na relação aluno-professor e como 

esses aspectos podem subsidiar a construção de 

currículos e o desenvolvimento de métodos pedagógicos”. 

Também tem como objetivo realizar Seminários para a 

disseminação dessas pesquisas e ações.  A segunda 

ação apontada é o estudo das Competências 

socioemocionais. O estudo considera que formar crianças 

e jovens para o século 21 precisa considerar que “Além 

das competências relacionadas ao letramento, 

numeramento e aos diversos conteúdos curriculares, 

fazem parte desse conjunto as chamadas competências 

socioemocionais, como responsabilidade, colaboração e 

curiosidade.” O Instituto se dedica a aprimorar o estudo 

destas competências para que ganhe aplicação prática 

em sala de aula, por meio da construção de políticas 

públicas. 

1. Ciência para a 

Educação (geração 

de inovação) 

                                        

2. Competências 

socioemocionais 

3) Estudos e 

Pesquisas / Estudos 

e Pesquisas 

Realização de estudos e pesquisas que tragam 

indicadores para orientação das políticas e práticas 

inovadoras. Aponta três (3) estudos: “Formação 

continuada de professores no Brasil”, pesquisa 

Sem codificação 
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desenvolvida pelo Instituto em parceria com o Boston 

Consulting Group que traz vários dados sobre a formação 

continuada de professores no Brasil, com ênfase para os 

desafios desse trabalho. Ao fim traça algumas possíveis 

ações para a melhoria deste tipo de formação.  Outro 

estudo foi intitulado “Caminhos para melhorar o 

aprendizado”, foi desenvolvido em parceria com o ‘Todos 

pela Educação’ (movimento da sociedade brasileira pela 

educação de qualidade). Foi organizado e apresentado 

como um site que apresenta políticas e práticas eficientes 

para melhorar o aprendizado. Por último, o estudo “Ensino 

médio noturno no Brasil” levanta estatísticas comparativas 

entre este nível de formação no ensino noturno e diurno 

tendo como objetivo apontar diferenças que possam 

orientar a elaboração de políticas públicas mais 

adequadas. A análise dos dados indica que “caso não 

haja uma revisão do modelo de ensino noturno, haverá 

provavelmente um aumento do hiato de oportunidade 

entre alunos que estudam durante o dia e à noite.”  

4) Ensino Médio / 

Políticas Públicas 

Baseado nos indicadores de conclusão e desempenho da 

educação do jovem no Brasil, o Instituto desenvolveu o 

que chamou de uma “Solução Educacional para o Ensino 

Médio”, em parceria com a Secretaria de Estado de 

Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC). Busca introduzir 

“novos modelos e processos de gestão, formação, 

acompanhamento e avaliação. Esses novos modelos 

viabilizam e se ancoram em uma proposta curricular 

inovadora que aproxima a escola do mundo 

contemporâneo e dos interesses dos jovens (1).” 

Trata-se de um novo currículo que prevê o 

desenvolvimento cognitivo e socioemocional de 

maneira intencional e estruturada (2). O modelo vem 

sendo (quando?) Implantado em sua proposta integral no 

Colégio Estadual Chico Anysio (CECA) e de forma parcial 

em “51 escolas estaduais do Rio de Janeiro parceiras do 

Programa Ensino Médio Inovador** e também em escolas 

de tempo parcial que aderiram ao componente Jovens 

Leitores em Ação, uma iniciativa para tornar a sala de 

leitura um espaço de integração curricular. ” 

1. Aproximar a 

escola do mundo de 

interesse dos jovens              

2. Currículo com 

desenvolvimento 

cognitivo e 

socioemocional 

5) Ensino 

Fundamental: Anos 

Finais / Políticas 

Públicas 

A exemplo da proposta pedagógica elaborada para o 

ensino médio, o Instituto trabalha no desenvolvimento de 

uma “Solução Educacional para os anos finais do Ensino 

Fundamental (6º ao 9º ano) tendo como objetivo a 

“aplicação concreta do conceito de educação integral 

nessa etapa do ensino por meio da concepção e 

operacionalização de modelos inovadores de 

pedagogia, gestão, formação e avaliação (1).” Para tal, 

se pauta na experiência do Projeto Escola de Tempo 

Integral e do Programa Sala de Leitura, realizado no 

Estado de São Paulo.  O Programa Sala de Leitura trata-

se de um espaço estrategicamente preparado nas escolas 

para alunos dos alunos do 6º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental, do Ensino Médio e da Educação de Jovens 

