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RESUMO 

Esta pesquisa analisa as intervenções pedagógicas na formação continuada para favorecer a 

escolha e a avaliação de materiais didáticos digitais, visando compreender os processos de 

reflexão dos professores do ensino fundamental. A fundamentação teórica que pauta este estudo 

provém da tessitura dos conceitos sobre materiais didáticos digitais, dos instrumentos para 

escolha e avaliação desses materiais e dos referenciais que orientam o professor para a utilização 

das TDIC e suscitam a questão da avaliação dos materiais no formato digital, assim como as 

abordagens de formação de professores para a utilização das TDIC na Educação. A metodologia 

está centrada nas quatro etapas da Pesquisa baseada em Design. A primeira recai sobre o 

problema educativo. A segunda reside na escolha do artefato pedagógico. A terceira constitui as 

intervenções em contexto pedagógico. Já a quarta etapa apresenta orientações para a construção 

de princípios de design. Para dar suporte à terceira etapa, o contexto e o design das intervenções 

pedagógicas são descritos, já que não é possível compreender apenas o design pedagógico sem 

levar em conta o contexto em que se insere. A organização e identificação das categorias das 

intervenções foi realizada com o auxílio do software webQDA, e a análise relacional dessas 

intervenções em contexto pedagógico foi concretizada por meio do software CHIC, indicando 

que, de modo geral, os professores participantes da pesquisa desenvolveram uma postura 

autônoma, crítica e reflexiva no contexto de escolha, utilização e avaliação dos materiais didáticos 

digitais em suas práticas pedagógicas.  

 

Palavras-chave: Escolha e avaliação de materiais didáticos digitais. Referenciais de formação e 

certificação em TDIC. Pesquisa baseada em design. Formação continuada de professores do 

ensino fundamental. Projeto UCA. 

 

  



 
 

 

 

ABSTRACT 

This research analyzes pedagogical interventions in continuing education, in order to promote the 

choice and evaluation of digital learning materials, aiming to understand the elementary school 

teachers’ processes of reflection. The theoretical framework that guides this study comes from 

the texture of the digital learning material concepts, tools for choosing and assessing these 

materials, and references that guide the teacher to use ICDT and raise the matter of evaluation of 

materials in digital format, as well as approaches to teacher training for the use of ICDT in 

Education. The methodology is focused on four steps of Design-based Research. The first one is 

about the educational problem. The second lies in the choice of pedagogical artifact. The third is 

about the interventions in educational context. Finally, the fourth step provides guidelines for 

building design principles. In order to support the third step, the context and design of 

educational interventions are described, since it is not possible to understand the pedagogical 

design alone without taking the context in which it operates into account. The organization and 

identification of intervention categories was conducted with the aid of webQDA software, and 

the relational analysis of these interventions in educational context has been performed by using 

CHIC software, indicating that, in general, teachers participating in the research developed an 

autonomously reflexive critical posture in the context of choice, use and evaluation of digital 

learning materials in their teaching. 

 

Keywords: Choice and evaluation of digital learning materials. Training references and ICDT 

certification. Design-based research. Continuous training of elementary school teachers. UCA 

Project. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nesta parte introdutória apresento, primeiramente, a origem do problema, a partir da minha 

trajetória profissional, na qual resgato o encontro com a utilização do computador na área de 

educação e o interesse pela pesquisa com professores sobre a utilização de instrumentos de 

avaliação para a escolha de materiais didáticos digitais. Em seguida, trato da contextualização do 

problema de investigação, com foco na formação continuada de professores segundo uma 

abordagem reflexiva e contextualizada, no intuito de viabilizar intervenções no contexto 

pedagógico de sua formação para escolha e avaliação de materiais didáticos digitais. 

 

Origem do problema 

Meu encontro com o uso do computador aconteceu em 1993, quando eu estava terminado o 

curso de bacharelado em Desenho Industrial, na Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP). 

Na época eu usava alguns softwares de computação gráfica no desenvolvimento de projetos 

gráficos e de produtos. 

No entanto, a utilização do computador na área de educação e o interesse em saber como os 

professores faziam uso das tecnologias em sala de aula, só aconteceu quando eu estava 

terminando meu segundo curso de Graduação, Licenciatura em Educação Artística, no ano de 

2004, na Faculdade de Artes do Paraná (FAP). No final daquele curso desenvolvi um Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) intitulado “TIC - Tecnologias de Informação e Comunicação e a 

formação inicial dos professores de Arte nos cursos de licenciatura da FAP e da EMBAP” 

(GODOI, 2004)1. Naquela ocasião, eu estava interessada em verificar a opinião dos professores 

das duas faculdades públicas estaduais sobre a inserção das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC) na sua prática pedagógica. 

Pude perceber com aquele trabalho, que os professores consideravam imprescindível a inserção 

das TDIC na sua prática pedagógica. Porém, o fato de considerarem os recursos tecnológicos 

importantes não significava que utilizassem tais recursos em sua prática. Essa contradição, 

encontrada entre a importância que o professor atribuía a determinados recursos tecnológicos e 

sua utilização, pôde ser entendida a partir do relato dos professores sobre a infraestrutura das 

faculdades. 

                                                           

1 Trabalho de Conclusão de Curso orientado pelo Prof. Ms. Flavio Marinho.  
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Após o término da pesquisa e conclusão do curso de licenciatura, no ano de 2005, fui aprovada 

em concurso público como professora colaboradora na mesma instituição. Assumi então, as 

disciplinas de Multimeios (Computação Gráfica e Pintura Digital – Tratamento de Imagem) no 

curso de Licenciatura em Artes Visuais. Nessas disciplinas, trabalhei tanto em sala de aula, quanto 

em um laboratório com seis computadores iMac (modelo compacto de computador lançado pela 

Macintosh nos anos 90). 

O curso de Artes Visuais da FAP estava passando por alterações e o currículo das disciplinas 

estava sendo reestruturado. Por orientação da coordenadora2 da licenciatura em Artes Visuais à 

época, iniciei uma discussão com os alunos sobre a avaliação de materiais didáticos digitais. A 

partir dessas discussões, começaram a surgir as primeiras inquietações relacionadas com a teoria e 

a prática. Como ensinar alunos do curso de licenciatura em Artes Visuais sobre escolha e 

avaliação de material didático digital? Quais critérios adotar para realizá-las? 

Essa experiência despertou em mim uma vontade de conhecer mais sobre o assunto - escolha e 

avaliação de material no formato digital. No ano de 2007, o meu desejo começou a tornar-se real. 

Ingressei no Mestrado em Design da Universidade Federal do Paraná (UFPR), sob orientação da 

Profa. Dra. Stephania Padovani, que me apresentou, na disciplina de Interação Homem-

Computador (IHC), diversos instrumentos para avaliação de tais materiais. 

A partir desses e de outros instrumentos avaliativos de materiais didáticos digitais, objetivei, sob o 

ponto de vista do Design da Informação, na minha dissertação de mestrado, propor diretrizes 

para viabilizar a aplicação desses instrumentos por professores do ensino fundamental e médio3. 

Para tanto, utilizei alguns instrumentos avaliativos com professores, no intuito de verificar suas 

opiniões sobre a utilização de tais instrumentos e coletar sugestões de melhoria para uma nova 

proposta. Apesar de todo esse esforço de coleta de informações, constatei durante a pesquisa4, a 

existência de uma lacuna entre a presença na literatura de instrumentos de avaliação de materiais 

didáticos digitais e o desconhecimento desses instrumentos por parte dos professores (GODOI, 

2009). 

                                                           

2 Profa. Dra. Denise Adriana Bandeira. 
3 Os participantes/colaboradores da pesquisa de mestrado foram alunos/professores do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), do Estado do Paraná, de diversas áreas do conhecimento. De acordo com a 
Secretaria de Estado da Educação, o PDE foi instituído como uma política educacional de formação continuada dos 
professores da rede pública estadual. Foi elaborado como um conjunto de atividades definidas a partir das 
necessidades da Educação Básica, para buscar no Ensino Superior a contribuição para o nível de qualidade desejado 
para a educação pública. 
4 Dissertação de Mestrado intitulada ‘Validação participativa de instrumentos avaliativos de software educativo por 
professores do ensino fundamental e médio’. 
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Apesar de ter promovido uma aproximação dos professores com esses instrumentos de avaliação, 

essa evidência me estimulou a pensar sobre como aproximar mais esses instrumentos de 

avaliação dos docentes, para que eles tivessem condições de escolher, avaliar e decidir sobre quais 

materiais didáticos digitais utilizariam na sua prática pedagógica. 

Foi a partir dessas reflexões que ingressei no Doutorado do Programa de Pós-Graduação em 

Educação: Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), no segundo 

semestre de 2009. As indagações, ao mesmo tempo em que me causavam receio também me 

estimulavam a buscar caminhos que permitissem construir uma pesquisa sob outro ponto de 

vista. Assim, durante o curso, fui percebendo que, na formação de professores, quando se 

trabalha com foco na reflexão-ação em situações contextuais tanto presenciais (ALMEIDA, 

2000a, 2004), quanto a distância (PRADO, 2003), para o uso pedagógico das TDIC, torna-se 

possível o trabalho conjunto entre formadores e professores, conhecendo necessidades e 

expectativas e os auxiliando a estabelecer inter-relações na sua prática pedagógica ou, como 

colocam Almeida e Valente (2011), implementar possíveis integrações das tecnologias ao 

currículo. 

Simultaneamente ao doutorado, no ano de 2010, surgiu o desafio de participar da equipe de 

formação de professores do Projeto Um Computador por Aluno (UCA), cujo processo de 

formação é coordenado na PUC-SP pela Profa. Dra. Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida, 

minha orientadora. 

A formação de professores do Projeto UCA prevê os cursos de Formação Inicial, denominada de 

Formação Brasil, e a Formação Continuada, nas modalidades presencial e a distância. 

No curso de Formação Continuada participei ativamente, desde o ano de 2011, na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Govenador André Franco Montoro, no município 

de Campo Limpo Paulista. Vale ressaltar, que o recorte desta pesquisa está na Formação 

Continuada nos anos de 2011 e 2012. Este curso envolveu a participação de aproximadamente 21 

professores5 e duas formadoras UCA6. Foi nesse contexto que desenvolvi a pesquisa do 

doutorado e tive a oportunidade de colocar em prática a questão da escolha e avaliação de 

materiais didáticos digitais. Essa proposta foi viabilizada, por meio de ações na formação 

continuada em situação contextual que, no caso da segunda etapa de formação, após o Curso 

Formação Brasil, é denominada de Formação Continuada. 

                                                           

5 O número de professores participantes oscilou no decorrer da formação em função da rotatividade ocorrida nas 
escolas da rede pública. 
6 Uma das formadoras UCA na escola participou somente da Formação Continuada em 2011. 
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As ações de formação foram desenvolvidas na forma de oficinas teórico-práticas, nas quais o 

professor explorava e discutia as potencialidades pedagógicas dos materiais didáticos digitais 

disponíveis no laptop educacional7 e alguns serviços disponíveis na web 2.0, ao mesmo tempo em 

que este era provocado a refletir sobre critérios pedagógicos de escolha desses materiais no 

formato digital, assim como a elaborar um Plano de Avaliação Contextual (PAC) para a escolha 

de tais materiais. O foco era compreender como, quando, por que, para que e quais materiais 

didáticos digitais poderiam se integrar ao currículo e à sua prática pedagógica. 

Para a reflexão dos critérios pedagógicos foi utilizado um instrumento avaliativo descritivo e 

crítico e, para a avaliação contextual foi solicitado que os professores elaborassem um Plano de 

Avaliação Contextual. 

Dessas reflexões no curso de Formação Continuada, fiz o recorte desta tese, a partir de uma 

análise das intervenções em contexto pedagógico para a escolha e avaliação de materiais didáticos 

digitais. No tópico a seguir contextualizo o problema da pesquisa, partindo da necessidade de 

repensar/contextualizar a avaliação de material didático digital, uma vez que esse tema, segundo 

Costa (2004), pode ser considerado um eixo central do processo de formação dos professores. 

 

Contextualizando o problema 

A avaliação de material didático digital se constitui como um dos múltiplos temas das TDIC na 

educação, objeto principal desta tese. Trata-se de tema que conta com uma pesquisa extensa, de 

mais de 20 anos com propostas de diversos autores. 

Freire (2005), Godoi (2009) e Godoi e Padovani (2009), ao estudar os instrumentos direcionados 

para professores para a escolha e a avaliação de materiais didáticos digitais (GUIMARÃES; 

OLIVEIRA; MENEZES; MOREIRA, 1987; CAMPOS, 1994; REEVES; HARMON, 1996; 

SQUIRES; PREECE, 1996, 1999; HANNA; RISBEN; ALEXANDER, 1997; MEDA, 1997 

apud SILVA, 2002; CRONJE, 1998; BUCKLEITNER, 1998; GAMEZ, 1998; SUPERKIDS, 

1998; COSTA, 1999; BEAUFOND; CLUNIE, 2000; GLADCHEFF, 2001; HÛ; CROZAT; 

TRIGANO, 2001; MARQUES GRAELLS, 2001; ISTE, 2002; SCHROCK, 2002; 

SHAGHNESSY, 2002; SILVA, 2002; ATAYDE, 2003; LYRA; LEITÃO; AMORIM; GOMES, 

2003; BATISTA, 2004; RAMOS; TEODORO; MAIO; CARVALHO; FERREIRA, 2004), 

identificaram que a presença desses instrumentos na literatura, não garante que os professores os 

                                                           

7 O termo ‘laptop educacional’ também pode ser encontrado no presente estudo (principalmente no Capítulo 5, que 
traz os extratos textuais dos relatos dos participantes da pesquisa) como laptop, computador portátil, classmate, 
netbook e/ou net. 
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conheçam e, tampouco, os utilizem na sua prática pedagógica para a escolha e/ou avaliação do 

material no formato digital. 

Para elucidar essa questão, pontuo alguns aspectos que se relacionam e podem auxiliar no 

contexto do problema da pesquisa: (1) a convergência dos instrumentos avaliativos para a 

classificação final dos materiais didáticos digitais; (2) a necessidade de evolução dos critérios 

pedagógicos de avaliação de materiais didáticos digitais; (3) o aumento da disponibilidade de 

materiais didáticos digitais, o distanciamento e a desintegração das TDIC e, consequentemente, 

dos materiais didáticos digitais do currículo; (4) a formação de professores para o uso da TDIC 

na educação e, mais especificamente, para a escolha de materiais didáticos digitais. 

O primeiro aspecto - convergência dos instrumentos de avaliação para a classificação final dos 

materiais didáticos digitais - indica que apesar desses diferentes instrumentos objetivarem 

incentivar os professores a assumir uma postura consciente e crítica na seleção dos materiais 

didáticos digitais, a maior parte deles está focada na sua classificação final, tendo em vista obter 

informações de caráter geral; apenas alguns convergem para a ideia da avaliação em seu contexto 

de uso. 

Além do aspecto da sua classificação final, em relação ao segundo aspecto - critérios pedagógicos 

dos instrumentos de avaliação dos materiais - Costa (2004) defende que é necessário que os 

critérios usados acompanhem a evolução tecnológica que se tem verificado nos últimos tempos e, 

permitam uma avaliação adequada dos diferentes tipos de materiais didáticos digitais, cada vez em 

maior número disponíveis em distintos dispositivos tecnológicos (laptops, desktops, celulares, etc.) 

e em serviços da web 2.0 (p. ex. objetos de aprendizagem). 

O terceiro aspecto faz referência especificamente ao acesso a tais tecnologias, que aumenta, de 

forma considerável, a disponibilidade de materiais didáticos digitais. Em relação ao aumento 

desses materiais, Schlünzen Jr (2009) explica que: 

Até algum tempo atrás, o professor também poderia dizer que, além das dificuldades de 
acesso à tecnologia, não teria recursos tecnológicos para utilizar em suas aulas junto com 
seus alunos nos laboratórios de informática. Novamente esse argumento se torna cada 
vez mais fraco, como, por exemplo, no Brasil, onde encontramos atualmente iniciativas 
governamentais e institucionais que visam oportunizar recursos tecnológicos para o 
professor utilizar em suas práticas pedagógicas de maneira gratuita, de livre acesso à Web. 
(SCHLÜNZEN JR, 2009, p. 119). 
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Para Ramos, Teodoro e Ferreira (2011), com essa disponibilidade, esperava-se que os professores 

fizessem um uso mais regular e efetivo das tecnologias e dos materiais didáticos digitais na sua 

prática pedagógica. 

Este mesmo autor esclarece que, no entanto, uma das principais dificuldades enfrentadas em 

relação ao uso regular das tecnologias e dos materiais didáticos digitais, ainda se configura no 

desconhecimento desses materiais por parte dos professores, constituindo um dos principais 

obstáculos ao processo de apropriação das TDIC na prática pedagógica. 

Ao estudar e propor indicadores de apropriação das TDIC, Pasinato (2011) constata que esses 

ocorrem de diferentes maneiras conforme cada contexto em que se encontra. 

Os estudos sobre a apropriação das TDIC realizados em diferentes contextos (RIEBER; 

WELLIEVER, 1989; RUSSEL, 1996; SANDHOLTZ; RINGSTAFF; DWYER, 1997; 

MOERSCH, 2002; TRINIDAD; NEWHOUSE; CLARKSON, 2002; JOLY; FRANCO; 

NICOLAU, 2004; UNESCO, 2005; BORGES, 2009), indicam que esse processo acontece por 

estágios. Com base nos modelos pesquisados, Pasinato relata que esses: 

[...] apesar de amplitudes distintas, têm em comum o estabelecimento de indicadores para 
a evolução individual do professor [...]. Dessa maneira, o modelo de integração fornece 
informações sobre o estágio em que o professor se encontra, para que a partir dessa 
conscientização ele possa adquirir conhecimento para mudar de estágio e melhorar a sua 
ação pedagógica. (PASINATO, 2011, p. 82). 

 

No entanto, o processo de mudança de estágio para melhorar a ação pedagógica do professor, 

demanda tempo. Além disso, para Almeida e Valente (2011), nesse processo de apropriação das 

TDIC o professor enfrenta conflitos: “[...] de ordem profissional e com suas crenças pessoais, 

sobre a educação e sobre como proceder em sala de aula” (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p. 46). 

Os autores explicam ainda que as TDIC podem constituir uma ferramenta eficaz, pois estruturam 

modos de pensar, comunicar, lidar com a informação e construir conhecimento. 

Somado às informações sobre os indicadores e às propostas de referenciais de competências em 

TDIC para professores (UNESCO, 2009; ISTE, 2002, 2008; DEPARTMENT OF 

EDUCATION, TRAINING AND THE ARTS, 2000; COSTA, 2008), que servem de orientação 

na formação de professores e na busca de uma integração pedagógica efetiva dos recursos 

tecnológicos na sala de aula, o quarto aspecto está relacionado ao problema da pesquisa: a 

formação de professores. 

Almeida e Valente (2011) enfatizam que se devem levar em consideração dois domínios na 

formação de professores para o uso das TDIC na educação: o tecnológico e o pedagógico. 



20 
 

 

 

Ambos os domínios devem acontecer simultaneamente. Essas formações, quando elaboradas a 

partir da abordagem reflexiva (SCHÖN, 1995, 2000) e contextualizadas (ALMEIDA, 2000a, 

2004) envolvem muito mais do que prover o professor com conhecimento técnico sobre as 

TDIC: 

Ela deve criar condições para o professor construir conhecimento sobre os aspectos 
computacionais; compreender as perspectivas educacionais subjacentes aos softwares em 
uso, isto é, as noções de ensino, aprendizagem e conhecimento implícitas no software; e 
entender por que e como integrar o computador com o currículo e como concretizar esse 
processo na sua prática pedagógica. [...] deve criar condições para que o professor saiba 
recontextualizar o aprendizado e a experiência vivida durante a sua formação para a sua 
realidade de sala de aula [...] (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p. 50). 

 

No entanto, é possível identificar que os referenciais citados trazem recomendações gerais sobre 

como o professor pode desenvolver competências para compreender as perspectivas 

educacionais subjacentes aos materiais didáticos digitais, mas não trazem recomendações 

específicas de como os professores podem escolher e avaliar tais materiais. Da mesma forma, nas 

formações de professores para o uso das TDIC nos projetos e programas governamentais no 

Brasil, há ausência de análise e compreensão dessas perspectivas educacionais subjacentes aos 

materiais didáticos digitais, numa perspectiva de uso de instrumentos de avaliação que poderiam 

ser incorporados por professores na sua prática pedagógica para a escolha e avaliação do material 

no formato digital. 

Observo, portanto, a necessidade de dar início a uma aproximação desses instrumentos 

avaliativos aos professores, para que estes tenham condições de decidir se integrarão o uso de 

determinado material didático digital à sua prática pedagógica e como o farão. 

Por todos esses aspectos, nesta pesquisa, direciono a questão da avaliação de material didático 

digital para o contexto de formação continuada (numa concepção reflexiva e voltada para a 

necessidade do professor, a partir da escolha e avaliação desses materiais). Também a encaminho 

para o contexto da prática pedagógica dos professores, para o desenvolvimento do pensamento 

crítico e reflexivo sobre a utilização de instrumentos de avaliação de materiais didáticos digitais. 

Vale ressaltar, que esses instrumentos avaliativos, neste estudo, são utilizados em diferentes 

momentos, ou seja: antes da utilização do material didático digital na prática pedagógica (realizada 

em uma escolha e/ou avaliação prognóstica, quando o professor reflete antes da ação), durante a 

utilização do material (realizada ao longo de todo processo da prática pedagógica, quando o 

professor reflete na ação), e após a utilização do material (realizada ao final da prática pedagógica, 

quando o professor reflete sobre sua ação). 



21 
 

 

 

No decorrer desses momentos, por meio de instrumentos avaliativos, o professor discute e 

reflete sobre as perspectivas educacionais subjacentes aos materiais didáticos digitais, no intuito 

de escolher e avaliar esses materiais. A reflexão crítica dos professores antes, durante e após a 

utilização do material na prática pedagógica, pode potencializar o processo de integração das 

tecnologias ao currículo. Para Costa (2004), é necessário trabalhar em profundidade com eles, a 

partir da sua prática pedagógica com alunos. É importante, oferecer-lhes a oportunidade de 

serem, eles próprios, a descobrir e a concluir sobre o valor pedagógico dos materiais didáticos 

digitais, ajudando-os a conhecê-los detalhadamente, a decidir sobre a escolha e o posterior uso 

com seus alunos e a encontrar um espaço de reflexão sobre a avaliação de qualquer tipo de 

material didático digital. 

Foi justamente trabalhando em profundidade com os professores (tanto nos encontros 

presenciais, quanto a distância), estimulando-os a se envolverem na Comunidade de Prática de 

Formação de Professores do Projeto UCA (COPFUCA)8 no Ambiente Colaborativo de 

Aprendizagem e-Proinfo9 – por meio da troca de relatos de atividades e de experiências de 

práticas pedagógicas com o uso de materiais didáticos digitais e reflexões sobre as escolhas, que 

busquei entender o potencial da utilização de instrumentos avaliativos para desenvolver esta 

investigação, tendo como cenário de estudo e de análise as intervenções em contexto pedagógico 

da Formação Continuada do Projeto UCA da EMEF Governador André Franco Montoro, 

localizada há aproximadamente 60 Km da cidade de São Paulo. 

A questão principal que me instigou foi: Como elaborar as intervenções pedagógicas em uma 

formação continuada de professores para a escolha e a avaliação de materiais didáticos digitais? 

Pensei em trazer contribuições para a formação de professores em que estes assumem uma 

postura crítica e reflexiva diante das escolhas dos diversos materiais no formato digital 

disponíveis para utilização na sua prática pedagógica no contexto escolar. 

Se as intervenções pedagógicas da formação demandam uma postura crítica e reflexiva do 

professor: Quais abordagens e instrumentos avaliativos para a escolha de material didático digital 

podem ser adotados nas intervenções da formação de professores no contexto escolar? As 

intervenções pedagógicas com a utilização de instrumentos avaliativos poderão potencializar a 

reflexão dos professores sobre critérios pedagógicos na escolha e/ou avaliação do material 

didático digital em contexto e sua integração ao currículo? 

                                                           

8 A COPFUCA surgiu da necessidade da formação continuada, idealizada no grupo de pesquisa sob orientação da 
Profa. Dra. Maria Elizabeth Bianconcinni de Almeida, e objeto de pesquisa de Doutorado de Flaviana dos Santos 
Silva. 
9 O Ambiente Colaborativo de Aprendizagem (e-Proinfo) permite a concepção, administração, desenvolvimento e 
apoio de cursos a distância. Disponível em: <http://e-proinfo.mec.gov.br> 
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A partir da questão principal e das outras indagações citadas, foram definidos os objetivos da 

investigação. O objetivo geral deste estudo foi analisar as intervenções pedagógicas na formação 

continuada para favorecer a escolha e a avaliação de materiais didáticos digitais, visando 

compreender os processos de reflexão dos professores do ensino fundamental. 

Como objetivos específicos, a presente pesquisa pretende: identificar os procedimentos e 

critérios10 pedagógicos utilizados pelos professores na escolha e avaliação de material didático 

digital nas intervenções pedagógicas; analisar os aspectos relacionados à elaboração do plano de 

avaliação contextual nas intervenções pedagógicas; analisar a utilização de critérios pedagógicos 

na elaboração do plano de avaliação contextual nas intervenções pedagógicas. 

Vale ressaltar, que neste estudo ressignifico o termo critério, no sentido de orientar e desencadear 

as reflexões sobre a escolha e a avaliação desses materiais, percorrendo as intervenções 

pedagógicas, como está representado na Figura 1. 

 

Figura 1 – Critérios pedagógicos como eixos de reflexão nas intervenções pedagógicas 

 

 
A Figura 1 mostra os critérios pedagógicos, tanto como eixo, que passa pelo centro das 

intervenções pedagógicas, como círculo em volta dessas intervenções, desencadeando reflexões 

nas intervenções em contexto pedagógico. 

                                                           

10 Apesar, do termo ‘critério’, carregar em sua definição a ideia de que serve como norma para julgamento ou 
apreciação e/ou princípio que permite distinguir o erro da verdade, utilizo-o nesta pesquisa, como eixo orientador e 
desencadeador das reflexões sobre a escolha e a avaliação de materiais didáticos digitais no contexto de uso.  
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Procuro então, identificar os procedimentos e aspectos que podem contribuir para o 

desencadeamento da postura crítica e refletiva do professor sobre a escolha e avaliação de 

materiais didáticos digitais na perspectiva da integração desses materiais ao currículo. Assim, no 

presente pesquisa utilizo a metodologia da Pesquisa baseada em Design, que contempla, como 

etapa, a intervenção em contexto pedagógico. Dessa intervenção, retiro extratos textuais das 

reflexões dos professores sobre a escolha e avaliação de materiais didáticos digitais. Em seguida, 

organizo esses extratos e extraio uma planilha do software web Qualitative Data Analysis 

(webQDA)11, para ser submetida à análise relacional, por meio do uso do software Classificação 

Hierárquica Implicativa e Coesitiva (CHIC). Assim, o webQDA auxiliou na organização e 

identificação de categorias, e o software CHIC contribuiu na construção de árvores de 

similaridades entre essas categorias, com as quais busco, através da análise, alcançar os objetivos 

propostos. 

Antes de explicar a estrutura desta tese, vale destacar que, nesta experiência que estou analisando, 

assumi dois diferentes papéis: de pesquisadora12 e de participante da equipe13 de Formação 

Continuada. 

Assim, a presente pesquisa está estruturada da seguinte forma: 

No CAPÍTULO 1 - Tecendo conceitos sobre materiais, avaliações e referenciais – apresento 

um panorama sobre os recursos educativos digitais e o conceito de material didático digital 

adotado, assim como, a concepção dos instrumentos de avaliação desses materiais e os 

referenciais de formação e certificação em TDIC para professores, que suscitam a questão da 

escolha e avaliação dos materiais didáticos digitais. 

No CAPÍTULO 2 - Formação de professores para a integração das TDIC – traço um breve 

panorama dos programas e projetos nacionais de utilização das TDIC na educação; em seguida, 

contextualizo o conceito de Formação Inicial e Continuada de Professores; apresento também as 

abordagens pedagógicas das formações de professores para a utilização das TDIC e, por fim, 

delineio uma proposta de formação continuada de professores para a escolha e avaliação de 

material didático digital. 

No CAPÍTULO 3 – Metodologia da Pesquisa – tenho como foco a caracterização da pesquisa 

e, assim, inicio pelas questões orientadoras para, em seguida, tratar do enfoque metodológico das 

                                                           

11 Disponível em: <http://www.webqda.com/software> 
12 Ao longo deste trabalho, o meu olhar de pesquisadora e formadora da Formação Continuada da EMEF 
Governador André Franco Montoro é descrito na 1ª pessoa do singular. 
13 As menções referentes à equipe responsável pela Formação Continuada são especificadas na 1ª pessoa do plural. 
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etapas da Pesquisa baseada em Design, além dos materiais de análise utilizados. Finalizo com a 

abordagem da análise relacional dos dados. 

No CAPÍTULO 4 – Contexto e design da pesquisa – primeiramente descrevo o contexto da 

formação continuada, a partir de sua caracterização do município, da escola e dos professores 

participantes; em seguida, descrevo o design da formação continuada, com as respectivas 

intervenções em contexto pedagógico. 

No CAPÍTULO 5 - Análise relacional das intervenções em contexto pedagógico – apresento 

a organização e estrutura da pesquisa, com as respectivas análises relacionais do contexto 

pedagógico da 1ª e 2ª fase da pesquisa, por meio da utilização do software CHIC. 

Finalmente, no CAPÍTULO 6 – Reintegrando o design das intervenções em contexto 

pedagógico na formação continuada de professores – traço um panorama das etapas da 

pesquisa, iniciando pela análise do problema educativo, em seguida abordo a escolha dos 

artefatos pedagógicos, para então fazer uma retrospectiva da análise relacional das intervenções 

em contexto pedagógico, no intuito de dar início à construção dos princípios de design. Por fim, 

apresento novas reintegrações e algumas considerações. 
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CAPÍTULO 1 | Tecendo conceitos sobre materiais, avaliações e referenciais 

 

Neste capítulo traço um panorama dos recursos educativos digitais, para em seguida reinventar o 

conceito de material didático digital. Trago explicações sobre a avaliação desses materiais. Em 

seguida, trato dos referenciais que suscitam a questão da avaliação de materiais didáticos digitais. 

Por fim, apresento uma breve síntese e as perspectivas para o próximo capítulo. 

 

1.1 Panorama dos recursos educativos digitais 

Na atualidade, é possível olhar para o aumento da quantidade e diversidade de recursos 

educativos digitais, decorrentes da evolução das TDIC, a partir de um panorama que permita 

compreender, não só a sua evolução, mas também o seu estado atual. 

De acordo com Ramos, Teodoro e Ferreira (2011), esse panorama pode ser traçado por meio da 

relação com a evolução do uso das TDIC na educação, a partir dos anos 1980 até nossos dias. 

Considera-se desde uma perspectiva inicial, que designou-se de perspectiva da informática, 

evoluindo para uma perspectiva de conteúdos, seguida de uma perspectiva de aprendizagem e 

comunidade. 

Os autores esclarecem que estas perspectivas podem ajudar a explicar a forma como foram 

criados e usados os recursos tecnológicos digitais no contexto educativo, ao longo dos últimos 30 

anos, pois emergiram do desenvolvimento da economia e da sociedade, refletindo as tendências e 

a evolução das TDIC no seu contexto histórico. 

Vale ressaltar que, essas três perspectivas, serão tratadas de forma separada cronologicamente, 

como mostra a Figura 2. No entanto, essas características e perspectivas estão imbricadas e, de 

acordo com Ramos et. al. (2011), coexistem parcialmente e podem ser encontradas, hoje em dia, 

nos recursos tecnológicos digitais. 
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Figura 2 - Perspectivas dos recursos tecnológicos digitais desde a década de 1980 

 
Fonte - Ramos et al. (2011) 

 

A Figura 2 representa uma hierarquia cronológica, mostrando num primeiro momento a 

perspectiva da informática. O recurso tecnológico digital produzido dentro dessa perspectiva 

caracteriza-se pelo uso de linguagens e ferramentas de programação, com forte tendência 

tecnológica. Segundo Ramos et al. (2011), esta perspectiva forneceu ao contexto educativo, 

conteúdos na forma de programas tutoriais e drill and practice. 

Valente (1999a) explica que esses programas enfatizam a apresentação de lições ou de exercícios, 

mas a ação do aluno fica restrita, como por exemplo, a virar páginas de um livro digital ou 

realizar exercícios, cujo resultado pode ser avaliado pelo próprio computador. Assim, 

corroborando com o autor: 

[...] Essas atividades podem facilmente ser reduzidas ao fazer, ao memorizar informação, 
sem exigir que o aprendiz compreenda o que está fazendo. Cabe ao professor interagir 
com o aluno e criar condições para levá-lo ao nível da compreensão, como por exemplo, 
propor problemas para serem resolvidos e verificar se a resolução está correta. O 
professor, nesse caso, deve criar situações para o aluno manipular as informações 
recebidas, de modo que elas possam ser transformadas em conhecimento e esse 
conhecimento ser aplicado corretamente na resolução de problemas significativos para o 
aluno. (VALENTE, 1999a, p. 90). 

 

No entanto, Ramos et al. (2011) esclarece que a exploração desses programas teve um entrave 

significativo: a dificuldade de uso por parte de professores na integração ao currículo. Ou seja, a 

dificuldade de criar novas estratégias pedagógicas para que o aluno, ao manipular as informações 

recebidas, construísse conhecimento. Vale ressaltar que, hoje, esses recursos ainda são 

produzidos e os professores os utilizam em contexto educativo, mesmo com as dificuldades e 

limitações já citadas. 
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Num segundo momento, emerge a perspectiva dos conteúdos, complementar à anterior. Nesta 

fase, foram implantadas diversas estratégias para superar as dificuldades relacionadas à 

perspectiva informática: 

[...] uma delas consistiu em adotar a visão de uma parte dos professores e das escolas: a 
visão de que, à semelhança dos manuais escolares, o que seria importante para os alunos 
seriam os conteúdos curriculares, bem organizados e estruturados, sendo, por isso, 
necessário usar as tecnologias numa perspectiva de transmissão de conteúdos e de saberes 
[...] (RAMOS et al., 2011, p. 17). 
 

O desenvolvimento centrou-se em réplicas digitais de materiais pedagógicos tradicionais 

(FRASER, 1999), que podem ser encontradas em grande quantidade na Internet, no formato de 

cursos, vídeos, tutoriais, entre outros. Ou em produtos em formato de manual escolar digital 

(RAMOS et al., 2011), emergindo uma enorme quantidade de recursos educativos digitais, 

combinando diferentes meios e modos de representação do conhecimento, principalmente as 

aplicações multimídia, ou seja, a combinação de texto, imagem (estática ou em movimento), sons 

(locução ou música) e animação. 

Na terceira perspectiva, a da aprendizagem e da comunidade, a tecnologia é vista muito mais 

como uma ferramenta que poderá ser útil na aprendizagem dos alunos, com participação nos seus 

próprios processos de aprendizagem. 

Esta perspectiva deu lugar a inúmeros recursos educativos digitais de programação (p. ex. Logo, 

Squeak, Scratch, etc.), programas de animação, de simulação e de modelação. Para Valente 

(1999a), nesses recursos, o aluno programa o computador, que pode ser visto como uma 

ferramenta para resolver problemas, exigindo que ele processe as informações, transformando-as 

em conhecimento. O autor esclarece que esse processo pode acontecer também quando o aluno 

utiliza outros recursos digitais disponíveis nos computadores e/ou laptops, como por exemplo, o 

editor de texto, de apresentações, de imagem, entre outros. 

De acordo com Ramos et al. (2011), sobre estas perspectivas vale à pena discutir um pouco mais 

acerca do seu estado atual e das suas consequências para a educação. 

Em relação ao estado atual, nos últimos anos assistimos a dois movimentos: um de migração para 

a web de parte dos recursos educativos digitais; outro de concentração em plataformas de ensino e 

aprendizagem de múltiplas funcionalidades, com capacidade de armazenamento de conteúdos, 

disponibilidade de ferramentas destinadas à aprendizagem dos alunos, e capacidades de 

comunicação e de interação social. 
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Assistimos, hoje em dia, ao desenvolvimento de produtos, serviços e recursos, incluindo softwares 

para várias áreas e distintas finalidades educativas; é o que poderíamos designar de plataformas de 

aprendizagem e de construção de comunidades de pessoas, que as aproveitam como espaço para 

criar e desenvolver ideias no seu interior, marcadas pela aprendizagem, pelas interações sociais e 

pelas novas sociabilidades. 

Algumas plataformas adotam conceitos mais próximos de uma ou de outra perspectiva 

assinalada, mas, em muitos casos, simplesmente combinam e misturam funções e propriedades, 

disponibilizando produtos e recursos provenientes de todas as perspectivas anteriores. 

A título ilustrativo, identifico no Brasil, o Portal do Professor14, que se insere na perspectiva da 

aprendizagem e comunidade. Este portal é um espaço para troca de experiências entre 

professores, onde também disponibiliza recursos educacionais digitais, como por exemplo, o 

Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE)15, para o professor utilizar em suas práticas 

pedagógicas de maneira gratuita, de livre acesso à web. 

Após apresentar as três perspectivas dos recursos tecnológicos digitais, e também discutir acerca 

do seu estado atual e suas consequências para a educação, foi possível observar que essas 

perspectivas marcam o pensamento e a ação que se desenvolvem como objetivo e/ou indícios do 

processo de utilização e integração das TDIC ao currículo e às práticas pedagógicas. 

Nessa ótica, as TDIC são estruturantes do currículo e não somente recursos e/ou ferramentas; 

são linguagens de representação do pensamento, que podem ser utilizadas e integradas ao 

currículo e às práticas pedagógicas. 

Um estudo recente sobre a utilização e a integração das TDIC nas escolas na Europa 

(EURYDICE, 2011), revela que um dos principais obstáculos na integração das TDIC ao 

currículo na atualidade é a escassez de recursos educativos digitais de qualidade. 

Anterior a essa constatação, também persiste o desconhecimento dos recursos existentes por 

parte dos professores ou ainda a dificuldade de desenvolvimento de competências pedagógicas 

para que os professores possam escolher e/ou avaliar os recursos educativos digitais para uso em 

suas práticas pedagógicas. De acordo com o relatório ICT in School: “[...] o desenvolvimento 

dessa habilidade deveria ser uma preocupação central em termos de oportunidades de formação.” 

(INSPECTORATE, 2008, p. 118, tradução nossa). 

                                                           

14 Portal do Professor. Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html> Acesso em: Junho de 
2013. 
15 BIOE. Disponível em: <http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/> Acesso em: Junho de 2013. 
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No entanto, antes de tratar da formação de professores para a escolha e avaliação de material 

didático digital, creio ser necessário discorrer sobre os conceitos que são discutidos neste estudo.  

O primeiro refere-se à reformulação do conceito de recursos educativos digitais. Torna-se, 

portanto, necessário reinventá-lo. Nesse sentido, a seguir introduzo o conceito de material 

didático digital, o qual emerge do conceito de material didático. Na sequencia, trago os conceitos 

de avaliação de material didático digital, e por fim, os referenciais de formação e certificação em 

TDIC, que suscitam a questão da avaliação desses materiais. 

 

1.2 O que é material didático digital 

Fiscarelli (2008), em seu trabalho sobre os materiais didáticos utilizados pelos professores, 

considerando-os instrumentos imprescindíveis à atividade educativa (e que podem possibilitar 

inovações nas práticas pedagógicas), coloca que, a preocupação com a utilização desses recursos 

não é recente, mas acompanha a educação ao longo de sua história. 

Assim, Fiscarelli (2008) explica que as nomenclaturas mais recorrentes para designar os materiais 

didáticos usados pelos professores são: ‘objetos escolares’, ‘recursos audiovisuais’, ‘meios 

auxiliares de ensino’, ‘recursos auxiliares’, ‘recursos didáticos’, ‘recursos de ensino-aprendizagem’, 

‘meios materiais’, ‘materiais auxiliares’ e ‘recursos pedagógicos’. 

Independente das nomenclaturas, para Fiscarelli (2008), o termo ‘material didático’ traz uma 

abordagem ampla de utilização de vários tipos de recursos, entendendo por “material didático 

todo ou qualquer material que o professor possa utilizar em sala de aula; desde os mais simples 

como giz, a lousa, o livro didático, os textos impressos, até os materiais mais sofisticados e 

modernos” (FISCARELLI, 2008, p. 19), provenientes das TDIC, como por exemplo, os 

computadores conectados. 

De acordo com Almeida e Valente (2011), esta tecnologia, o hardware, trabalha com o dado 

digital que pode ser manipulado por software, o qual, por sua vez, constitui o conjunto de todos 

os programas instalados no computador. 

A partir deste conceito de dado digital, emerge o termo MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL, 

proveniente das TDIC, o qual estabelece uma ligação entre a existência de software e de recursos 

educativos digitais, este último podendo englobar também o conceito de Recurso Educativo 

Aberto (REA), muitas vezes mencionado como: “objetos de aprendizagem ou conteúdo aberto”. 

(SANTOS, 2011, p. 13). 
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Com essas nomenclaturas, para conceituar o termo material didático digital, parti de um conceito 

específico, pois, de acordo com Ramos et al. (2011), as vantagens de um conceito abrangente têm 

o seu reverso, ou seja, colocar no mesmo plano recursos diferentes entre si e em vários formatos, 

e que são ou serão digitais e todos (ou quase todos) poderão ser educativos (p. ex. uma ficha de 

trabalho, uma imagem, um vídeo, uma apresentação eletrônica, um acetato digitalizado, um livro 

de exercícios digital, uma enciclopédia digital interativa, um programa de modelagem, ou uma 

base de dados interativa e multimídia, etc.). Neste sentido, Hill e Hannafin (2001) alertam para os 

chamados recursos pré-digitais, ou seja, os recursos que, para além das fronteiras definidas pela 

sua criação, estão condicionados pela sua natureza estática (não podem ser manipulados). Um 

recurso pré-digital pode ser utilizado como, por exemplo, um capítulo de um livro ou parte de 

um vídeo; no entanto, estes estão fadados às finalidades iniciais a que foram concebidos e são de 

escassa utilidade para além dessa finalidade. (HILL; HANNAFIN, 2001). 