1.  Modelos 

inovadores de 

pedagogia, gestão, 

formação e 

avaliação  

2. Espaço físico para 

trabalho 

interdisciplinar  

3. Ambiente físico 

estimulante para o 

protagonismo do 

jovem  
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e Adultos que disponibiliza um acervo de livros, jornais, 

folhetos, catálogos, vídeos, DVDs, CDs, com orientações 

para pesquisa e letramento informacional, pensado como 

um espaço de trabalho interdisciplinar (2), 

“transformando-o em um ambiente de estímulo à leitura, 

convívio e protagonismo dos jovens (3).” De modo 

geral, a Solução Educacional para os anos finais do 

Ensino Fundamental busca trabalhar dispositivos de 

integração para o desenvolvimento de competências 

socioemocionais combinada às cognitivas (4). 

4. Competência 

socioemocionais 

combinadas às 

cognitivas 

6) Políticas de 

Aprendizagem 

Escolar / Políticas 

Públicas 

Com o objetivo de auxiliar as redes de ensino no Brasil no 

cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação 

(para os anos iniciais do ensino fundamental), o Instituto 

Ayrton Senna apoia as secretarias de educação na 

definição de estratégias, formação e monitoramento de 

resultados. Uma das metas diz respeito aos problemas de 

distorção idade-série, e para esta questão 

especificamente, o Instituto oferece duas “Soluções 

Educacionais” para correção de fluxo, o ‘Acelera Brasil’ 

(alunos já alfabetizados, mas atrasados em relação aos 

colegas da mesma idade) e o ‘Se Liga’ (alunos não 

alfabetizados na mesma situação). “Ambas as soluções 

pressupõem a alocação dos alunos em turmas 

específicas e trabalham com aspectos cognitivos e 

socioemocionais (1) para evitar futuras retenções e 

assegurar o sucesso escolar. ” 

1. Trabalho com 

aspectos cognitivos 

e socioemocionais                                                  

7) Soluções de 

Avaliação / Estudos 

e Pesquisas 

Em relação às formas de avaliação, o Instituto aponta a 

elaboração de um instrumento (ainda em 

desenvolvimento) para a Avaliação de Competências 

Socioemocionais (1), com o objetivo de integrar a 

“avaliação formativa e somativa dessas competências às 

avaliações cognitivas existentes e possibilita o 

cruzamento desses resultados com informações de 

contexto socioeconômico e ambiente de aprendizagem.” 

Para um processo somativo, foi elaborado um instrumento 

de auto avaliação socioemocional a ser aplicado em larga 

escala para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental ao 

3º ano do Ensino Médio. Os resultados devem orientar os 

gestores na formulação de políticas públicas.  

1. Avaliação de 

competências 

socioemocionais 

8) Políticas 

Públicas / Políticas 

Públicas 

As atividades realizadas pelo Instituto buscam elaborar ou 

influenciar na elaboração de políticas públicas para uma 

educação de qualidade.  Dentre as políticas concretas, 

cita a Deliberação/344, do Conselho Estadual de 

Educação do Rio de Janeiro a respeito da “Solução 

Educacional para o Ensino Médio” descrito anteriormente 

e o estudo ‘O desenvolvimento das habilidades 

socioemocionais como caminho para a aprendizagem e o 

sucesso escolar dos alunos da educação básica’, que foi 

encomendado pelo CNE (Conselho Nacional de 

Educação) visando subsidiar a elaboração de um parecer 

sobre as competências na educação básica, documento 

Sem codificação - 

ação codificada 

anteriormente 
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que está em tramitação no CNE. 

9) Fóruns e 

Seminários / 

Eventos 

A realização de eventos tem por objetivo criar 

oportunidades para troca de experiências e tem ocorrido 

por meio de alguns encontros, como: a) Fórum 

Internacional de Políticas Públicas, realizado pelo MEC 

junto com a OCDE e o Instituto Ayrton Senna, tendo como 

objetivo discutir a formação de crianças e jovens para 

os desafios socioeconômico do século 21 (1) por meio 

da reunião de líderes de diferentes partes do mundo. 