Desta forma, corroborando com Ramos et al. (2011), adoto como conceito de material didático 

digital: um recurso digital cujos elementos permitam a modelação, a simulação, a animação, a 

combinação multimídia, induzindo a estratégias de ensino e modos de aprendizagem 

diversificados e que podem ser orientados para a manipulação dos objetos, para a observação ou 

reprodução dos fenômenos, ou ainda para a aprendizagem de conceitos e teorias por meio da 

combinação de imagens, palavras e sons, etc.. (RAMOS et al., 2011). 

Nesta perspectiva mais específica de material didático digital16, Ramos et al. (2011) alertam que é 

necessário e desejável distinguir os recursos que podem contribuir, de forma efetiva, para a 

inovação da prática pedagógica. Para Almeida e Valente, os recursos que se sobressaem nessa 

direção são os softwares mais abertos, ou seja, “aqueles que permitem inserir novas informações, 

expressar o pensamento, estabelecer relações, desenvolver a interação social, compartilhar 

produções, trabalhar em colaboração [...]” (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p. 9). Dentre estes se 

destacam: os editores de texto, de desenho, de apresentação e de planilha eletrônica; programas 

de simulação e modelagem; serviços e interfaces da web 2.0 (p. ex. objetos de aprendizagem). 

Com essa definição e distinção dos materiais didáticos digitais, é necessário pensar o uso que 

desses se faz em contexto pedagógico. Assim, para além da definição e distinção dos recursos, o 

foco precisa estar no uso que se faz do material didático digital. Valente (1993, 1999a), Almeida 

(1996, 2005), Prado (2003), Almeida e Valente (2011), trazem contribuições teóricas sobre a 

intencionalidade e a importância da mediação e intervenção pedagógica do professor em contexto 

de uso de um material didático digital. 

                                                           

16 A partir desse ponto, utilizarei o termo ‘material didático digital’ para os diferentes recursos. 
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No seu contexto de uso, independente do tipo de material didático digital, o professor precisa 

estar preparado para sua utilização, mediação e intervenção pedagógica, assim como, para a 

integração desse material nas atividades curriculares. 

Retomando os estudos de Valente (1999a) e Almeida (2005), verifica-se que, dominar e 

compreender as potencialidades que os materiais oferecem é essencial para auxiliar o professor 

nos processos de ensino e aprendizagem. Embora o domínio tecnológico não seja pré-requisito, 

o não domínio impede o avanço do professor em relação às possibilidades (potencialidades, 

vantagens e limitações) pedagógicas, além da compreensão de onde, quando, como, porque e 

para que utilizar determinado material. 

Evidencia-se assim, que a utilização de um material didático digital, em contexto de uso, embora 

dependa de fatores tecnológicos, concretiza-se fundamentalmente na ação do professor. 

É essa ação em contexto, associada com o domínio e a compreensão das potencialidades 

pedagógicas do material didático digital, que, segundo Ramos et al. (2011), possibilitará e auxiliará 

os professores a adquirirem competências para a seleção criteriosa dos materiais. Essa seleção 

poderá ser feita por meio da sua avaliação. Apesar da complexidade envolvida nesse tipo de 

avaliação, essa análise, realizada pelo professor, permite compreender o que cada material pode 

oferecer e/ou possibilitar como potencial para o ensino e a aprendizagem. 

A avaliação de material didático digital, realizada por professores, vem sendo discutida por 

diversos autores (CAMPOS, 1994; REEVES; HARMON, 1996; SQUIRES; PREECE, 1996; 

GAMEZ, 1998; COSTA, 1999; SQUIRES; PREECE, 1999; MARQUES GRAELLS, 2001; 

SILVA, 2002; ISTE, 2002). Esses autores são proponentes de instrumentos de avaliação, os quais 

foram estudados por Freire (2005), Godoi (2009) e Godoi e Padovani (2009). No entanto, esses 

instrumentos avaliativos estão dentro de uma abordagem descritiva e crítica e, em sua maioria, 

fazem referência ao contexto no qual o material didático digital será utilizado, como uma etapa 

complementar à avaliação prognóstica (a avaliação realizada antes da utilização desses materiais 

na prática pedagógica). 

Nessa perspectiva de referência ao contexto, Costa (1999), Shaghnessy (2002) e Ramos, Teodoro, 

Maio, Carvalho e Ferreira (2004), apontam para a discussão da avaliação de material didático 

digital em contexto. 

A necessidade de considerar o contexto, “embora o termo carregue em sua definição a ideia de 

conjunto, todo, totalidade, é possível utilizar uma análise contextual para identificar as variáveis 

mais importantes que podem restringir ou favorecer determinado processo de aprendizagem” 
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(FILATRO, 2008, p. 35), no caso deste estudo, se refere à escolha e avaliação de materiais 

didáticos digitais na prática pedagógica do professor. 

Desta forma, antes de prosseguir com a discussão sobre o contexto, (que será explicado com 

mais detalhe no Capítulo 4) é importante apresentar o que é AVALIAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 

DIGITAL, para, em seguida, tratar com mais detalhes das concepções e dos INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO propriamente ditos. 

 

1.3 O que é avaliação de material didático digital 

A palavra avaliar significa “estabelecer a valia, o valor [...], determinar a quantidade e a qualidade 

[...], apreciar o mérito, o valor de, estimar”. (HOUAISS, 2009). Assim, essa atribuição de valor 

implica um julgamento quantitativo e/ou qualitativo levando à tomada de decisões favoráveis ou 

desfavoráveis, implicando nas atividades cotidianas das pessoas. 

Partindo do cotidiano das pessoas, a avaliação assume importância em diferentes domínios e 

evidencia-se em diversas modalidades e instâncias na educação, por meio da avaliação de cursos, 

formação, programas, projetos, currículos, rendimento escolar ou aprendizagem, sistemas 

educacionais, avaliação de políticas públicas e à própria avaliação. 

A modalidade de avaliação discutida especificamente nesta tese é a avaliação de materiais 

didáticos digitais. Essa avaliação, embora pouco usual no contexto educacional, pode ser 

essencial para aperfeiçoar e melhorar a prática pedagógica, se considerarmos a possibilidade de 

reflexão, por parte do professor sobre o uso que ele faz desse material. 

A avaliação de materiais didáticos digitais é um processo que se inicia antes mesmo do 

desenvolvimento de um material didático digital, acompanhando todo seu ciclo de vida (antes, 

durante e após). Assim, para viabilizar essa avaliação existem instrumentos com diferentes 

concepções, que podem ser aplicados nos diferentes momentos desse processo. 

Desta forma, nos próximos tópicos apresento, de modo geral, os diferentes momentos e 

respectivas concepções que embasam a criação dos instrumentos de avaliação de materiais 

didáticos digitais. Em seguida, discuto os instrumentos direcionados para a utilização pelos 

professores. 
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1.3.1 Concepções de avaliação de material didático digital 

Os momentos de avaliação de materiais didáticos digitais são distinguidos por autores como 

Rosson e Carroll (2002), Barbosa e Silva (2010) a partir das seguintes concepções: avaliação 

formativa e avaliação somativa. A avaliação formativa é realizada ao longo de todo o 

desenvolvimento do material didático digital (antes, durante e após)17; já a avaliação somativa é 

realizada ao final do processo de desenvolvimento, por usuários (p. ex. professores e/ou alunos). 

A partir dessa visão geral das concepções de avaliação utilizadas, tanto formativa, quanto 

somativa, foram identificados por Freire (2005) e Godoi (2009), instrumentos direcionados para 

os professores usarem na escolha e avaliação de materiais didáticos digitais, que podem ser 

utilizados em avaliações somativas, mas, principalmente, em avaliações prognósticas. 

A avaliação prognóstica é realizada antes da utilização do material didático digital em sala de aula, 

quando o professor está realizando seu planejamento, escolhendo os materiais didáticos digitais, 

para a utilização na sua prática pedagógica, como mostra a Figura 3. 

 

Figura 3 - Avaliação formativa, somativa e prognóstica 

 

Assim, a Figura 3 confirma que, as concepções adotadas no contexto do desenvolvimento do 

material didático digital são: a avaliação formativa e a somativa. E, em separado, a concepção 

adotada na utilização do material didático digital pelo professor é a avaliação prognóstica, ou seja, 

uma avaliação antes da sua prática pedagógica, em seu contexto escolar. 

                                                           

17 O processo de desenvolvimento de um produto (p. ex. um material didático digital) envolve diferentes momentos 
de avaliação, que são realizados antes, durante e após o seu desenvolvimento.  
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Para Costa (1999), a avaliação prognóstica está relacionada ao que o autor chama de avaliação 

centrada nas características do material didático digital, ou seja, essa avaliação pode ser 

extremamente enriquecedora, se possibilitar o envolvimento dos professores no processo de 

familiarização com os materiais e em sua reflexão sobre a exploração das potencialidades 

pedagógicas, adequação ao currículo e promoção de aprendizagem. 

Costa (1999) coloca ainda, que a avaliação pode se estender para além das características dos 

materiais, ou seja, pode atender à análise do sistema em situação real em contexto de uso, assim 

como as contribuições dos materiais para a aprendizagem, como mostra a Figura 4. 

 

Figura 4 - Concepções de avaliação de material didático digital 

 
Fonte - Com base em Costa (1999) 

 

A Figura 4 revela que as três concepções de avaliação de materiais didáticos digitais propostas por 

Costa (1999) estão integradas. A partir dessa visão macro da avaliação de material didático digital 

pelo professor, (re)defino o conceito de avaliação de material didático digital. Atendendo o 

recorte desta tese e corroborando com as propostas de Costa (1999), Shaughnessy (2002) e 

Ramos et al. (2004), considera-se a avaliação um instrumento de reflexão sobre a prática 

pedagógica e um processo (de negociação) que envolve, não apenas, o recurso em si, mas se 

estende à análise do recurso em situação real de utilização em contextos de ensino e 

aprendizagem. 
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Este conceito tem como base as recomendações da OCDE18 (1989), que defende que a análise 

dos materiais didáticos digitais pode ser realizada sob duas perspectivas de avaliação: (1) avaliação 

descritiva e crítica - provoca a descrição e apreciação de informações técnicas e pedagógicas dos 

materiais, neste caso pode ser considerada como avaliação prognóstica; (2) avaliação em contexto 

- implica uma análise do material em contexto educativo. 

Antes de prosseguir com a explicação, vale esclarecer que ambas as avaliações são propostas no 

âmbito de sistemas de avaliação em diferentes países. Esses sistemas têm por objetivo avaliar, 

certificar e apoiar a utilização de materiais didáticos digitais. A proposta desta tese é levar a 

discussão dessas duas concepções de instrumentos avaliativos para uma Formação Continuada de 

professores no contexto escolar. 

Dentro dessas duas perspectivas, a abordagem da avaliação descritiva e crítica traz, 

principalmente, uma descrição e apreciação de informações técnicas e pedagógicas, por um ou 

mais professores, realizada de forma prognóstica, com o objetivo de verificar se o material 

didático digital atende ou não a determinado critério, por meio de análises quantitativas e 

qualitativas, possibilitando assim, prever potencialidades pedagógicas gerais. 

No entanto, como comentado anteriormente, neste estudo ressignifico o termo critério, não 

somente para fazer uma análise do potencial pedagógico geral do material didático digital, mas 

como eixo (reta que passa pelo centro de um corpo e em volta da qual esse corpo executa 

movimento de rotação) orientador e desencadeador das reflexões sobre a escolha e a avaliação 

desses materiais no contexto de uso. 

Costa (1999), Shaghnessy (2002) e Ramos et al. (2004), corroboram e aportam para a discussão, a 

perspectiva da avaliação de material didático digital em contexto de uso. Esta avaliação constitui a 

evidência ao final do processo de avaliação e significa que um determinado material foi usado por 

determinado(s) professor(es), em uma determinada situação, apresentou potencialidades 

pedagógicas específicas ao alcançar o(s) objetivo(s) propostos na situação de aprendizagem. 

A partir dessas duas perspectivas, tenho como hipótese que é possível combinar os aspectos de 

uma avaliação descritiva e crítica com os aspectos da avaliação em contexto de aprendizagem na 

formação de professores. Isso propicia ao professor a reflexão, pois, além das informações 

técnicas e pedagógicas, abarca também a utilização e a intencionalidade do material didático 

digital no contexto de seu uso. A avaliação em contexto de uso aprimora os processos de escolha 

e utilização dos materiais didáticos digitais, bem como, exerce influência no desenvolvimento da 

autonomia dos professores para tal escolha e utilização. 
                                                           

18 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. 
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Para esses dois momentos (avaliação descritiva e crítica e avaliação em contexto), a seguir, serão 

apresentados os instrumentos de avaliação, direcionados para a utilização por professores, 

propostos nas duas perspectivas de avaliação. 

 

1.3.2 Instrumentos de avaliação de material didático digital 

Nos estudos de Freire (2005), Godoi (2009), Godoi e Padovani (2009) foram identificados e 

classificados 22 instrumentos de avaliação descritivos e críticos de material didático digital, 

direcionados, especificamente, para a utilização por professores em uma análise prognóstica, ou 

seja, antes da sua utilização em sala de aula, quando o professor ainda está realizando seu 

planejamento. Esses instrumentos foram classificados em: checklists, diretrizes, escalas de 

avaliação, formulários, híbridos, questionários e sistemas. 

Para o propósito desta tese, realizei uma revisão, depuração e atualização desses instrumentos. 

Com isso, eliminei alguns, pois considerei que não atendiam às necessidades do presente estudo, 

constatando as seguintes situações: três instrumentos estavam em desuso, ou seja, os proponentes 

não deram sequência ao desenvolvimento do sistema (p. ex. alguns métodos classificados como 

sistemas: CASE (LYRA et al., 2003); EMPI (HÛ et al., 2001); SASE (BEAUFOND; CLUNIE, 

2000); dois eram direcionados especificamente à uma área de conhecimento, o questionário 

IAQSEM (GLADCHEFF, 2001) e o sistema SOFTMAT (BATISTA, 2004); dois instrumentos 

estavam disponíveis para análise somente a partir de outros estudos, o sistema MEDA (MEDA, 

1997 apud SILVA, 2002) e o checklist PROINFO (GUIMARÃES et al. 1987); dois eram para uso 

de professores com crianças em avaliações de laboratórios, as diretrizes de Hanna et al. (1997) e o 

instrumento híbrido MAQSEI (ATAYDE, 2003); um instrumento não estava mais disponível na 

Internet (as diretrizes de CRONJE, 1998); um era direcionado para avaliação de jogos, o checklist 

CSEI (BUCKLEITNER, 1998). 

Após a eliminação desses instrumentos, fiz uma breve análise de 12, dentre eles, 11 podem ser 

utilizados em uma avaliação descritiva e crítica por professores de forma prognóstica, os quais 

estão distribuídos em seis classificações propostas por (GODOI, 2009; GODOI; PADOVANI, 

2009): (1) checklist; (2) diretriz; (3) escala de avaliação; (4) formulário; (5) híbrido; (6) modelo 

conceitual. E, um instrumento que pode ser utilizado em uma avaliação contextual por 

professores, o qual foi proposto por Ramos et al. (2004), e está explicado na classificação: (7) 

contextual. 
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(1) Checklist - são listas detalhadas de itens (que podem aparecer na forma de questões ou 

ações a serem realizadas) e podem ser utilizadas como auxílio na tomada de decisões, para 

verificação de procedimentos adequados e/ou avaliação comparativa de um recurso, 

apresentando um sistema de pontuação. 

Durante o desenvolvimento do trabalho, identifiquei dois instrumentos que compõem a 

classificação checklist para avaliação de material didático digital, os quais são resultados de uma 

dissertação de mestrado e uma tese de doutorado, na área de engenharia de produtos e sistemas 

de avaliação, respectivamente: 

§ TICESE - Técnica de Inspeção de Conformidade Ergonômica de Software Educacional 

(GAMEZ, 1998); 

§ MAEP - Método Interativo de Avaliação Ergopedagógico para Produtos Educacionais 

Informatizados (SILVA, 2002). 

Os checklists TICESE e o MAEP têm um enfoque sobre a ergonomia19 de produtos educacionais 

informatizados, considerando tanto os aspectos pedagógicos como os referentes à interface deste 

tipo de recurso. Estão sistematizados em um conjunto de categorias, subdivididas em critérios 

ergonômicos e pedagógicos, aos quais estão associados conceitos e questões que visam orientar 

o(s) professor(es) na tarefa de avaliação. 

A TICESE é composta por um conjunto de critérios que a compõem, totalizando 280 questões, 

incluindo uma etapa de avaliação em contexto como complementar à descrição do material. O 

conjunto de critérios do MAEP totaliza 319. Em cada questão, o avaliador poderá assinalar (em 

uma planilha), como exemplificado na Figura 5, as seguintes opções: ‘Sim’ – está de acordo com a 

questão; ‘Não’ – não está de acordo com a questão; ‘NA’ – Não se Aplica – a questão não se 

aplica. Após assinalar as questões de um determinado critério, gera-se uma média, enfatizando 

uma coleta/análise quantitativa dos dados. A Figura 5 representa essa planilha. 

 

  

                                                           

19 O termo ‘ergonomia’ é derivado das palavras gregas ergon (trabalho) e nomos (regras). Nos Estados Unidos, usa-se 
também, como sinônimo, human factors (fatores humanos). No Brasil, a Associação Brasileira de Ergonomia 
(ABERGO), refere-se à ergonomia como uma disciplina orientada para uma abordagem sistêmica de todos os 
aspectos da atividade humana por meio da adaptação do trabalho ao homem. Isto significa que seu objetivo é 
garantir que sistemas e dispositivos estejam adaptados à maneira como o homem pensa, comporta-se e trabalha. 
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Figura 5 - Exemplo da planilha do MAEP 

Marque a opção desejada com o número 1 (um) 

Elementos/ Itens Sim Não N/A Nota 

01 Critérios Ergonômicos 

01.01 Condução 

01.01.A Para presteza 

A1 O programa disponibiliza informação necessária, poupando o 

usuário de aprender por tentativa e erro as tarefas e operações 

de comando requeridas? 

    

A2 O programa disponibiliza um glossário para auxiliar o usuário na 

compreensão de termos técnicos? 

    

A3 Existem recursos com hipertexto, áudio e vídeo apropriados que 

facilitem a compreensão dos conteúdos? 

    

A4 O programa disponibiliza recursos visuais como ampulheta, 

relógio ou barra de progressão para informar o usuário dos 

resultados de uma ação de forma que ele possa acompanhar sua 

evolução? 

    

A5 O programa apresenta títulos, nas caixas de diálogo, formulários, 

campos de entrada de dados, janelas, etc. localizados no alto da 

tela, centrados e justificados à esquerda? 

    

 Conformidade     

Fonte - Silva (2002, p. 197) 
 

A Figura 5 representa parte do instrumento MAEP, composta pelo critério ‘presteza’, o qual 

apresenta cinco questões. Em cada questão, o avaliador poderá assinalar, de acordo com o 

material didático digital que estará avaliando, as seguintes opções: ‘Sim’ – está de acordo com a 

questão; ‘Não’ – não está de acordo com a questão; ‘NA’ – Não se Aplica – a questão não se 

aplica. Após assinalar as questões deste requisito, a planilha gera automaticamente um percentual 

de ‘conformidade’ referente ao critério. 

Após essa explicação e apresentação dos checklsits, vale destacar que, Squires e McDougall (1994), 

Squires e Preece (1999) e Cybis (2007) corroboram que os checklists são muito utilizados para 

avaliações prognósticas, permitindo que profissionais, não necessariamente especialistas em 

ergonomia, identifiquem problemas nos materiais didáticos digitais. 

No entanto, os autores advertem, principalmente, sobre três aspectos: (1) a abrangência dos 

checklsits sob o material didático digital, que pode levar a resultados duvidosos, caso existam 

questões que solicitem do professor conhecimento específico sobre o contexto de utilização do 

recurso; (2) a quantidade de questões, inviabilizando a utilização por professores antes do uso do 

material em sala de aula; (3) o enfoque dos checklsits serem mais técnicos do que educacionais. 
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(2) Diretrizes - diretrizes significam: [...] conjuntos, princípios e normas. (HOUAISS, 2009). 

Conjuntos de princípios e normas têm por objetivo orientar pessoas sobre ‘o que’ e ‘como’ deve 

ser feita determinada tarefa. No caso específico de diretrizes para escolha de material didático 

digital, são recomendações, as quais cabem ao avaliador (professor) escolher segui-las. 

Durante o desenvolvimento deste trabalho identifiquei um artigo20 que reportava às diretrizes 

para conduzir o processo de avaliação de material didático digital: 

§ Diretrizes de Squires e Preece (1999) – qualidade prognóstica em software. 

O objetivo dos autores é sugerir diretrizes para uma avaliação prognóstica de software educativo, 

direcionada para professores. A proposta de diretrizes dos autores é relacionar as heurísticas de 

usabilidade21 propostas por Nielsen (1994) e os conceitos de uma visão sócio-construtivista de 

aprendizagem (autenticidade cognitiva e contextual). 

Essas possíveis relações (entre as heurísticas de Nielsen e as noções de autenticidade contextual e 

cognitiva) foram usadas por Squires e Preece (1999), como base para o desenvolvimento de um 

conjunto de oito diretrizes para auxiliar os professores na escolha e/ou avaliação de material 

didático digital: 

§ Correspondência/relação entre os modelos do designer e do aprendiz; 

§ Fidelidade de navegação; 

§ Níveis apropriados de controle do aluno; 

§ Prevenção de erros cognitivos; 

§ Representação simbólica compreensível e significativa; 

§ Apoio/suporte personalizado de abordagens significativas para a aprendizagem; 

§ Estratégias para reconhecimento de erros cognitivos, diagnóstico e ciclo de recuperação. 

§ Equivalência com o currículo. 

Os autores sugerem ainda, que essas diretrizes, em uma avaliação prognóstica, sejam utilizadas 

por especialistas. Esse processo de avaliação requer que os professores revisem a qualidade do 

material didático digital, verificando a adequação desse material para o uso educacional 

pretendido, como mostra a Figura 6. 

 

                                                           

20 Artigo publicado no Journal Interacting with Computers. 
21 A definição da ISO 9241-11 tornou-se a principal referência de usabilidade. Assim, usabilidade é definida por esta 
norma como sendo a eficácia, a eficiência e a satisfação com a qual usuários alcançam seus objetivos executando uma 
tarefa em determinado ambiente. As heurísticas de usabilidade, por sua vez, referem-se a um conjunto de atividades 
que devem ocorrer durante todo o ciclo de vida deste ambiente (produto, software, etc.). 
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Figura 6 - Exemplo de diretriz 

 

Fonte - Squires e Preece (1999, p. 480) 
 

A Figura 6 apresenta a explicação da diretriz ‘equivalência com o currículo’. Nesse exemplo, os 

proponentes consideram que para a escolha de materiais didáticos digitais: “É evidente que há 

uma clara necessidade de equivalência com o currículo, a partir de uma análise da relevância 

curricular e adequação do professor”. (SQUIRES; PREECE, 1999, p. 480, tradução nossa). Da 

mesma forma, para cada diretriz é apresentado um texto explicativo, que auxilia o professor no 

processo de escolha. 

Assim, tendo em vista que, de acordo os autores, as diretrizes são apropriadas para uma avaliação 

prognóstica, por serem rápidas e fáceis de usar, pois considera aspectos de usabilidade e 

aprendizagem do material didático digital, podem ser uma alternativa para superar os problemas 

inerentes aos checklists, apresentados anteriormente. 

 

(3) Escala de avaliação - na escala de avaliação, o avaliador posiciona sua atitude em relação ao 

material didático digital em uma escala (com ou sem valores numéricos) na qual as extremidades 

são compostas por pares de adjetivos/frases bipolares. A aplicação das escalas de diferencial 

semântico para recursos diferentes permite a construção de gráficos de análise comparativos. 

No desenvolvimento do trabalho, identifiquei apenas uma obra propondo a avaliação de material 

didático digital utilizando-se de uma escala de avaliação22: 

§ Escala de Reeves e Harmon (1996) – procedimento de avaliação para multimídia 

educacional. 

A escala de Reeves e Harmon (1996) está estruturada a partir de duas dimensões: (1) dimensão 

pedagógica - baseada em um conjunto de 14 critérios, que se referem aos aspectos do recurso que 

afetam diretamente a aprendizagem (papel do professor; autonomia do aluno; motivação; 

aprendizagem cooperativa; orientação da atividade; diferenças individuais; abordagem 

pedagógica; estrutura; concepção de conhecimento; sequência de ensino; valorização de erros; 

atividade do aluno; psicologia subjacente; objetivos de aprendizagem); (2) dimensão da interface - 

baseada em um conjunto de dez critérios, que se preocupam com uma interação significativa do 

                                                           

22 Este estudo é resultado de um capítulo de livro e de trabalhos realizados na linha de pesquisa em Psicologia 
Educacional e Tecnologia Instrucional, da Faculdade de Educação, da University of Georgia. 
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usuário com o recurso (facilidade de uso; navegação; carga cognitiva; mapeamento; design da tela; 

compatibilidade espaço de conhecimento; apresentação da informação; integração de mídias; 

estética; funcionalidade geral). 

As figuras (Figuras 7 e 8) mostram o recorte das duas dimensões, cada uma com um critério para 

análise: 

 

Figura 7 - Escala de Avaliação – Dimensão Pedagógica – Papel do Professor 

 
Fonte - Reeves e Harmon (1996, p. 481, tradução nossa) 

 

A Figura 7 apresenta um critério, dos 14 propostos por Reeves e Harmon (1996), na dimensão 

pedagógica: papel do professor. Para cada requisito, os autores apresentam um texto explicativo 

e, em seguida uma seta, na qual o avaliador (p. ex. o professor) assinala um ponto em direção ao 

lado esquerdo que tende a uma abordagem instrucionista e, ao lado direito, tende a uma 

abordagem construcionista do material didático digital. 

 

Figura 8 - Escala de Avaliação – Dimensão da Interface do Usuário – Facilidade de Uso 

 
Fonte - Reeves e Harmon (1996, p. 488, tradução nossa) 

 

A Figura 8 apresenta um critério, dos dez propostos por Reeves e Harmon (1996), na dimensão 

da interface: facilidade de uso. Como descrito na figura anterior, para cada critério, os autores 

apresentam um texto explicativo e, em seguida, uma seta, na qual o avaliador (p. ex. o professor) 

assinala um ponto em direção ao lado esquerdo que tende a uma abordagem instrucionista e ao 

lado direito tende a uma abordagem construcionista do material didático digital. Essa forma de 

marcação/pontuação nas setas em cada abordagem gera uma avaliação prognóstica qualitativa. 



42 
 

 

 

Assim como os checklsits e as diretrizes, a escala de avaliação também é indicada para ser utilizada 

em avaliações prognósticas. Na escala de Reeves e Harmon (1996), além dos professores 

poderem escolher a dimensão (pedagógica e/ou de interface) que querem utilizar na condução de 

uma avaliação de materiais didáticos digitais, também podem refletir e discutir sobre as 

abordagens educacionais (instrucionista e construcionista) implícitas no seu uso. 

 

(4) Formulários - formulário significa ‘modelo’ impresso ou online, com lacunas a serem 

preenchidas pelo interessado [...] (HOUAISS, 2009). 

Durante o desenvolvimento do trabalho, identifiquei quatro formulários para avaliar materiais 

didáticos digitais, resultados de estudos de instituições e pesquisadores internacionais: 

§ ESEF – Educational Software Evaluation Form (ISTE, 2002); 

§ PCEM - Plantilla para la Catalogación y Evaluación Multimedia (MARQUES GRAELLS, 

2001)23; 

§ SEF – Software Evaluation Form (SCHROCK, 2002); 

§ SK - Super Kids – Sample Teacher Review Form (SUPERKIDS, 1998)24. 

O objetivo principal dos formulários é verificar as características e fornecer orientações aos 

professores sobre os materiais didáticos digitais. Estas orientações, geralmente, dividem-se em 

etapas e/ou seções, tratando de aspectos técnicos e pedagógicos, apresentando diferentes formas 

de coleta de dados, gerando assim, tanto resultados quantitativos, quanto qualitativos. 

A Figura 9 apresenta parte do formulário desenvolvido por Marques Graells (2001), a Plantilla 

para la Catalogación y Evaluación Multimedia (PCEM). 

  

                                                           

23 Grupo de Investigación y Comunidad de Aprendizaje, Departamento de Pedagogía Aplicada da Facultad de Educación, 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
24 Publicação de uma empresa privada Knowledge Share LLC, que não aceita publicidade dos materiais didáticos 
digitais revisados na SuperKids Educacional Software Review, com participação de uma empresa privada e especialistas 
das universidades de Stanford, Harvard e Northwestern. 
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Figura 9 - Parte do formulário PCEM 

 

Fonte - Marques Graells (2001) 
 

A Figura 9 é um recorte do formulário, representado pelo item ‘Aspectos Pedagógicos’; neste 

item há uma explicação do que é esperado encontrar no material didático digital; assim, o 

avaliador deverá assinalar com um ‘X’ ao lado desses requisitos, nos retângulos correspondentes 

às variáveis: excelente, alta, correta ou baixa. 

A Figura 10 mostra a segunda etapa do formulário Educational Software Evaluation Form (ESEF). 

(ISTE, 2002). 

 
Figura 10 - 2ª Etapa do formulário ESEF 

 
Fonte - ISTE (2002, p. 341) 



44 
 

 

 

A Figura 10 apresenta a parte do formulário na qual o avaliador deverá preencher campos 

relacionados ao design instrucional do material didático digital, como por exemplo: em qual 

modelo de aplicação o material se encaixa; se o material promove (criatividade, colaboração, 

descoberta, resolução de problema, entre outros aspectos); se o material proporciona a motivação 

(estimula o aluno, provoca a curiosidade, o desafio e/ou conexões com o mundo real); além de 

possibilitar escrever sobre os pontos fortes e fracos do material a partir de uma análise qualitativa. 

A partir da organização dos formulários e da maior incidência deste tipo de instrumento, talvez 

seja possível inferir que, esta seja uma tendência de organização dos instrumentos para uma 

avaliação prognóstica descritiva e crítica. No entanto, é importante frisar que, esses instrumentos 

apontam aspectos abrangentes em relação aos materiais didáticos digitais, levando a resultados 

duvidosos, caso existam questões que solicitem do professor conhecimento específico sobre os 

materiais e as situações de seu uso. Por isso, os documentos da International Society for Technology 

in Education (ISTE, 2002), esclarecem que, os formulários devem ‘ser repensados’ e os critérios 

podem ser alterados a partir das necessidades de cada contexto escolar, no qual o professor está 

inserido. 

 

(5) Híbridos - o temo híbrido significa ‘que’ ou ‘o que’ é composto de elementos diferentes. 

(HOUAISS, 2009). Assim, considero como ‘instrumentos híbridos’ os agrupamentos de técnicas 

diferentes para avaliação de material didático digital. No desenvolvimento deste trabalho 

identifiquei dois, sendo o primeiro, resultado de uma tese de doutorado na área de Engenharia de 

Sistemas e o segundo, desenvolvido no âmbito do projeto europeu Educational Multimedia in 

Compulsory School: From Pedagogical Assessement25: 

§ MAQSE – Metodologia para Avaliação da Qualidade de Software Educacional (CAMPOS, 

1994); 

§ PEDACTICE (COSTA, 1999). 

Apesar de trazerem características específicas, o principal objetivo dos instrumentos híbridos é 

ajudar, orientar e preparar os professores, para a avaliação de materiais didáticos digitais. 

Assim, conforme apresentado na Figura 11, o instrumento MAQSE (CAMPOS, 1994) propõe 

definição e discussão sobre cada critério, seguidas de questões sobre o critério enfocado. Tais 

critérios são tabulados a partir de dois processos quantitativos: escala (representada na Figura 11) 

                                                           

25 Disponível em: <http://www2.fpce.ul.pt/projectos/pedactice/> 
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e/ou medida binária (representada na Figura 12). Vale ressaltar que, os critérios do instrumento e 

ele próprio foram validados em um contexto de uso e formação de professores26. 

A Figura 11 representa parte do instrumento híbrido MAQSE (CAMPOS, 1994), o processo de 

avaliação. 

 

Figura 11 - Parte do instrumento híbrido MAQSE – Escala de avaliação 

 
Fonte - Campos (1994, p. 188) 

 

A Figura 11 mostra especificamente o recorte do processo de avaliação; no entanto, antes de 

proceder à avaliação, o avaliador (p. ex. o professor), lê as instruções sobre os requisitos e assinala 

em uma escala de 0 – 1, se o material didático digital prevê aquele critério especificado. 

A Figura 12, assim como a anterior, também representa parte do instrumento híbrido MAQSE 

(CAMPOS, 1994). 

 
Figura 12 - Parte do instrumento híbrido MAQSE – Medida binária 

 
Fonte - Campos (1994, p. 188) 

                                                           

26 A iniciativa do CIES/EDUCOM UFRJ, com o apoio do MEC, PRONINFE e OEA, tinha como proposta a 
formação inicial e continuada de professores. Assim, no ano de 1992, foi oferecido um curso de atualização em 
Informática na Educação, e no ano de 1993, este curso passou a ser oferecido não só como atualização, mas como 
aperfeiçoamento e especialização. (CAMPOS, 1994). 
Este curso de Aperfeiçoamento e Especialização em Informática na Educação buscava a integração dos recursos da 
informática às práticas pedagógicas, dentro de uma visão entre ciência – tecnologia – cidadania. 

A partir deste foi ofertado um minicurso intitulado “Desenvolvimento e avaliação de software educacional”. Este 
curso, no ano de 1992 e 1993, ficou a cargo de Gilda Helena Bernardino de Campos, que estava desenvolvendo a 
MAQSE (Metodologia para Avaliação da Qualidade de Software Educacional). Assim, este minicurso serviu como 
possibilidade de desenvolvimento e validação deste instrumento avaliativo. 
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A Figura 12 mostra especificamente o recorte do processo de avaliação; no entanto, antes de 

proceder à avaliação, o avaliador (p. ex. o professor), lê as instruções sobre os requisitos e assinala 

em uma medida binária (sim ou não), se o material didático digital atende o requisito 

especificado. 

O instrumento de avaliação PEDACTICE (COSTA, 1999), divide-se em dois níveis 

complementares: o qualitativo e o quantitativo. 

O nível qualitativo visa fazer uma descrição detalhada de cada um dos aspectos considerados na 

análise (identificação do produto; avaliação enquanto ferramenta de aprendizagem; apreciação 

global do produto), totalizando 76 questões. Na Figura 13, apresento um recorte deste nível. 

 

Figura 13 - PEDACTICE – Nível qualitativo 

 
Fonte - Costa (1999, p. 1) 

 

A Figura 13 representada pelo recorte do instrumento PEDACTICE (COSTA, 1999), em seu 

nível qualitativo, apresenta dois tópicos e/ou blocos: identificação do produto e avaliação 

enquanto ferramenta de aprendizagem. Tanto no primeiro, quanto no segundo tópico, traz 

questões relacionadas a cada critério. 
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O nível quantitativo visa proceder a uma avaliação dos aspectos técnicos, de conteúdo, 

pedagógicos, de interatividade, exploração e usabilidade; totalizando 91 questões. Na Figura 14 

apresento um recorte deste nível. 

 

Figura 14 - PEDACTICE – Nível quantitativo 

 
Fonte - Costa (1999) 

 

A Figura 14, do nível quantitativo do instrumento PEDACTICE (COSTA, 1999), assim como no 

nível qualitativo, traz questões relacionadas a alguns aspectos do material didático digital, nas 

quais, o avaliador poderá clicar na seta e responder: N/S (não se aplica); S (sim); ou N (não), 

conforme mostra a Figura 14. 

Após a breve descrição desses dois instrumentos de avaliação, é importante pontuar que, assim 

como os checklists e os formulários, esses instrumentos trazem dois aspectos que precisam ser 
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considerados: (1) abrangência em relação aos materiais didáticos digitais, levando a resultados 

duvidosos, caso existam questões que solicitem do professor conhecimento específico sobre o 

material didático digital na situação de uso; (2) extensão do instrumento PEDACTICE, 

aportando grande quantidade de questões, inviabilizando sua utilização por professores antes do 

uso do material em sala de aula. 

 

(6) Modelo conceitual - De acordo com Mayhew (1992), modelo conceitual é a estrutura 

conceitual geral através da qual a funcionalidade de um sistema (p ex. de um material didático 

digital) é apresentada. 

No desenvolvimento deste trabalho, identifiquei apenas um ‘modelo conceitual’ para avaliar 

materiais didáticos digitais, resultado de um artigo publicado no Journal Computers and Education, 

no ano de 1996: 

§ Modelo Jigsaw (SQUIRES; PREECE, 1996). 

O principal objetivo do Modelo Jigsaw, apresentado por Squires e Preece (1996), é a integração 

de aspectos de ‘usabilidade’ e ‘aprendizagem’ na avaliação de material didático digital, no intuito 

de auxiliar os professores a terem uma visão mais abrangente desses dois aspectos. 

Assim, o Modelo Jigsaw (SQUIRES; PREECE, 1996) é representado por um esquema visual de 

um quebra-cabeça. Este quebra-cabeça divide-se em três níveis, como mostra a Figura 15: 

 

Figura 15 - Modelo Jigsaw 

 
Fonte – Adaptado de Squires e Preece (1996, p. 19) 
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O nível 1 mostra quatro elementos divididos em conceitos gerais e específicos de aprendizagem e  

de características de usabilidade (técnicas) dos materiais didáticos digitais; o nível 2 apresenta a 

integração entre os conceitos específicos e gerais de atividades de aprendizagem, com as 

características de usabilidade (técnicas) gerais e específicas do material didático digital; por fim, o 

nível 3 integra os conceitos anteriores referindo-se, mais especificamente, ao uso do material em 

determinado contexto de uso. 

O Modelo Jigsaw possibilita uma avaliação qualitativa na apresentação dos resultados, pois os 

avaliadores poderão tecer seus comentários livremente, tendo em vista a integração dos dois 

aspectos (aprendizagem e usabilidade). No entanto, é importante ressaltar que, para utilizar esse 

modelo, os professores precisam ter clareza sobre os aspectos de usabilidade (técnicos) e seu 

contexto de uso. 

Squires e Preece (1996) relatam que o Modelo Jigsaw foi testado por professores em avaliações 

prognósticas e os resultados mostraram que o referido modelo é importante na medida em que 

auxilia os professores a desenvolverem uma consciência significativa em relação à integração dos 

aspectos pedagógicos e técnicos. 

 

(7) Contextual - o termo contexto significa conjunto, todo, reunião, encadeamento de ideias de 

um escrito ou discurso. (CUNHA, 2010). Assim, o instrumento contextual refere-se ao 

encadeamento de ideias sobre a avaliação de material didático digital em um contexto. 

No desenvolvimento deste trabalho, identifiquei apenas uma proposta de instrumento contextual 

para avaliação de material didático digital: 

§ PAC - Plano de Avaliação Contextual (SHAGHNESSY, 2002; RAMOS et al., 2004). 

A avaliação de material didático em contexto foi proposta por Shaghnessy (2002). Em 2009, ao 

estudar os instrumentos avaliativos direcionados para utilização por professores, e ao revê-los 

para o estudo desta tese, identifiquei cinco que trazem a ideia de avaliação em contexto, ainda que 

apenas como uma etapa complementar à avaliação descritiva e crítica (etapa esta explicada 

anteriormente, considerada como uma apreciação de informações técnicas e pedagógicas do 

material didático digital), os quais são: (1) instrumento híbrido MAQSE (CAMPOS, 1994); (2) o 

modelo conceitual de Squires e Preece (1996); (3) o checklist TICESE (GAMEZ, 1998); (4) as 

diretrizes de Squires e Preece (1999); (5) o PAC (RAMOS et al., 2004)  o único que concretiza 

verdadeiramente essa ideia. 
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A proposta de Shaghnessy (2002) desloca o processo de avaliação para o contexto educacional no 

qual o material didático digital será usado, ou seja: o foco passa da avaliação complementar do 

material (descritiva e crítica), para a avaliação no contexto da aprendizagem e nos resultados 

obtidos por meio do seu uso. 

Esta proposta de avaliação em contexto, segundo Ramos et al. (2004), desenvolve-se a partir de 

três momentos: (1) Elaboração do plano de avaliação do uso pedagógico do material didático 

digital; (2) Realização das atividades pedagógicas do plano de avaliação; (3) Elaboração de 

relatório do trabalho desenvolvido com análise dos resultados. 

Vale ressaltar, que nesses três momentos não há uma relação de critérios pré-determinados em 

uma ordem, o professor tem autonomia para escolhê-los. 

Tendo realizado a descrição das sete classificações dos instrumentos de avaliação, a seguir 

estabeleço as convergências relacionadas às características desses instrumentos. 

 

Convergências entre características dos instrumentos avaliativos 

A partir desse panorama geral, das sete classificações descritas anteriormente, a seguir distribuo, 

nas colunas da Tabela 1, os instrumentos de avaliação descritos acima e, nas células dessa tabela, 

as três características que podem apresentar convergências entre os instrumentos de avaliação. 
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Tabela 1 - Linha do tempo e convergências entre características dos instrumentos de avaliação 
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Para a análise da Tabela 1, foram consideradas três características convergentes entre os 12 

instrumentos de avaliação de material didático digital, correspondentes às colunas da Tabela 1. A 

partir do estudo analítico de Godoi (2009), comento, de modo geral, as seguintes convergências: 

objetivos; agrupamento dos critérios de avaliação; por último, sua avaliação, objeto de estudo 

desta tese. 

Apesar da diversidade entre os 12 instrumentos de avaliação, de diferentes autores, há uma 

convergência para os instrumentos avaliativos e críticos, relacionada aos seus objetivos: auxiliar 

os professores na tarefa de escolher e avaliar materiais didáticos digitais antes da utilização em 

sala de aula, assim como, incentivá-los a uma postura consciente e crítica na seleção desses 

materiais. No entanto, o instrumento de avaliação contextual, o PAC (Plano de Avaliação 

Contextual), não corresponde a essa convergência, ou seja, com ele é possível escolher e avaliar, 

antes, durante e após a utilização dos materiais didáticos digitais. 