Teve sua primeira Edição realizada em março de 2014 na 

cidade de São Paulo; b) Competências 

socioemocionais (2) em Políticas Públicas: em setembro 

de 2014 o IAS realizou o 1° Workshop de Competências 

Socioemocionais em Políticas Públicas, visando 

apresentar e discutir sobre tal importância para a o século 

21. No evento foi criada a “Rede de Cooperação em 

Educação para o Século 21 (3)”, que contou com 

adesão de 20 redes de ensino no Brasil; c) Seminário 

Educação para o Século 21 foi um evento realizado em 

2011 em parceria com a Secretaria de Assuntos 

Estratégicos (SAE) da Presidência da República e a 

UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura), reunindo educadores, 

gestores públicos, empresas, ONGs e outros organizamos 

para discutir “sobre a melhoria da qualidade da educação 

pública no Brasil e contribuir para a formulação de uma 

educação mais ampla, integral e plena. 

1. Formação de 

crianças e jovens 

para os desafios 

socioeconômicos do 

sec.21 

2. Competências 

socioemocionais 

como política 

pública 

3. Educação para o 

século 21 

10) Parcerias 

Educacionais / 

Estudos e 

Pesquisas 

Para a realização de algumas atividades estratégicas, o 

Instituto conta com algumas parcerias: a) CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior, formaram o primeiro programa do órgão voltado 

para competências socioemocionais. Trata-se de um 

programa de apoio à formação de profissionais tendo 

como objetivo fomentar e estimular a realização de 

projetos de pesquisa e inovação que incluam na formação 

de professores “a criação de estratégias para o 

desenvolvimento das habilidades tidas como importantes 

para melhorar a educação na rede pública”. O Edital foi 

lançado pela Capes em 2014 e teve o resultado final 

publicado no início de 2015 e teve 10 projetos aprovados 

que serão realizados no período de 2 ou 4 anos; b) A 

UNESCO Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura) em 2004 chancelou o 

Instituto Ayrton Senna) para a Cátedra de Educação e 

Desenvolvimento Humano – o objetivo da Cátedra é 

“promover um sistema integrado de atividades de 

pesquisa, formação, informação e documentação sobre o 

tema”; c) O Instituto Ayrton Senna é parceiro do Centro 

para Pesquisa e Inovação Educacional da OCDE 

(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Humano) no trabalho do instrumento de avaliação de 

competências socioemocionais no contexto escolar 

1.  Avaliação de 

competências 

socioemocionais na 

escola    

2. Desenvolvimento 

de competências 

socioemocionais     
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(2) (em desenvolvimento); d) O Porvir, do Instituto 

Inspirare foi o parceiro do AIS na elaboração do portal 

Interativo que apresenta recomendações para 

desenvolvimento de competências socioemocionais 

em redes de ensino e políticas públicas (2); e) O IAS 

foi parceiro da Buriti Filmes na elaboração da série de 

documentários Educação.doc. 

10 CONTEÚDOS 

As atividades desenvolvidas pela Fundação Ayrton Senna 

possuem uma forte vinculação com os estudos sobre a 

preparação da criança e do jovem para os desafios do 

século 21, destacando-se os estudos e políticas que 

consideram o desenvolvimento das as competências 

socioemocionais tão importante quanto ao 

desenvolvimento das competências cognitivas.  Com clara 

intenção de tornar uma prática os estudos e propostas 

desenvolvidas, o Instituto se aproxima do poder público 

visando contribuir com a elaboração de políticas públicas 

que concretizem as diretrizes por ele propostas. Em 

resumo, foi possível categorizar as ações do IAS em: 

CONTRIBUIÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE 

COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS; EVENTOS; 

ESTUDOS E PESQUISAS COM PRODUÇÃO DE 

CONTEÚDO SOBRE COMPETENCIAS 

SOCIOEMOCIONAIS.  Geração de 22 códigos abertos. 

22 CÓDIGOS 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 