Em relação à convergência dos agrupamentos de critérios para avaliação, 11 dos instrumentos 

analisados usam critérios ergonômicos e pedagógicos. Como descrito anteriormente, no PAC 

(RAMOS, et al., 2004) não há uma relação de critérios determinados; neste instrumento o 

professor tem autonomia para escolhê-los e avaliá-los. 
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Alguns proponentes dos instrumentos descritivos e críticos (CAMPOS, 1994; SQUIRES; 

PREECE, 1996; GAMEZ, 1998) fornecem indício da convergência para a avaliação em contexto 

de uso, como uma etapa complementar à avaliação prognóstica. Esta ideia que surge no 

instrumento híbrido MAQSE (CAMPOS, 1994), a partir da sua construção e validação em 

contexto de uso, também é discutida no modelo conceitual de Squires e Preece (1996), no 

checklist TICESE (GAMEZ, 1998) e se concretiza no PAC (RAMOS et al., 2004). 

Além dos instrumentos já descritos, que tratam especificamente da questão de como e quando 

proceder a avaliação dos materiais didáticos digitais, no próximo tópico, identifico tal escolha e 

avaliação em alguns dos referenciais nacionais e internacionais de formação e certificação de 

professores em TDIC de professores: Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998); 

National Technology Standards and Performance Indicators (ISTE, 2000); Smart Classrooms 

Professional Development Framework (DEPARTMENT OF EDUCATION, TRAINING AND 

THE ARTS, 2000); Competências TIC (COSTA, 2008) e Padrões de Competências em TIC para 

professores (UNESCO, 2009). Desta forma, a seguir, apresento os referenciais que suscitam a 

escolha e avaliação desses materiais. 

 

1.4 O que são os referenciais de formação e certificação em TDIC 

Este tópico trata brevemente de cinco referenciais nacionais e internacionais de formação em 

TDIC já citados, que provocam questionamento e impulsionam a escolha e avaliação dos 

materiais didáticos digitais por professores. 

No cenário nacional, temos os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) - Ensino Fundamental 

1 e 2 – que, apesar de não tratarem especificamente sobre formação em TDIC, trazem uma 

abordagem mais ampla, relacionada às discussões e ao desenvolvimento dos projetos educativos 

das escolas, às reflexões sobre as práticas pedagógicas, aos planejamentos das aulas, numa 

abordagem mais específica relacionada às análises de materiais didáticos e à forma digital desses 

materiais. (BRASIL, 1998). 

No cenário internacional, de acordo com Costa (2008) e Pasinato (2011), algumas organizações 

têm produzido referenciais para o processo de formação e de certificação no que diz respeito à 

integração das TDIC na atividade pedagógica do professor. 

A partir da proposta de formação e certificação de professores apresentada por Costa (2008), 

foram identificados quatro referenciais internacionais que aportam recomendações aos 

professores, tanto de uso, quanto de avaliação de materiais didáticos digitais. Dentre os cinco 
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referenciais identificados: Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998); National 

Technology Standards and Performance Indicators (ISTE, 2000); Smart Classrooms Professional 

Development Framework (DEPARTMENT OF EDUCATION, TRAINING AND THE ARTS, 

2000); Competências TIC (COSTA, 2008) e Padrões de Competências em TIC para professores 

(UNESCO, 2009), o último é recomendado no Brasil pela própria UNESCO. 

De modo a compreender de que forma as recomendações (aos professores quanto à avaliação de 

materiais didáticos digitais) aparecem nos referenciais, analiso resumidamente os PCN e os 

referenciais internacionais. De acordo com Costa (2008), os referenciais internacionais devem ser 

considerados devido à credibilidade das organizações que os conceberam. 

Os cinco referenciais que apresento a seguir foram desenvolvidos em diferentes contextos, e 

retratam o modo como as instituições responsáveis conceberam os referenciais em TDIC para 

professores. 

 

Referencial 1 | Parâmetros Curriculares Nacionais  

Desde sua publicação e distribuição às escolas, os PCN para o Ensino Fundamental 1 e 2 

(BRASIL, 1998) vêm se constituindo como um referencial para esses níveis de ensino no Brasil, 

projetando discussões e orientações relacionadas ao desenvolvimento dos projetos educativos das 

escolas, às reflexões sobre as práticas pedagógicas, aos planejamentos das aulas, às análises e 

seleções de materiais didáticos e às formas digitais desses materiais. (BRASIL, 1998). 

Tanto os PCN do Ensino Fundamental 1 (BRASIL, 1997), quanto do Fundamental 2 (BRASIL, 

1998), fazem recomendações sobre a utilização das TDIC. No entanto, somente os PCN do 

Fundamental 2 apresentam um capítulo referente à utilização das TDIC pelos professores no 

contexto escolar, enfatizando o uso do computador e trazendo diretrizes para que professores 

possam propor situações de aprendizagem na utilização desses equipamentos. Como por 

exemplo: prever um tempo para exploração do software, site ou CD-ROM, para os que não estão 

familiarizados com a utilização de computadores; oferecer roteiros de trabalho, garantindo a 

todos o recebimento de instruções para utilizar a máquina e saber o que será realizado durante a 

aula; formar grupos de trabalho mediados pelo computador, para promover a troca de 

informações entre pares; gravar os trabalhos realizados, para ajudar o professor a avaliar e 

acompanhar o processo de cada aluno; conhecer o software que pretende utilizar para 

problematizar conteúdos curriculares; refletir sobre suas possibilidades, em relação aos diferentes 

momentos de aprendizagem. (BRASIL, 1998). 
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De modo geral, é possível inferir que as diretrizes sugeridas pelos PCN servem como orientações 

gerais sobre como os professores podem fazer uso dos computadores e materiais didáticos 

digitais, mas não apresentam recomendações específicas para que os professores possam 

selecionar esses materiais. 

 

Referencial 2 | National Technology Standards and Performance Indicators for Teachers  

A International Society for Technology in Education (ISTE), no âmbito do projeto Preparing 

Tomorrow’s Teachers to Use Technology, produziu um referencial geral e um conjunto de 

referenciais específicos, programas de formação e de certificação de competências dos 

professores no uso das TDIC. Este projeto partiu do questionamento nacional nos Estados 

Unidos da América (EUA) sobre o que os professores deveriam saber e ser capazes de fazer com 

o uso das TDIC para melhorar a aprendizagem dos alunos. 

O último referencial intitulado National Educational Technology Standards and Performance 

Indicators for Teachers (NETS-T) foi concebido sob a forma de padrões de desempenho. (ISTE, 

2000). 

Este padrão está estruturado em seis dimensões: (1) Operações e Conceitos da Tecnologia; (2) 

Planificação e Desenho de Ambientes e Experiências de Aprendizagem; (3) Ensino, 

Aprendizagem e Currículo; (4) Avaliação; (5) Produtividade e Prática Profissional; (6) Aspectos 

Sociais, Éticos, Legais e Humanos. Essas dimensões incluem vinte e três indicadores, integrando 

competências técnicas e pedagógicas. A dimensão 2, ‘Planificação e Desenho de Ambientes e 

Experiências de Aprendizagem’ inclui um indicador de identificação, localização e avaliação de 

materiais didáticos digitais. 

Além desses padrões para o uso das TDIC por professores, estruturado em seis dimensões e 23 

indicadores técnicos e pedagógicos, a ISTE disponibiliza um instrumento de avaliação de material 

didático digital direcionado para professores. (ISTE, 2002). 

 

Referencial 3 | Smart Classrooms Professional Development Framework  

O referencial Smart Classrooms Professional Development Framework (DEPARTMENT OF 

EDUCATION, TRAINING AND THE ARTS, 2000) integra-se a um plano estratégico do 

Estado de Queensland, na Austrália, intitulado Education and Training Reforms for the Future. Este 
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plano estratégico visa melhorias sociais nas escolas, dos professores e das aprendizagens dos 

alunos por meio das TDIC. 

O referencial articula três níveis de formação e certificação, numa perspectiva de integração das 

TDIC e da educação: (1) ICT Certificate; (2) ICT Pedagogical Licence; ICT Pedagogical Licence 

Advanced. 

Por sua vez, esses níveis de formação desdobram-se em quatro dimensões, em um eixo vertical: 

valores profissionais; relações profissionais; conhecimento profissional; prática profissional. Cada 

eixo horizontal desdobra-se em indicadores sobre os quais o professor precisará avançar. Um dos 

indicadores (na certificação ICT Pedagogical Licence) refere-se ao desenvolvimento, nos 

estudantes, de habilidades para autenticar, avaliar criticamente e selecionar informações e 

materiais didáticos digitais. 

 

Referencial 4 | Referencial de Competências TIC  

O Referencial de Competências TIC (COSTA, 2008) é parte integrante do Modelo de Formação 

e Certificação em TIC, que está inserido em um contexto macro do Plano Tecnológico de 

Educação de Portugal. Segundo Costa (2008), este plano visa promover mudanças na formação e 

avaliação de professores, tendo em vista o desenvolvimento tecnológico das escolas portuguesas. 

O referencial destina-se aos professores e funcionários das escolas e/ou instituições de ensino 

superior. 

O modelo global do referencial divide-se em três certificações (Certificado de Competências 

Digitais; Certificado de Competências Pedagógicas em TIC; Certificado de competências 

pedagógicas em TIC de nível avançado), as quais pressupõem um percurso flexível e modular. O 

Certificado de Competências Pedagógicas em TIC possui um módulo (obrigatório) referente à 

avaliação de material didático digital. 

 

Referencial 5 | Padrões de competências em TIC para professores  

Os Padrões de Competência em TIC para Professores (UNESCO, 2009) foram concebidos em 

colaboração com a Cisco, Intel, Microsoft, ISTE e Virginia Tech. Estes padrões têm o objetivo 

de auxiliar os formuladores de políticas educacionais e desenvolvedores de currículo na 

identificação de competências necessárias para o professor fazer uso da tecnologia a serviço da 

educação. 
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Tais padrões dividem-se em três documentos: (1) Marco Político; (2) Módulos de padrão de 

competência; (3) Diretrizes de implementação. De modo geral, o Projeto Padrões de 

Competência em TIC para Professores tem por objetivo fornecer diretrizes sobre como melhorar 

as capacidades dos professores nas práticas de ensino por meio das TDIC. Este relatório tem 

como base: o entrelaçamento de três abordagens, as quais podem ser consideradas ‘módulos’ 

(alfabetização em tecnologia, aprofundamento do conhecimento e criação de conhecimentos), 

com os seis componentes do sistema educacional (política e visão; currículo e avaliação; 

pedagogia; TIC; organização e administração; desenvolvimento profissional do docente). (Figura 

16). 

 

Figura 16 - Padrões de Competência em TIC para Professores – Diretrizes de Implementação 

 
Fonte - UNESCO (2009, p. 7) 

 

Cada conjunto de células formado por esse entrelaçamento constitui um módulo (Módulo: 

Alfabetização em Tecnologia; Módulo: Aprofundamento do Conhecimento; Módulo: Criação de 

Conhecimentos), sendo que, em cada módulo, há metas curriculares, habilidades esperadas, 

objetivos e métodos que orientam o professor. 

Nesses módulos, busquei identificar e resumir alguns exemplos daquilo que é solicitado aos 

professores nos documentos ‘Padrões de Competências em TIC para Professores’ (UNESCO, 

2009), em relação à avaliação de materiais didáticos digitais: (1) selecionar, analisar e descrever os 

materiais didáticos digitais de acordo com suas áreas específicas, identificando padrões 

curriculares e discutindo como o material pode auxiliar na prática pedagógica do professor e 

apoiar o entendimento do aluno em solucionar problemas complexos; (2) discutir e desenvolver 

critérios de avaliação para justificar as escolhas dos materiais didáticos digitais pelos professores. 
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A partir dessa descrição geral dos referenciais que suscitam a questão da escolha e avaliação de 

materiais didáticos digitais, no próximo tópico busco traçar as convergências entre algumas 

características apresentadas nesses referenciais. 

 

Convergências entre características dos referenciais 

Apesar de cada referencial ter sido desenvolvido a partir da síntese de propostas de aplicação em 

diferentes contextos (p. ex.: Brasil, EUA, Austrália e Portugal) é possível apresentar suas 

convergências de acordo as seguintes características: (1) os objetivos, (2) a formação/certificação, 

(3) os indicadores, (4) a viabilização para utilização em contexto escolar; visando verificar de que 

forma aparecem as recomendações aos professores para a escolha e a avaliação de materiais 

didáticos digitais. A Tabela 2 apresenta essas características convergentes. 
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A Tabela 2 relaciona os cinco referenciais, com as quatro características convergentes: (1) 

objetivos dos referenciais; (2) formação/certificação para escolha e avaliação de material didático 

digital; (3) indicadores para a escolha de materiais didáticos digitais; (4) recomendações para que o 

professor utilize os indicadores no contexto escolar. 

Em relação aos objetivos, o quadro de convergências dos PCN (BRASIL, 1998) e Padrões de 

competências em TIC para professores (UNESCO, 2009), apresentam um cenário macro: o 

primeiro refere-se ao fomento de reflexão sobre os currículos estaduais e municipais das escolas 

brasileiras, abarcando a utilização das TDIC pelos professores; no segundo foram concebidos 

padrões e/ou recomendações de competências para os professores no uso das TDIC, tendo em 

vista as melhorias sociais, das escolas, dos professores e das aprendizagens dos alunos. 

Os outros referenciais, NETS-T (ISTE, 2000), Smart Classrooms Professional Development 

Framework (DEPARTMENT OF EDUCATION, TRAINING AND THE ARTS, 2000); 

Referencial de Competências TIC (COSTA, 2008), embora também concebidos sob a forma de 

padrões e/ou recomendações de competências para os professores no uso das TDIC, suas 

recomendações são direcionadas para o âmbito da formação de professores. 

No que se refere à formação/certificação para a escolha de material didático digital foram 

encontrados três referenciais: (1) NETS-T (ISTE, 2000); (2) Smart Classrooms Professional 

Development Framework (DEPARTMENT OF EDUCATION, TRAINING AND THE ARTS, 

2000); (3) Referencial de Competências TIC (COSTA, 2008). O primeiro referencial trata da 

escolha e da avaliação de materiais didáticos digitais num estágio básico da formação intitulado 

‘Planificação e Desenho de Ambientes e Experiências de Aprendizagem’; o segundo e o terceiro 

tratam dessa questão em um nível intermediário da formação, intitulado ‘Pedagogy Licence Digital’ 

e ‘Certificado de competências pedagógicas com TIC’ - Módulo comum: Avaliação de recursos 

educativos digitais. 

Em relação aos indicadores para a escolha de materiais didáticos digitais, os cinco referenciais 

trazem orientações sobre alguns aspectos que podem ser relacionados. Assim, a partir dos dados 

da Tabela 2, resumi e agrupei os textos em dois tópicos que devem ser considerados pelos 

professores na escolha de materiais didáticos digitais, a saber: (1) o professor deve conhecer, 

apresentar, descrever, discutir, selecionar e analisar os materiais didáticos digitais para 

problematizar conteúdos curriculares e verificar como o material pode auxiliar a sua prática 

pedagógica e favorecer uma aprendizagem significativa; (2) o professor deve ter autonomia para 

estabelecer e discutir critérios de avaliação que lhe permitam analisar criticamente, selecionar e 

justificar as escolhas dos materiais didáticos digitais. 
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Por fim, em relação ao contexto escolar, observo que os cinco referenciais trazem 

recomendações para que o professor utilize os indicadores. No entanto, o Referencial de 

Competências TIC (COSTA, 2008) propõe a formação e, consequentemente, a utilização desses 

indicares dentro do contexto da escola. 

Vale ressaltar, que, os contextos dos diferentes países em que foram propostos esses referenciais 

encontram-se em diferentes estágios de desenvolvimento social, cultural, político, econômico e 

educacional. Desta forma, os contextos escolares, levando em consideração a infraestrutura, a 

formação de professores, as características dos gestores e dos alunos, não são os mesmos, 

variando de local para local. 

Portanto, percebe-se que não basta ter referenciais orientadores para a escolha e avaliação de 

materiais didáticos digitais pelo professor. É necessário também considerar tanto os ‘aspectos 

micro’ quanto os ‘aspectos macro’ do contexto escolar. Os estudos desenvolvidos por Trinidad, 

Newhouse e Clarkson (2002) apontam a importância do ‘olhar macro’ para o contexto escolar, 

atribuindo seis dimensões que devem ser observadas para o processo de utilização das TDIC: 

§ os atributos dos alunos (pode ser desenvolvido de diversas maneiras); 

§ o impacto das TDIC no ambiente de aprendizagem (o impacto das TDIC na 

aprendizagem é mediado por ambientes de aprendizagem); 

§ os atributos das TDIC incorporadas pelo professor (visão e contribuição; integração e 

uso; capacidade e percepção); 

§ a capacidade das TDIC na escola (software, hardware, conectividade, recursos digitais, 

suporte técnico); 

§ a escola e ambiente do sistema (liderança e planejamento; organização do currículo; apoio 

ao currículo; conexões com a comunidade; responsabilidade). 

 

Essas dimensões elencam estratégias em relação ao sistema escolar como um todo: seus alunos, 

seus profissionais, sua comunidade e sua estrutura física. 

A partir dessas constatações, a seguir faço uma síntese deste capítulo e traço perspectivas para o 

próximo. 

 

1.5 Síntese e perspectivas 

A partir da construção do conceito de material didático digital e da explicação sobre os 

instrumentos de avaliação e suas convergências, é possível inferir que tais instrumentos podem 
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auxiliar os professores numa escolha e avaliação criteriosa de materiais de formato digital. Isso 

pode ocorrer numa perspectiva de envolvimento e reflexão dos professores no processo de 

familiarização com os materiais, na exploração das suas potencialidades pedagógicas, na 

adequação ao currículo e promoção da aprendizagem. 

No entanto, é possível deduzir que todos os referenciais citados servem de orientação geral sobre 

como os professores podem fazer uso das TDIC e consequentemente dos materiais didáticos 

digitais. Entretanto, não trazem recomendações específicas de ‘como’ os professores podem 

escolher e avaliar esses materiais; tampouco informam como os professores podem estabelecer e 

discutir critérios de escolha para a sua seleção, levando em consideração o contexto escolar. 

Para dar sequência a essa discussão, no próximo capítulo, abordo a formação de professores nos 

programas e projetos governamentais brasileiros de implantação das TDIC na educação, no 

intuito de trazer uma proposta de formação continuada de professores para a escolha e avaliação 

de materiais didáticos digitais. 
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CAPÍTULO 2 | Formação de professores para a utilização das TDIC na 
Educação 

 

Neste capítulo apresento um ‘panorama macro’ dos programas e projetos de utilização das TDIC 

no contexto educacional; em seguida, contextualizo os conceitos de Formação Inicial e 

Continuada utilizados nesta tese, no intuito de explicar as abordagens de formação continuada de 

professores em tais programas e projetos. Por fim, faço uma proposta de formação de 

professores para a escolha e avaliação de material didático digital. 

 

2.1 Panorama nacional dos programas e projetos de utilização das TDIC 

O Capítulo 1 resgata a construção do conceito de material didático digital, a ressignificação dos 

instrumentos de avaliação e os referenciais de formação e certificação de professores em TDIC, 

que suscitam a questão da escolha e avaliação desses materiais. 

No intuito de dar continuidade a tal resgate, neste segundo capítulo apresento um panorama 

macro do desenvolvimento dos programas e projetos de utilização das TDIC no contexto 

educacional no Brasil, desde o início da década de 80, para, em seguida, identificar as abordagens 

de diferentes formações de professores para a utilização das TDIC na Educação. 

Dentre tais programas e projetos de implantação do uso das TDIC no contexto educacional 

brasileiro, traço aqui um breve histórico de sete iniciativas, de âmbito nacional, que são mais 

frequentemente discutidas na literatura da área: Educom27, Formar28, Proninfe29, Proinfo30, 

Programa Mídias na Educação31, Proinfo Integrado32 e o Projeto UCA33, sendo, este último, o 

contexto em que se insere este estudo de tese. 

No ano de 1983, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) criou o Projeto Educom, que 

objetivava criar Centros Piloto em universidades brasileiras para: (1) desenvolver pesquisas sobre 

                                                           

27 No ano de 1983, o MEC desenvolveu o Projeto Educom (Educação por Computadores). 
28 No ano de 1986, o MEC criou o Projeto Formar. 
29 Em 1989, o MEC instituiu o primeiro Programa Nacional de Informática Educativa – Proninfe. 
30 No ano de 1997, foi lançado pela SEED/MEC (Secretaria de Educação a Distância), o ProInfo (Programa 
Nacional de Informática na Educação). 
31 A SEED/MEC criou, no ano de 2005, na modalidade de educação a distância com suporte na plataforma do e-
Proinfo, o Programa Mídias na Educação. 
32 Em consonância com o ProInfo, a SEED lança, no ano de 2007, o ProInfo Integrado (Programa Nacional de 
Formação Continuada em Tecnologia Educacional). 
33 No ano de 2007, o Projeto UCA (Um Computador por Aluno) inicia como uma política pública brasileira e, neste 
mesmo ano, inicia-se o ‘pré-piloto’ em cinco escolas públicas brasileiras, localizadas em São Paulo/SP, Porto 
Alegre/RS, Palmas/TO, Piraí/RJ e Brasília/DF. 
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o uso do computador no ensino e na aprendizagem, especialmente no ensino médio; (2) formar 

professores para o magistério da rede pública de ensino; (3) produzir softwares educativos 

(OLIVEIRA, 1997; ALMEIDA, 2000b, 2009). Cada centro piloto tinha um perfil e uma forma 

de atuação distinta; no entanto, os centros mantiveram em comum uma linha de pesquisa: 

formação de recursos humanos para a utilização do computador na educação. 

Após a implantação desses centros piloto no país, no ano de 1986, o MEC criou o ‘Projeto 

Formar’. Segundo Prado (2003), o Formar pode ser caracterizado como desencadeador do 

processo de disseminação da informática na educação do país, pois, visava implantar em cada 

estado brasileiro um Centro de Informática na Educação (CIED). Almeida (2000b) explica que, 

para viabilizar o funcionamento desses centros, seria necessário preparar professores de todas as 

partes do Brasil, para a utilização, implantação, multiplicação e disseminação das práticas de uso 

da tecnologia na educação. Assim, este projeto foi estruturado da seguinte forma: (a) formação 

inicial de professores multiplicadores; (b) ações dos CIED em estados brasileiros; (c) apoio dos 

centros piloto pelas universidades participantes do Projeto Educom.  

A partir desta estrutura, o Projeto Formar dividiu-se em dois cursos de especialização na área de 

Informática na Educação: o Formar I, em 1987 e o Formar II, em 1989, ambos organizados e 

realizados pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 

Dando continuidade às iniciativas anteriores, em 1989, o MEC instituiu o primeiro ‘Programa 

Nacional de Informática Educativa – Proninfe’. Este programa visava quatro aspectos: (1) 

formação de professores para uso, implementação e pesquisa na área da tecnologia na educação; 

(2) utilização da informática na prática educativa e nos planejamentos curriculares; (3) integração, 

consolidação e ampliação de pesquisas; (4) socialização dos conhecimentos e experiências 

desenvolvidas em informática educativa. Para atender tais aspectos, o MEC apoiou-se na 

estrutura dos CIED, a fim de dar suporte técnico e pedagógico para o trabalho de informática 

desenvolvido nas escolas públicas do ensino regular, técnico e superior (Centros de Informática 

na Educação Técnica - CIET; Centros de Informática na Educação Superior – CIES), 

distribuídas pelo território brasileiro. (OLIVEIRA, 1997; PRADO, 2003). 

Em 1997, foi lançado pela SEED/MEC (Secretaria de Educação a Distância), o ProInfo 

(Programa Nacional de Informática na Educação). Os objetivos deste programa eram: (1) instalar 

laboratórios com computadores e disponibilizar recursos/conteúdos digitais educacionais nas 

escolas públicas urbanas e rurais de ensino básico de todo o Brasil; (2) possibilitar a formação de 

professores (na modalidade presencial e a distância) para o uso pedagógico e tecnológico dos 

computadores. 
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A SEED/MEC criou, no ano de 2005, na modalidade de educação a distância com suporte na 

plataforma do e-Proinfo34, o Programa ‘Mídias na Educação’. De acordo com Almeida (2009), 

este programa visava proporcionar formação continuada para o uso pedagógico integrado das 

diferentes TDIC (TV e vídeo, computador, informática, rádio e impresso) na perspectiva da 

autoria do professor e do aluno. 

Em consonância com o ProInfo, a SEED lança, em 2007, o ProInfo Integrado (Programa 

Nacional de Formação Continuada em Tecnologia Educacional). Este programa tem como 

público alvo: gestores, professores, técnicos e outros agentes educacionais da escola pública. 

Segundo o MEC, o programa tem como objetivo o uso pedagógico das TDIC no cotidiano 

escolar, articulado à distribuição dos equipamentos tecnológicos nas escolas e à oferta de 

conteúdos e recursos multimídia e digitais oferecidos pelo Portal do Professor35, TV Escola e 

DVD Escola36, Domínio Público37 e, pelo Banco Internacional de Objetos Educacionais38. 

Neste mesmo ano de 2007, formaliza-se o Projeto UCA39. Este programa inicia-se como uma 

política pública brasileira e, ainda no mesmo ano, implanta-se o Pré-piloto em cinco escolas 

públicas brasileiras.  Em 2010, o Projeto UCA entra na Fase Piloto, abrangendo 

aproximadamente 300 escolas públicas brasileiras, pressupondo a formação de recursos humanos. 

A partir desse panorama histórico sobre o desenvolvimento dos programas e projetos de 

utilização das TDIC no contexto educacional, ressalto que, cada um desses programas e/ou 

projetos também tinham como objetivo e preocupação a formação continuada de professores. 

Assim, antes mesmo de tratar da formação de professores para a utilização das TDIC, abordo os 

conceitos de formação inicial e continuada, para em seguida identificar as abordagens de 

formações de professores para a utilização das TDIC na Educação. 

 

2.2 Contextualização dos conceitos de Formação Inicial e Continuada de professores 

No Brasil, a preocupação com a formação de professores não é recente. De modo geral, ela tem 

sido sempre discutida por alguns autores (NÓVOA, 1995; PACHECO, 1995; GIMENO 

                                                           

34 Disponível em: <http://e-proinfo.mec.gov.br/> Acesso em: Junho de 2013. 
35 Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/> Acesso em: Junho de 2013. 
36 Disponível em: <http://tvescola.mec.gov.br/> Acesso em: Junho de 2013. 
37 Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/> Acesso em: Junho de 2013. 
38 Disponível em: <http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/> Acesso em: Junho de 2013. 
39 O Projeto UCA – Programa Um Computador por Aluno – iniciou-se como uma política pública brasileira e, no 
ano de 2007, foi realizado um ‘pré-piloto’ em cinco escolas públicas brasileiras. Em 2010, o Projeto UCA, entrou na 
‘fase piloto’ propriamente dita, abrangendo aproximadamente 300 (trezentas) escolas públicas brasileiras, 
pressupondo a formação de recursos humanos. 
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SACRISTÁN; PÉREZ GOMES, 1998, GARCÍA, 1999; TARDIF; LESSARD, 2005; 

IMBERNÓN, 2009, 2010). 

Não é a minha intenção, nesta tese, analisar os momentos históricos pelos quais passou e/ou tem 

passado a formação de professores, nem tampouco suas perspectivas. Meu propósito é apenas 

tecer algumas considerações sobre os conceitos de formação inicial e continuada de professores, 

nesta tese cujo contexto é dar continuidade à denominada Formação Inicial, denominada pelo 

MEC de ‘Formação Brasil’ (BRASIL, 2009), do Projeto UCA (APÊNDICE A), o qual faz parte dos 

programas e projetos descritos no tópico anterior.  

Em uma análise geral, começo por diferenciar os conceitos de formação inicial e continuada. 

A formação inicial, segundo García (1999), é uma etapa de preparação formal numa instituição 

específica de formação de professores, por profissionais especialistas e mediante um currículo 

que estabelece o programa de formação, no qual o futuro professor adquire conhecimentos 

pedagógicos e de disciplinas acadêmicas, assim como realiza práticas de ensino. 

Para tanto, com a publicação da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) de 1996, 

passou a ser exigido curso de licenciatura em nível superior para os professores da educação 

básica. Segundo Gatti e Barreto (2009), em um curto período de tempo, o foco e o locus da 

formação inicial de professores, no Brasil, se deslocou inteiramente para as instituições de nível 

superior de formação de professores. 

Já a formação continuada refere-se àquela formação que ocorre quando os professores estão em 

pleno exercício de sua profissão, após terem realizado a formação inicial. Essa modalidade de 

formação se constitui com atividades planejadas por instituições ou até pelos próprios 

professores, de modo a permitir o desenvolvimento profissional e o aperfeiçoamento do ensino 

que ministram. (GARCÍA, 1999). 

De acordo com Gatti e Barreto (2009), a formação continuada oferecida nas últimas décadas, no 

Brasil, teve como propósito a atualização e o aprofundamento de conhecimentos profissionais. 

Assim, para García (1999), a formação de professores é um conceito que deve referir-se tanto aos 

sujeitos que estudam para serem professores, como aqueles professores que já têm alguns anos de 

ensino. O conceito de ambas as modalidades é o mesmo (o que pode mudar é o conteúdo 

curricular, o foco ou a metodologia de uma ou outra formação), o qual implica em experiências 

de aprendizagem, por meio das quais os professores adquirem ou melhoram os seus 

conhecimentos e competências, que lhes permite intervir profissionalmente no desenvolvimento 
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do seu ensino, do currículo e da escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que 

os alunos recebem. (GARCÍA, 1999). 

Considerando os dois conceitos, vale ressaltar que, podemos encontrar na literatura outros 

termos equivalentes à formação continuada, como por exemplo: aperfeiçoamento, 

desenvolvimento profissional (este o que melhor se adapta à concepção atual do professor como 

profissional do ensino) ou desenvolvimento de professores, assim como, formação em serviço, a 

qual Kuin (2012, p. 99) entende ser: “a formação em serviço, [...] vista como sinônimo de 

formação continuada, cabendo à expressão em serviço denominar somente uma especificação do 

horário em que o evento ocorreu [...]”. 

Para esta tese utilizo o termo Formação Continuada do Projeto UCA, a qual ocorre em serviço, 

tendo a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) como responsável pela 

formação dos educadores em três escolas no Estado de São Paulo, visando a integração do laptop 

educacional ao currículo escolar. 

Segundo a proposta Formação Brasil, no processo de formação de professores do Projeto UCA, 

estavam previstas ações para um período de dois anos na escola, considerado este o tempo 

mínimo necessário para promover um início de alterações nos processos de ensinar e aprender 

por meio da integração pedagógica do laptop ao currículo. (BRASIL, 2009). 

Desta forma, a equipe da PUC-SP do Projeto UCA reservou um período para a Formação Inicial 

e outro para a Formação Continuada. Entendeu-se que estas denominações se adaptavam à 

perspectiva de formação de professores, valorizando o contexto do ambiente escolar, as 

especificidades da sala de aula e as práticas reflexivas dos professores. Considerou-se também a 

existência de uma conexão entre o currículo da formação inicial e o currículo da formação 

continuada de professores, em um processo contínuo. 

Para melhor compreender a perspectiva de formação continuada de professores, apresento a 

seguir, os avanços e as mudanças ocorridas nas abordagens pedagógicas adotadas nas iniciativas 

de formações de professores dentro dos programas e projetos governamentais para utilização das 

TDIC. 

 

2.3 Abordagens pedagógicas das formações continuadas de professores para a utilização 

das TDIC 

A partir da contextualização dos conceitos de formação e corroborando com Imbernón (2009, 

2010), a formação continuada de professores vem avançando e mudando, desde o final do século 
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XX, em relação a vários aspectos, dentre os quais destaco dois: (1) as formações adquiridas nas 

próprias instituições educativas ou em contextos próximos a elas, trabalham situações 

problemáticas, desencadeiam a ação-reflexão dos professores, para gerar conhecimento 

pedagógico; (2) as formações contam com o apoio das instituições e principalmente dos seus 

professores, os quais são ‘peças fundamentais’ para qualquer processo que pretenda uma 

mudança, já que são eles, os catalisadores (HARGREAVES, 2003) da construção de propostas 

educativas inovadoras, assim como práticos reflexivos. (SCHÖN, 1995, 2000; PÉREZ GÓMEZ, 

1995; ZEICHNER, 1995). 

Dentro deste panorama da formação continuada, neste tópico apresento as abordagens de 

formação para atuar com a utilização das TDIC no contexto escolar. 

As formações voltadas para o uso pedagógico das TDIC têm se baseado em diferentes 

abordagens ao longo de trinta anos. De acordo com Valente (1999b), estas apresentam 

características distintas, determinadas pela “necessidade de formação de profissionais 

qualificados, pelas limitações técnicas e financeiras, pelo nível de conhecimento que os 

pesquisadores dispõem e pelo interesse desses pesquisadores em elaborar e estudar novas 

metodologias de formação”. (VALENTE, 1999b, p. 131). 

Apesar das diversas abordagens, o uso do computador no contexto escolar durante a década de 

80 e início de 90, centrava-se na Linguagem de Programação Logo. Os princípios dessa 

linguagem se situam nas ideias que herdou de diferentes pensadores contemporâneos, como 

Dewey (método por descoberta), Freire (a educação progressista e emancipadora), Piaget (a 

epistemologia genética) e Vigotsky (a zona proximal de desenvolvimento), as quais contribuíram 

para a abordagem pedagógica proposta por Papert (1985, 1994), denominada de 

construcionismo. 

As ideias desses diferentes pensadores foram discutidas nos trabalhos de Valente (1999b), 

Almeida (2000a, 2000b, 2004) e Prado (2003), no intuito de explicar as contribuições da 

abordagem construcionista na formação de professores para o uso pedagógico do computador. 

Desta forma, neste tópico trato, de forma breve, das contribuições da abordagem construcionista 

na formação de professores para o uso pedagógico do computador. 
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2.3.1 Abordagem mentorial 

A formação do Projeto Educom tinha como objetivo principal a implantação na escola da 

tecnologia atrelada ao desenvolvimento da pesquisa. A abordagem de formação adotada nesse 

projeto foi denominada por Valente (1999b), de abordagem mentorial. 

Prado (2003) esclarece que a formação teve essa denominação, por se tratar de uma inovação na 

área e estar restrita, em termos de números, a pessoas e lugares, além das áreas de conhecimento 

dos pesquisadores, pois, naquela época, não existiam no Brasil, pesquisadores formados na área 

de TDIC na Educação. Assim, Valente explica que: 

A formação inicial da equipe de cada centro foi realizada em termos de reuniões de 
trabalho, cursos e oficinas realizadas pelo próprio pessoal do centro ou mesmo realizando 
trabalho nas escolas, na elaboração de material de apoio na forma de textos ou programas 
computacionais e formando os monitores que atuariam no projeto. Portanto, foi um 
processo de autoformação, em que o conhecimento foi construído em cada centro de 
pesquisa, à medida que o projeto se desenvolveu. Era o aprendizado em serviço, baseado 
nas experiências compartilhadas, nos moldes do aprendizado mentorial do artesão que 
compartilha sua experiência com o aprendiz. (VALENTE, 1999b, p. 132). 

 

A abordagem mentorial foi, e ainda é, fundamental nas formações de professores para o uso 

pedagógico da tecnologia, pois auxilia na constituição das equipes dos programas e projetos, de 

grupos de pesquisa em universidades e, mesmo, de grupos de professores e gestores nas escolas. 

Segundo Valente, nesta abordagem: 

[...] um ou mais pesquisador ou professor com um pouco mais de experiência, dissemina 
esses conhecimentos por intermédio de atividades de uso de computadores, leitura e 
discussão de textos, trabalho com alunos ou colegas. (VALENTE, 1999b, p.133). 

 

Nessa experiência os formadores e pesquisadores que atuavam nas escolas buscavam desenvolver 

suas ações junto aos professores, voltadas para a realidade da escola e pautadas nos princípios 

construcionistas: 

No construcionismo, [...] O professor é o mediador, facilitador e orientador da 
aprendizagem do aluno; ele trabalha em parceria, constituindo com os alunos um grupo 
em formação, no qual todos são aprendizes engajados em um processo de investigação e 
descoberta. O aluno é o sujeito da aprendizagem. Ele emprega seus conhecimentos inter-
relacionando-os com informações significativas para repensar sua forma de ver o mundo 
e construir novos conhecimentos sobre o mesmo, registrando o processo em 
desenvolvimento e respectivas produções, divulgando e socializando os resultados em 
termos de processo e produtos. (ALMEIDA, 2000a, p. 110). 
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Com a vivência dos princípios construcionistas, a partir do Projeto Educom, foi possível 

evidenciar aspectos a serem repensados em novas propostas de formação de professores, 

conforme esclarece Prado: 

[...] o fato de os pesquisadores desenvolverem ações de formação voltadas para a 
realidade da escola revela os primeiros passos, ainda não sistematizados, da abordagem de 
formação contextualizada. Porém, naquele momento, essas formações não eram 
analisadas nesta perspectiva. O foco estava direcionado para a implantação da tecnologia 
no contexto educacional. (PRADO, 2003, p. 35). 
 

Esses aspectos também vieram à tona durante o desenvolvimento do Projeto Formar, o qual 

visava à disseminação das tecnologias na educação no âmbito nacional, o qual será tratado de 

forma breve, a seguir. 

 

2.3.2 Abordagem disseminadora 

Continuando o percurso histórico da formação de professores, é possível constatar que a 

abordagem de formação em escala macro do Projeto Formar pode ser caracterizada como 

desencadeadora do processo de disseminação do uso da tecnologia na educação no Brasil, por 

intermédio de cursos de especialização lato sensu (mínimo de 360 horas), abrangendo diversos 

conteúdos da área, no intuito de viabilizar a implantação dos Centros e Núcleos voltados para a 

tecnologia na educação em vários estados. (VALENTE, 1999b; ALMEIDA, 2000a, 2004; 

PRADO, 2003). 

De modo geral, o Projeto Formar apresentou tanto pontos positivos: uma visão ampla de 

preparação técnica e pedagógica de profissionais da educação responsáveis pelas atividades nos 

centros e/ou instituições de origem em seus estados, quanto pontos negativos, pois apesar da 

preocupação com os profissionais, muitos voltaram para o seu local de trabalho e não 

encontraram as condições mínimas necessárias para a implantação da tecnologia na Educação. 

Apesar dessa situação, Valente (1999b) e Prado (2003) esclarecem que o Projeto Formar, em 

certos aspectos, principalmente no seu formato, conteúdo e metodologia, passou a ser 

reproduzido em vários cursos de formação. 

No entanto, os cursos de formação de professores capazes de integrar as TDIC às atividades 

desenvolvidas em sala de aula exigiam uma nova abordagem, que possibilitasse a mudança da 

prática pedagógica do professor. 
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2.3.3 Abordagem reflexiva e contextual 

A partir desse panorama inicial, é possível inferir que certamente, a realização das formações, 

tanto do Projeto Educom, quanto do Projeto Formar, favoreceram a implantação e a 

disseminação da tecnologia no contexto escolar. 

No entanto, o aspecto relacionado à reconstrução da prática pedagógica, nesses projetos, 

preocupava alguns pesquisadores (VALENTE, 1999b; ALMEIDA, 2000b), dentre outros, que, 

segundo Prado, “buscavam desenvolver metodologias de formação que favorecessem o processo 

de mudança na prática pedagógica do professor”. (PRADO, 2003, p. 40). Ou seja, buscavam uma 

prática reflexiva e que passasse a integrar o uso da tecnologia nas atividades de sala de aula, 

possibilitando situações de aprendizagem significativas ao aluno na construção do conhecimento. 

Nesse sentido, as teorias preconizadas por Dewey, inspiraram Schön (1995, 2000) a propor uma 

epistemologia da prática, que passou a ser vista como referência para (re)pensar uma abordagem 

de formação do professor, principalmente pelo fato de Schön (1995, 2000) fundamentar a 

reflexão do professor sobre a própria prática, em três níveis que se complementam. 

O primeiro nível refere-se à reflexão-na–ação com o uso o computador; segundo Schön (1995, 

2000), Almeida (2000a, 2000b, 2004) e Prado e Almeida (2009) esse nível tem como objetivo 

reorganizar e desencadear, no professor, a necessidade de aprender a lidar com as situações 

surgidas durante a sua prática pedagógica, criando novas estratégias de ação. 

Assim, a reflexão-na-ação refere-se aos pensamentos que ocorrem durante a prática (presente) 

pedagógica do professor, servindo para reorganizar essa prática no decurso de sua intervenção; 

esse processo favorece a criação de um conhecimento prático. 

No entanto, para que ocorra a reflexão sobre a ação, a qual refere-se ao segundo nível, Schön 

(1995, 2000) explica que, o professor precisa pensar, retrospectivamente, sobre sua prática 

pedagógica em um ambiente de tranquilidade, para que possa reconstruí-la mentalmente, a partir 

da análise e da descrição dos fatos ocorridos, compreendendo como lidou com a própria prática, 

bem como, percebendo quais práticas educativas devem ser alteradas. 

Desta forma, na medida em que esse processo reflexivo evolui, ocorre a reflexão sobre a reflexão-

na-ação, possibilitando que o professor tenha novos patamares de compreensão sobre a ação, 

“propiciando a sistematização do conhecimento prático e a reconstrução da prática pedagógica”. 

(PRADO, 2003, p. 44). 
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Tanto a abordagem do ‘ciclo descrição - execução – reflexão – depuração’ (VALENTE, 1993; 

VALENTE, 2005), quanto da ‘espiral de aprendizagem’ (VALENTE, 2002), podem auxiliar na 

compreensão da reconstrução da prática pedagógica. 

O ciclo foi inicialmente muito utilizado para entender as características que os materiais didáticos 

digitais oferecem para auxiliar no processo de construção do conhecimento. Este também foi 

aplicado em outras situações, como por exemplo, a prática pedagógica e/ou a formação de 

professores. (ALMEIDA, 2000b; PRADO, 2003; VALENTE, 2005). 

No entanto, Valente (2002) adverte que, os avanços computacionais e uma melhor compreensão 

sobre a construção de conhecimento mostrou “[...] que a ideia de ciclo não capta a essência do 

que acontece na relação aprendiz-computador” (VALENTE, 2002, p. 17) e, consequentemente, 

as situações da reconstrução da prática pedagógica. 

Valente (2005) esclarece que: 

Embora não tenha sido essa a intenção do ciclo – muito pelo contrário – realmente a sua 
ideia pode levar a tal concepção. A imagem do ciclo sugere repetição, periodicidade, uma 
certa ordem de fechamento, com pontos de início e fim coincidentes. Com isso, o 
conhecimento não poderia crescer e estaria sendo repetido, em círculo, fechado. No 
entanto, as definições de cada uma das ações apontavam para a possibilidade de abertura, 
de melhoria. A cada ciclo completado, as ideias do aprendiz deveriam estar em um 
patamar superior do ponto de vista conceitual. Mesmo errando e não atingindo um 
resultado de sucesso, o aprendiz deveria estar obtendo informações que são úteis na 
construção de conhecimento. Na verdade, terminado um ciclo, o pensamento não deveria 
ser exatamente igual ao que se encontrava no início da realização desse ciclo. Assim, a 
ideia mais adequada para explicar o processo mental dessa aprendizagem, era a de uma 
espiral. (VALENTE, 2005, p. 66). 

 

Com base na ideia de espiral, o autor passa a explicar a construção de conhecimento. As ações 

realizadas “[...] continuam sendo a descrição, a execução, a reflexão e a depuração. O que deve 

ser alterado é a concepção como tais ações contribuem para o desenvolvimento do 

conhecimento, esse sim na forma de uma espiral crescente”. (VALENTE, 2005, p. 67). Desta 

forma, o autor passa a fazer diferenciação entre o ciclo de ações descrição-execução-reflexão-

depuração e a espiral de aprendizagem, que acontece quando esse ciclo é colocado em ação. 

Assim, é possível inferir que, no ‘processo cíclico’, o qual pode ser considerado análogo ao fazer 

e compreender de Piaget, está embutido os três níveis de reflexão, nos quais o uso das TDIC 

trazem uma importante contribuição: a tomada de consciência do professor sobre seus avanços, 

dificuldades e possibilidades de mudanças na prática pedagógica (ALMEIDA, 2009), propiciando, 
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assim, a sistematização do conhecimento prático e a reconstrução da prática pedagógica, ou seja, 

a dimensão do dia-a-dia do professor. (PRADO, 2003). 

Essa tomada de consciência, nessa abordagem de formação, refere-se ao que Valente (1999b) 

denominou de ‘construção contextualizada do conhecimento’, o que demanda um trabalho 

compartilhado entre formadores e professores na busca da utilização integrada das tecnologias ao 

currículo. 

A formação contextualizada, segundo Almeida (2000a, 2004), Prado e Valente (2002) e Prado 

(2003), caracteriza-se por três aspectos: (1) o primeiro refere-se ao local em que o professor atua, 

envolvendo os demais profissionais do contexto escolar, os quais poderão apoiar a realização de 

novas práticas pedagógicas; (2) o segundo refere-se à participação efetiva dos professores nas 

ações de formação; (3) o terceiro aspecto refere-se à atividade prática do professor na atuação 

com os alunos, ou seja, é quando o processo de formação do professor materializa-se, por meio 

dos fundamentos teóricos da reflexão na e sobre a ação, possibilitando que este (re)contextualize 

a própria prática com o uso do computador. 

Esta perspectiva de formação reflexiva e contextualizada, que começa a ser praticada no final dos 

anos 1990, é analisada nos estudos de Almeida (2000a, 2004) sobre a formação que se desenvolve 

no contexto escolar e, tem como eixo de seu conteúdo, a prática pedagógica com o uso do 

computador em situação real na escola: 

A formação no contexto da escola teve início com o subprojeto Informática na Educação 
Continuada (PEC), da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo (SEE/SP), realizado 
no período 1997-1998, sob a responsabilidade da PUC/SP, envolvendo as escolas do 
Pólo 4. [...] O projeto estabeleceu o marco para a formação totalmente desenvolvida nas 
escolas onde atuavam os professores. (VALENTE; ALMEIDA, 2007, p.16). 

 

Sobre a abordagem da formação contextualizada, Almeida (2000a) esclarece que tanto 

formadores quanto formandos, constituem um ‘grupo em formação’. “Todos aprendem em 

situações problemáticas contextualizadas, que são analisadas pelo grupo em um processo 

contínuo de investigação, interação, cooperação e socialização, caracterizando um enfoque de 

formação contextualizada”. (ALMEIDA, 2000a, p. 105). 

A única desvantagem desse modelo é que ele exige a presença constante da equipe formadora do 

curso na escola, para dar suporte a esse professor em formação, podendo inviabilizar a 

implantação das TDIC no contexto escolar. Uma alternativa para superar esta desvantagem, é 

fazer esse apoio a distância. 
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No entanto, para Valente (2003, p. 25) “[...] é importante mencionar que não é qualquer 

abordagem de Educação a Distância (EaD) que possibilita a formação contextualizada de 

professores”, mas sim a denominada abordagem do ‘Estar junto Virtual’. (VALENTE, 1999b). 

Vale ressaltar que, no início do desenvolvimento do ProInfo, foi proposto o ‘Curso de 

Especialização em Desenvolvimento de Projetos com o Uso das Novas Tecnologias’40 e utilizada 

essa abordagem. Isso forneceu a base para a sua expansão por meio de Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVA), como por exemplo, o e-Proinfo. 

A presença virtual dos formadores, auxiliando e interagindo com os professores e outros 

profissionais da escola na realização de ações que contribuam para a sua mudança - a abordagem 

do ‘estar junto virtual’ - faz parte das explicações do próximo tópico. 

 

2.3.4 Abordagem estar junto virtual 

A partir das abordagens de formação descritas, é possível observar que, na década de 80 e até 

meados da década de 90, temos uma formação de professores na modalidade presencial, mesmo 

porque, na época, não se falava em educação a distância com a mediatização das TDIC. Naquele 

período, para que os professores participassem da formação oferecida, deviam afastar-se de seus 

locais de trabalho para se dedicar integralmente às atividades do curso. (PRADO, 2003). Nos 

primeiros programas e projetos os profissionais de diversos estados frequentavam os cursos 

organizados pelas universidades; em seguida os formadores realizavam os cursos nas escolas. No 

final da década de 90, com a criação da SEED/MEC, tem-se um novo panorama para a 

formação de professores: a modalidade a distância; ou a modalidade híbrida (b-learning – blended 

learning), ou seja, presencial e a distância. 

Tanto na modalidade a distância, quanto na modalidade híbrida de formação, estava prevista para 

acontecer a abordagem do estar junto virtual. Essa abordagem foi e ainda é utilizada em cursos de 

formação de professores nos programas e projetos de utilização das TDIC na Educação. Para 

Valente (2003, p. 25): “Um dos avanços permitidos por essa abordagem tem sido a formação de 

um profissional capaz de refletir durante a ação pedagógica que realiza, bem como sobre esta 

ação e, com isso, poder rever e reconstruir sua prática de sala de aula [...]”. 

                                                           

40 Este Curso de Especialização foi desenvolvido como parte das atividades do Programa de Pós-Graduação em 
Educação: Currículo, da PUC-SP e financiada pelo MEC/SEED-ProInfo e Fundação de Apoio à Pesquisa 
(FUNAPE), da Universidade Federal de Goiás. 
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Essa abordagem possibilitou também a oportunidade de que os participantes, de um modo geral, 

conseguissem aprender, de forma continuada, sem a necessidade de ter que estar fisicamente 

presentes nos locais de formação. (VALENTE, 2005). 

Tomando como exemplo de formação de professores, com ações presenciais no local de trabalho 

do professor e utilizando ambientes virtuais de aprendizagem, foi implementado em modalidade 

híbrida, um Curso de Especialização realizado pela PUC-SP para a formação de multiplicadores 

das redes públicas de ensino encarregados da formação de professores para e com o uso 

pedagógico do computador nas escolas (VALENTE; ALMEIDA; PRADO, 2003) que foi 

adotado pelos programas e projetos governamentais.  

Esse tipo de formação foi estudado por Prado (2003), Valente (2003) e Prado e Silva (2009). De 

acordo com estes autores, o aprendizado dos professores e gestores sobre o uso pedagógico e 

tecnológico do computador no decorrer dos programas e projetos, além da abordagem do estar 

junto virtual, também estava previsto para acontecer através da abordagem de formação reflexiva 

na ação voltada para o contexto da escola. 

No entanto, o desafio da abordagem do estar junto virtual, a partir do ‘Projeto Gestão Escolar e 

Tecnologia’, passou a ser o aumento considerável de atendimentos aos formandos. Desta forma, 

Prado e Almeida (2009) explicam que os princípios desta abordagem precisaram ser 

recontextualizados, ou seja, foi necessário não apenas transferi-los para um novo contexto de 

curso, mas reconstruí-los a partir das características de tal contexto, conferindo-lhe um caráter 

mais coletivo, flexível e abrangente. 

Segundo Prado e Almeida (2009), essa reconstrução aconteceu para que houvesse um equilíbrio 

entre as diferentes instâncias de organização, planejamento e produção prévia do curso com a 

abertura para criar espaço para a atuação dos formadores em suas respectivas turmas, respeitando 

as necessidades, interesses, preferências e níveis de compreensão dos professores. 

A partir da retomada dessas abordagens pedagógicas de formação de professores para a utilização 

das TDIC no contexto escolar, das mudanças que foram ocorrendo em meio aos programas 

governamentais brasileiros e pensando no contexto em que esta tese está inserida, assim como, 

nos avanços relacionados aos materiais didáticos digitais (ver Capítulo 1), emerge uma proposta 

de formação continuada de professores. Tal formação está voltada para o contexto de sua 

atuação e baseada na escolha e avaliação de materiais didáticos digitais. 
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2.3.5 Abordagem para a escolha e avaliação de material didático digital 

Neste tópico apresento uma proposta de formação de professores para a escolha e avaliação de 

materiais didáticos digitais. Essa abordagem deve preparar o professor para ter autonomia na 

escolha e avaliação dos materiais didáticos digitais pertinentes à sua prática pedagógica. 

Para Almeida (2000b, p. 111): “A formação adequada para promover a autonomia é coerente 

com um paradigma de preparação de professores críticos-reflexivos [...]”. Portanto, nessa 

preparação, segundo esta autora, é necessário que haja reflexões com as duas abordagens de uso 

das TDIC no processo pedagógico (instrucionista e construcionista). E também que sejam 

analisados seu potencial e seus limites, de forma a dar condições ao professor de desenvolver 

autonomia para decidir com qual abordagem do material didático digital irá trabalhar. 

Essa proposta de formação continuada de professores tem como pano de fundo o Projeto UCA. 

Este projeto tem como pressuposto a formação de professores para o uso pedagógico do laptop 

educacional, e fundamenta-se em conceitos de formação baseados nas inter-relações entre teoria 

e prática, saber acadêmico e saber do professor, advindo de suas ações pedagógicas. O projeto se 

coaduna também com as abordagens de formação de professores dos programas e projetos já 

citados, a saber: ‘contextualizada’, ‘reflexiva’ e ‘estar junto virtual’. 

A partir desta visão panorâmica das abordagens de formação de professores e, buscando 

entender como os professores estavam sendo orientados nas próprias formações para a escolha e 

avaliação de materiais didáticos digitais na prática pedagógica, por meio da utilização de 

instrumentos de avaliação, nos documentos publicados, identifiquei apenas uma formação de 

professores para a escolha de materiais didáticos digitais, na qual foi desenvolvido e validado um 

instrumento41, nos anos de 1992 e 1993 no CIES/Educom da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ). 

Além de identificar essa formação, compilei e relacionei na Tabela 3 esses programas e projetos 

governamentais de implantação das TDIC já citados. Destaquei seus objetivos, as instituições que 

os viabilizaram e ainda viabilizam, as modalidades e abordagens de formação de professores, a 

pesquisa sobre a escolha e avaliação de materiais didáticos digitais nesses programas e projetos e, 

por fim, a formação e/ou orientação de professores para a escolha e avaliação de materiais 

didáticos digitais, a qual está  em destaque (na cor cinza, na coluna à direita), na Tabela 3. 

 

  
                                                           

41 MAQSE – Metodologia de Avaliação da Qualidade do Software Educativo. 
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Na compilação estabelecida na Tabela 3, é possível observar que, em relação aos objetivos, cada 

programa e projeto têm suas especificidades, mas, de modo geral, todos convergem para a 

formação de professores para o uso pedagógico das TDIC. 

As instituições que viabilizaram e/ou viabilizam tais programas e projetos geralmente são as 

universidades federais, além de duas universidades estaduais do estado de São Paulo (UNICAMP 

e USP) e três Pontifícias Universidades Católicas (PUC-Minas, PUC-Rio e PUC-SP). Vale 

ressaltar que, os quatro programas e projetos iniciais de implantação das TDIC na educação 

(Educom, Formar, Proninfe e ProInfo) não são mais ofertados por tais das universidades. No 

entanto, os três últimos (Mídias na Educação, Proinfo Integrado e Projeto UCA) estão com 

oferta até o momento (2013) e envolvem as universidades e os Núcleos de Tecnologia na 

Educação dos estados e municípios como agentes formadores. 

No início dos anos 1980, os programas e projetos (Educom, Formar e Proninfe) eram realizados 

na modalidade presencial. A partir do final dos anos 1990, os programas e projetos oferecidos (p. 

ex. o Projeto UCA) passam a ser ofertados de forma híbrida, com a integração das duas 

modalidades, presencial e a distância, em função das enormes distâncias existentes no território 

nacional, que dificultam a realização de ações presenciais. Nessa época, a abordagem de formação 

dos professores apresentava indícios de formação contextualizada. Estudos de Almeida (2000a, 

2004) e Prado (2003) indicam que as formações passam a ter uma abordagem reflexiva, nas 

modalidades presenciais e a distância, e contextualizadas, ou seja, voltadas para as necessidades 

do contexto escolar e da prática pedagógica com uso das TDIC. 

A pesquisa para a escolha e avaliação de material didático digital dentro desses programas e 

projetos aparece, especificamente, nos trabalhos de Guimarães, Araujo e Erber (1985) e Campos 

(1989). Assim, a formação de professores para escolha e avaliação de material no formato digital, 

dentro desses programas e projetos, emerge a partir dos estudos de Campos (1994), em um curso 

de formação de professores para validação da Metodologia de Avaliação da Qualidade do 

Software Educativo (MAQSE). 

Numa análise da Tabela 3 é possível constatar que, no âmbito dos programas e projetos 

governamentais de implantação das TDIC na educação no país, a pesquisa na área de avaliação de 

materiais didáticos digitais direcionados para professores está presente desde o Projeto Educom, 

por meio dos estudos de Campos (1989, 1994), na UFRJ. Além desses programas e projetos 

governamentais brasileiros, temos outras pesquisas, tanto no Brasil quanto em outros países, 

segundo diferentes autores: (CAMPOS, 1994; REEVES; HARMON, 1996; SQUIRES; 



79 
 

 

 

PREECE, 1996; GAMEZ, 1998; COSTA, 1999; SQUIRES; PREECE, 1999; MARQUES 

GRAELLS, 2001; SILVA, 2002; ISTE, 2002; SHAGHNESSY, 2002; RAMOS et al., 2004). 

No Projeto UCA, o qual é parte do contexto desta tese, proponho e viabilizo uma formação de 

professores reflexiva e contextualizada, por meio da integração e ressignificação de instrumentos 

de avaliação de materiais didáticos digitais direcionados para professores. Essas integrações e 

ressignificações têm o propósito de levar à compreensão das perspectivas educacionais 

subjacentes aos materiais didáticos digitais, num processo de intervenção em contexto educativo. 

No intuito de viabilizar esse processo de intervenção educativa e dispositivo de integração dos 

instrumentos de avaliação de materiais didáticos digitais ao currículo e às práticas pedagógicas, 

recorri à metodologia da Pesquisa Baseada em Design (REEVES, 2000) e ao design42 emergente e 

contextualizado (CAVALLO, 2003; ALMEIDA; PRADO, 2007; FILATRO, 2007, 2008) que 

auxiliaram no design e (re)design desta formação nas duas fases da pesquisa. (ver Capítulo 4). 

 

2.5 Síntese e perspectivas 

Este capítulo partiu da necessidade de contextualizar experiências anteriores, no intuito de 

compreendê-las no seu tempo e espaço, identificando os aspectos relevantes para serem 

depurados e (re)contextualizados em uma nova proposta de formação de professores. 

Assim, baseada no panorama histórico dos programas e projetos governamentais de utilização as 

TDIC na Educação, e na contextualização e compreensão dos conceitos de formação inicial e 

continuada de professores para a utilização das TDIC na prática pedagógica, em um processo 

contínuo, apresento uma retrospectiva dos avanços e mudanças das iniciativas de formação 

continuada de professores. 

A partir dessa retrospectiva, emerge a possibilidade de viabilizar a formação continuada voltada 

para o contexto de atuação do professor. No intuito de propiciar a escolha e a avaliação de 

materiais didáticos digitais, busca-se auxiliar o professor na reflexão para além das informações 

técnicas e pedagógicas, abarcando também, a utilização com intencionalidade crítica do material 

didático digital no contexto de seu uso, aprimorando assim, o processo de escolha desses 

materiais, por meio de intervenções pedagógicas. 

Para viabilizar o processo dessa formação, no próximo capítulo explico as intervenções 

pedagógicas, a partir da Metodologia baseada em Design e do design emergente, à luz dos autores 

já citados, que orientaram o desenvolvimento desta tese. 

                                                           

42 Design é aqui concebido como um ato de criação dinâmico que emerge das necessidades do contexto. 
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CAPÍTULO 3 | Metodologia da pesquisa 

 

Neste capítulo, tenho como objetivo a apresentação da metodologia utilizada nesta pesquisa. 

Inicio pela sua caracterização e, pelas questões metodológicas; em seguida apresento os 

pressupostos da Pesquisa baseada em Design (PBD), explicitando as fases deste estudo, além dos 

procedimentos e materiais de coleta e análise de dados utilizados. Finalizo com a constituição 

desses materiais e uma abordagem relacional dos dados com o uso do software CHIC. 

 

3.1 Retomando a problemática 

Com a atual diversidade e disponibilidade de materiais didáticos digitais, a sua utilização na 

prática pedagógica implica, necessariamente, na escolha e na avaliação desses materiais pelo 

professor. Essas escolhas exigem mudanças na formação para o uso das TDIC, demandando do 

professor novas competências. No entanto, escolher e avaliar tais materiais não são atividades 

simples, pois exigem a utilização de instrumentos de avaliação.  

Godoi (2009), ao estudar instrumentos para a escolha e a avaliação de materiais didáticos digitais 

propostos por diferentes autores, identificou aspectos relacionados à convergência dos 

instrumentos avaliativos para uma classificação final dos materiais didáticos digitais. Identificou 

ainda a necessidade de evolução dos critérios pedagógicos de avaliação desses instrumentos, além 

de constatar que, a presença dos instrumentos de avaliação direcionados para a utilização por 

professores, assim como os referenciais de formação e certificação em TDIC, disponíveis na 

literatura, não garantem que os professores os conheçam e, tampouco, os utilizem para a escolha 

do material didático digital.  

Assim, o problema se relaciona com as possibilidades que a formação para a escolha e avaliação 

de material didático digital pode oferecer em termos de desencadear uma postura autônoma, 

crítica e reflexiva no professor. Portanto, é preciso potencializar o processo de integração desses 

materiais ao currículo e reconstruir a prática pedagógica do professor, por meio de intervenções 

em contexto pedagógico, a partir das quais, foram definidos os objetivos e o percurso 

metodológico da presente pesquisa. 
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3.2 Objetivos geral e específicos 

Esta pesquisa emergiu das atividades que desenvolvi junto à equipe de Formação Continuada do 

Projeto UCA43 que teve a PUC-SP como responsável pela formação dos educadores em três 

escolas do Estado de São Paulo, visando a integração do laptop educacional ao currículo escolar. 

Como membro integrante desta equipe de formação44 identifiquei, como objetivo geral deste 

estudo, analisar as intervenções pedagógicas na formação continuada para favorecer a escolha e a 

avaliação de materiais didáticos digitais, visando compreender os processos de reflexão dos 

professores do ensino fundamental. 

Os objetivos específicos da presente pesquisa eram: 

§ Identificar os procedimentos e critérios pedagógicos utilizados pelos professores na escolha 

e avaliação de material didático digital nas intervenções pedagógicas; 

§ Analisar os aspectos relacionados à elaboração do plano de avaliação contextual nas 

intervenções pedagógicas; 

§ Analisar a utilização de critérios pedagógicos na elaboração do plano de avaliação 

contextual nas intervenções pedagógicas. 

 

Para atingir os objetivos propostos utilizei a PBD45, por tratar-se de uma metodologia que, de 

acordo com Wang e Hannafin (2005), é pragmática e flexível e, objetiva melhorar a prática 

pedagógica por meio de ciclos contínuos de design (análise, design, desenvolvimento e 

implementação). Este processo cíclico deve ser baseado na parceria entre os sujeitos 

(pesquisadora, professores e gestores) e na complexidade do contexto, algo indissociável da 

pesquisa. 

Com base nessas características da PBD, me fundamentei em Reeves (2000), um autor que, 

segundo Ramos (2010, p. 28): “se destaca por oferecer o panorama de um processo cíclico, 

influenciado pelo contexto e organizado em etapas que se influenciam mutuamente”. Assim 

como nos próprios estudos desta autora e de outros tais como (RAMOS; STRUCHINER, 2008), 

                                                           

43 O Projeto UCA – Um Computador por Aluno – iniciou-se como uma política pública brasileira e, no ano de 2007, 
foi realizado um ‘pré-piloto’ em cinco escolas públicas brasileiras. Em 2010, o Projeto UCA, entrou na ‘fase piloto’ 
propriamente dita, abrangendo aproximadamente 300 (trezentas) escolas públicas brasileiras, pressupondo a 
formação de recursos humanos. 
44 O design da Formação Continuada para a EMEF Governador André Franco Montoro foi estruturado com a 
orientação da coordenadora geral do Projeto UCA da PUC-SP (Profa. Dra. Maria Elizabeth Bianconcini de 
Almeida), e a participação da equipe de Formação Continuada (formadoras/ pesquisadoras: Katia Alexandra de 
Godoi e Silva; Flaviana Santos da Silva e Silvana Donadio Vilela Lemos), a coordenadora/formadora do Projeto 
UCA da escola e os respectivos professores. 
45 Design-Based Research ou Design Experiments. 



82 
 

 

 

nos quais utilizaram as etapas da PBD: a análise do problema educativo, o desenvolvimento do 

artefato pedagógico, a realização da intervenção e a reflexão para produzir princípios de design. 

Antes de apresentar a organização dessas etapas na metodologia deste atual trabalho, a seguir, 

explicito as questões orientadoras da pesquisa. 

 

3.3 Questões orientadoras da pesquisa 

Conforme já enunciado, o objetivo deste estudo é analisar as intervenções pedagógicas na 

formação continuada para favorecer a escolha e a avaliação de materiais didáticos digitais, visando 

compreender os processos de reflexão dos professores do ensino fundamental. 

Essa análise poderá trazer novas contribuições para a formação de professores que assumem uma 

postura crítica diante das escolhas e avaliação dos diversos materiais digitais disponíveis. 

Assim, pretendi me aprofundar sobre a problemática das intervenções da formação a partir da 

apreciação das questões orientadoras desta pesquisa: 

§ Quais são os procedimentos e critérios pedagógicos utilizados pelos professores na escolha 

e avaliação de material didático digital nas intervenções pedagógicas? 

§ Quais são os aspectos relacionados e os critérios pedagógicos utilizados pelos professores 

para a elaboração do plano de avaliação contextual nas intervenções pedagógicas? 

Tais questões foram subsídios para identificar em que as intervenções da formação podem ter 

contribuído para uma prática pedagógica crítica desses professores na escolha de material didático 

digital no contexto escolar. 

Assim, selecionei uma escola participante do Projeto UCA, a EMEF Governador André Franco 

Montoro, como local para o desenvolvimento das intervenções pedagógicas na formação 

continuada de professores. A seguir, explico as etapas da PBD, no intuito de situar a etapa 

referida acima. 

 

3.4 Etapas da Pesquisa baseada em Design 

Para compreender o processo da PBD e elaborar o design das intervenções da formação 

continuada, me fundamentei em Reeves (2000), o qual identifica quatro etapas: (1) análise do 

problema educativo; (2) desenvolvimento e/ou escolha do artefato pedagógico; (3) intervenção 

em contextos reais de aprendizagem; (4) análise retrospectiva para construir princípios de design. 

(Figura 17) 
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Figura 17 - Esquema visual das etapas do processo cíclico da PBD 

 
Fonte – Com base em Reeves (2000) 

 

No esquema acima é possível compreender o processo da PBD com base nas quatro fases de 

pesquisa propostas por Reeves (2000). Portanto, em resumo: a investigação parte do problema 

educativo analisado em parceria com os sujeitos envolvidos na pesquisa; o artefato pedagógico é 

desenvolvido a partir da teoria requerida, levando em conta as especificidades do contexto; a 

intervenção é considerada uma forma de analisar se o artefato pedagógico contribuiu na prática 

para a solução do problema educativo, possibilitando o (re)design desse artefato e, a partir do 

(re)design da intervenção, princípios de design são desenvolvidos, no intuito de contribuir com o 

trabalho de outros pesquisadores e contextos. 

Partindo dessas etapas, busquei entender como cada uma delas se concretizou na Formação 

Continuada do Projeto UCA na EMEF Governador André Franco Montoro. Nesse sentido, a 

seguir passo a explicar as etapas da PBD que viabilizaram o design da formação. 

 

3.4.1 Problema educativo 

A utilização das TDIC (entendidas neste estudo como os dispositivos móveis, por exemplo, os 

laptops educacionais), assim como, a diversidade e disponibilidade de materiais didáticos digitais 

(nesses dispositivos e na web 2.0) para utilização na prática pedagógica implicam, necessariamente, 

a escolha e a avaliação de tais materiais digitais que o professor utilizará na ação. Isso exige 

mudanças na formação continuada para o uso das TDIC, demandando dos professores, de início, 

novas competências para a escolha desses materiais. 
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Foram, portanto, dentro desta perspectiva, desenvolvidas intervenções pedagógicas na formação 

continuada do Projeto UCA Campo Limpo Paulista (CLP)46. A proposta dessas intervenções na 

formação teve como ponto de partida o problema educativo: a continuação da formação na 

EMEF Governador André Franco Montoro priorizando a prática com o uso do laptop 

educacional. Buscando criar intervenções pedagógicas para tal formação, assumi como foco, 

potencializar práticas que pudessem contribuir para a reflexão sobre a escolha e avaliação de 

materiais didáticos digitais. 

A questão central da PBD, de acordo com Ramos (2010), é planejar e integrar intervenções 

pedagógicas que promovam mudanças na prática pedagógica dos professores, tendo em vista as 

especificidades do contexto escolar, contribuindo assim, para sua melhoria. 

Desta forma, o problema educativo permeia todas as fases do processo, pois dele são 

indissociáveis; no entanto, o analiso de forma mais pontual, neste trabalho, nos Capítulos 1 e 2, 

os quais têm como foco a atribuição de significado sobre os instrumentos de avaliação no 

contexto do Projeto UCA direcionados para professores, os referenciais de formação e 

certificação em TDIC, bem como, as abordagens de formação de professores adotadas no 

decorrer dos projetos e programas de implementação das TDIC na educação. 

Tendo em vista estas abordagens, a equipe realizou nos anos de 2011 e 2012 a Formação 

Continuada47 na escola UCA de Campo Limpo Paulista, após muita discussão em reuniões de 

Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC)48 que totalizaram quatro encontros presenciais 

em 2011 e três em 2012; além de encontros a distância (previstos em forma de atividades no 

ambiente e-Proinfo) que ocorreram durante toda a formação. A seguir descrevo a escolha dos 

artefatos pedagógicos utilizados nas intervenções no contexto da formação. 

                                                           

46 A equipe de formação continuada de CLP - PUC-SP elaborou primeiramente um esboço do processo de 
formação. Em seguida, a mesma equipe socializou o esboço com as demais universidades responsáveis pelo Projeto 
UCA no Estado de São Paulo (USP e UNICAMP) que, juntas, decidiram dar continuidade á formação. A partir 
dessa decisão, foi elaborada uma proposta ampliada e aberta para contemplar os distintos contextos das escolas e dos 
cursistas. 
47 A proposta de Formação Continuada do Projeto UCA foi aprovada pelas três universidades do estado que 
participam do Projeto UCA, assim como pela Secretaria do Estado da Educação de São Paulo, que emite os 
certificados para todos os cursistas. 
48 O Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) está incluído na carga horária de trabalho e pode/deve ser 
aproveitado pelo professor, dentro do ambiente escolar, levando em conta as necessidades de cada comunidade. Este 
horário permite o desenvolvimento de diversas atividades como, por exemplo, correção de provas, reflexão coletiva 
sobre o trabalho docente, reuniões com pais, planejamento de aulas e mesmo formação continuada. 
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3.4.2 Articulação entre os artefatos pedagógicos 

A realização de intervenções educacionais em contexto real é um pressuposto da PBD. Essas 

intervenções têm como objetivo enfrentar problemas das práticas pedagógicas, por meio da 

integração, escolha e/ou desenvolvimento de artefatos pedagógicos. 

Kelly (2004) e Drisostes (2005) explicam que os artefatos pedagógicos podem ser concretos ou 

abstratos; no entanto, devem ultrapassar o estudo pontual e serem adotados, adaptados e usados 

por outros pesquisadores e contextos. 

Neste estudo, os artefatos pedagógicos utilizados no processo das intervenções da Formação 

Continuada incluem dois instrumentos para avaliação de material didático digital: (1) descritivo e 

crítico - Escala de Avaliação (REEVES; HARMON, 1996) e (2) contextual - Plano de Avaliação 

Contextual (RAMOS et. al., 2004). 

A escolha e utilização desses dois artefatos pedagógicos, ocorre a partir de um processo cíclico de 

planejamento, implementação, análise e (re)design, em que cada ciclo é considerado uma 

oportunidade de compreender o processo de desenvolvimento e de aprendizagem (EDELSON, 

2002) sobre a escolha de material didático digital. 

Sendo assim, explico a escolha desses artefatos pedagógicos no Capítulo 4, os quais foram 

utilizados nas intervenções pedagógicas da formação. 

 

3.4.3 Intervenção em contexto pedagógico 

As intervenções pedagógicas em contextos reais de aprendizagem também constituem um 

pressuposto básico da PBD. Sendo assim, no presente estudo, assumo o conceito abrangente de 

intervenção pedagógica de acordo com a Design-Based Research Collective - DBRC (2003), 

considerando que esta ocorre no momento da sua implementação, em que as questões práticas e 

teóricas planejadas são colocadas em ação no contexto educativo. (EDELSON, 2002). Assim, de 

acordo com Ramos (2010), contexto e artefato se tornam indissociáveis, na medida em que não é 

possível compreender apenas o artefato pedagógico sem levar em conta o contexto em que se 

insere. 

Para as intervenções pedagógicas no respectivo contexto educativo, dividi a pesquisa em duas 

fases: (1) fase de utilização e discussão dos critérios pedagógicos do instrumento avaliativo 

descritivo e crítico; (2) fase de utilização e discussão do instrumento avaliativo contextual (ver 

Capítulo 4). Esclareço que, essas fases foram analisadas na pesquisa, pois ambas têm como foco 
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as intervenções pedagógicas na formação de professores para a escolha e avaliação de material 

didático digital. 

Assim, a seguir, apresento as orientações para a construção de princípios de design, extraídas dos 

achados das análises das fases das intervenções em contexto pedagógico. 

 

3.4.4 Orientações para a construção de princípios de design 

A construção de princípios de design foi elaborada a partir da análise da terceira etapa da PBD - 

Intervenção em contexto pedagógico - a qual engloba as 1ª e 2ª fases da pesquisa. Ao mesmo 

tempo em que essas fases compõem as intervenções pedagógicas, apresentando, portanto, 

características particulares, também exibem pontos em comum, de acordo com as atividades e 

decisões tomadas no decurso do processo. 

Embora a proposta de análise preveja uma discussão para cada fase individualmente, 

aprofundando os principais fatores que influenciaram o processo da formação, nesta etapa, 

considero as duas fases como um todo, destacando contribuições que o estudo oferece para a 

construção do conhecimento sobre o desenvolvimento de intervenções apoiadas na PBD. Tais 

conhecimentos assumem o caráter de princípios de design (VAN DEN AKKER, 1999) que 

podem contribuir para o trabalho de outros pesquisadores e em diferentes contextos. 

Sendo assim, analiso os processos estabelecidos pelos professores nas intervenções pedagógicas, 

no Capítulo 6, o qual aponta princípios de design das intervenções na formação continuada de 

professores para a escolha e avaliação de material didático digital, com base nos achados e 

relações da análise das duas fases da pesquisa. 

A seguir, apresento o perfil geral dos sujeitos que participaram das intervenções pedagógicas na 

Formação Continuada. 

 

3.5 Sujeitos da pesquisa 

Os sujeitos da pesquisa são professores e gestores da escola que participou da Formação 

Continuada do Projeto UCA, os quais contribuíram com suas reflexões (anotadas no diário de 

campo da pesquisadora), interagiram nos fóruns de discussão no ambiente e-Proinfo e 

elaboraram os relatos escritos, a partir do PAC (ver item 3.6). 

A Tabela 4 (depois ampliada no Capítulo 4) apresenta os professores e gestores com suas 

respectivas codificações. As codificações foram estabelecidas a partir das exigências de entrada 
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dos dados no software CHIC. Apesar de não ter submetido o perfil dos professores a análise, 

utilizei o mesmo princípio de codificação para identificar os professores e gestores da escola. 

Essa codificação foi construída por um número (correspondente aos 12 professores participantes 

da pesquisa e às duas gestoras), em sequência, e por letras e o algarismo que se referem ao 

mnemônio do nível de ensino que o professor atua e/ou cargo que ocupa, tais como: PEF1 = 

Professor do Ensino Fundamental 1, PEF2 = Professor do Ensino Fundamental 2, FUCA = 

Formadora UCA e GT = Gestora (Diretora da escola). 

 

Tabela 3 - Perfil dos professores da escola analisada 

Professor e Gestor Formação/ Atuação 

01PEF1 Pedagogia/ Polivalente 

02PEF1 Pedagogia/ Polivalente 

03PEF1 Pedagogia/ Polivalente 

04PEF1 Pedagogia/ Polivalente 

05PEF1 Pedagogia/ Polivalente 

06PEF2 História 

07PEF2 Ciências 

08PEF2 Língua Portuguesa 

09PEF2 Matemática 

10PEF2 Arte 

11PEF2 Matemática 

12PEF2 Língua Portuguesa 

13FUCA Pedagogia/ Informática e Formadora UCA na escola 

14GT Pedagogia/ Diretora da escola 
 

A Tabela 4 configura que esses professores têm formação em diversas áreas do conhecimento: 

Arte, Ciências, Informática, Matemática, Pedagogia e Português. Para completar o grupo dos 

sujeitos da pesquisa, também participaram duas gestoras (a diretora e uma formadora UCA na 

escola49), as quais possuem formação em Pedagogia. 

A Formadora UCA na escola foi escolhida (pelos colegas professores e gestora) em função de ter 

especialização na área de Integração de Tecnologias na Educação, e atuar na escola também 

como professora de Informática. Assim, considerou-se que ela poderia contribuir com suporte e 

formação técnica e pedagógica para a implementação do Projeto UCA na escola. 

Para dar a compreender a contribuição dos sujeitos da pesquisa, a seguir detalho os materiais de 

análise utilizados na coleta de dados. 

                                                           

49 A Formadora UCA na escola é nomeada (pelos professores e gestores) no intuito de dar suporte e formação 
técnica e pedagógica aos professores e gestores para a implementação do Projeto UCA na escola. 
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3.6 Materiais de análise 

Para identificar os processos estabelecidos pelos professores nas intervenções em contexto 

pedagógico da formação continuada para a escolha de material didático digital, coletei materiais 

diversos. De acordo com Wang e Hannafin (2005), a coleta e análise de diferentes materiais é 

uma tendência dos estudos que se apoiam na PBD, pois valoriza a compreensão dos aspectos do 

contexto que influencia a pesquisa. 

Para esta pesquisa optei então pelos seguintes materiais de análise: diário de campo (contendo 

anotações das ‘rodas de conversa’); fóruns de discussão (disponíveis no e-Proinfo); relatos 

escritos (sobre o PAC). 

Para demonstrar os materiais de análise utilizados nas duas fases da pesquisa (etapa de 

intervenção em contexto pedagógico), a seguir, apresento um quadro-síntese das ações do 

período, envolvendo a Formação Continuada nos anos de 2011 e 2012 (Tabela 5). 

 

Tabela 4 - Síntese dos materiais de análise utilizados nas duas fases da pesquisa 

Materiais de análise da etapa de intervenção em contexto pedagógico 

1ª Fase da Pesquisa 

Período Materiais Objetivos 

2011 Diário de Campo Registrar e analisar as anotações e transcrições das rodas de conversa a 
partir das reflexões dos professores. 

Fórum de discussão Refletir e analisar sobre o processo de escolha de material didático 
digital. 

Refletir e analisar o processo de utilização de critérios pedagógicos nos 
materiais didáticos digitais. 

2ª Fase da Pesquisa 

Período Materiais Objetivos 

 2012 Fórum de discussão Refletir e analisar o processo de construção do Plano de Avaliação 
Contextual. 

Plano de Avaliação 
Contextual 

Analisar a elaboração e realização das atividades pedagógicos do 
professor na utilização (antes, durante e após) de um determinado 
material didático digital. 

 

Como observado na tabela acima, selecionei, para a análise de cada fase, diferentes materiais que 

se mostraram relevantes durante o processo de intervenção em contexto da formação. A seguir, 

explico com mais detalhes os materiais de análise utilizados no decorrer da Formação Continuada 

- 2011 e 2012. 
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3.6.1 Diário de campo 

No intuito de registrar meu percurso de pesquisadora no decurso da pesquisa, assim como, 

auxiliar no (re)design das intervenções pedagógicas, utilizei registros em diário de campo, não 

apenas como um relato descritivo, mas reflexivo, de acordo com Bogdan e Biklen (1994), que  

distinguem as notas de campo descritivas e reflexivas. Assim, meu diário de campo foi construído 

principalmente a partir das anotações e transcrições dos relatos orais dos professores (no decurso 

da formação), refletindo sobre as contribuições dos critérios pedagógicos para a escolha de 

material didático digital na prática pedagógica. 

 

3.6.2 Fórum de discussão 

Nesta pesquisa, os fóruns de discussão realizados no e-Proinfo foram utilizados na Formação 

Continuada 2011 e 2012 (na etapa de intervenção em contexto pedagógico). Assim, analisei três 

fóruns de discussão (dois da Formação Continuada 2011 e um da Formação Continuada 2012). 

Esses fóruns objetivavam: refletir sobre a escolha de material didático digital, assim como, sobre 

a utilização de critérios pedagógicos nesses materiais pelo professor; refletir sobre o Plano de 

Avaliação Contextual. Esses fóruns de discussão traziam suas respectivas proposições: 

§ Fórum 1 – Reflexão sobre a escolha de material didático digital: Gostaria que você 

refletisse e relatasse sobre as seguintes questões: Como você seleciona os 

materiais didáticos digitais? Em que momento você escolhe e/ou avalia esses 

materiais? (Disponível de 03 de Julho a 30 de Dezembro de 2011); 

§ Fórum 2 – Reflexão sobre utilização de critérios de escolha de material didático digital: A 

partir dos critérios pedagógicos de escolha de material didático digital, estudados 

nas oficinas, convido-o a escolher um material didático digital do laptop, analisá-

lo segundo os critérios e socializar os resultados, com seus pares, neste fórum de 

discussão. (Disponível de 25 de Agosto a 30 de Dezembro de 2011); 

§ Fórum 3 – Reflexão sobre o PAC: Neste fórum gostaria que você retomasse e/ou 

relatasse uma prática pedagógica com o uso do laptop. E refletisse sobre os 

seguintes tópicos: (1) Os objetivos de aprendizagem e a proposta de uso dos 

materiais didáticos digitais; (2) Por que você escolheu esse(s) material(is) 

didático(s) digital(is)? Quais os critérios de escolha para o uso desses materiais? 

(3) O que cada material didático digital utilizado contribuiu para o processo de 

ensino e aprendizagem? (Disponível de 21 de Maio a 30 de Novembro de 2012). 
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3.6.3 Relato escrito sobre o Plano de Avaliação Contextual 

Para a elaboração do instrumento avaliativo contextual de material didático digital (descrito no 

Capítulo 4), utilizei, com os professores participantes da Formação Continuada na intervenção 

pedagógica, o Plano de Avaliação Contextual (ANEXO A), desenvolvido por Shaughnessy (2002), 

revisto e ampliado por Ramos et al. (2004), para apoiar a elaboração e a realização das atividades 

pedagógicos do professor na escolha, avaliação e utilização (antes, durante e após) de um 

determinado material didático digital. 

Desta forma, os professores iniciaram a utilização do Plano de Avaliação em Contexto, 

escrevendo relatos de três momentos: (1) elaboração do plano de avaliação incluindo o uso do 

material didático digital levando em consideração o contexto onde este seria avaliado; (2) 

realização das atividades pedagógicas e a avaliação em contexto; (3) elaboração de relato crítico 

do projeto e/ou prática pedagógica. Vale ressaltar, que esses relatos foram disponibilizados à 

pesquisadora, gradativamente, pelos professores, nos encontros presenciais. 

 

3.7 Constituição dos materiais e abordagem de análise relacional dos dados 

A partir dos registros textuais retirados dos materiais coletados nas intervenções pedagógicas 

(diário de campo da pesquisadora com anotações dos relatos orais dos professores, das interações 

nos fóruns de discussão no e-Proinfo, e relatos escritos pelos professores e gestores sobre o 

PAC), iniciei a análise interpretativa desses registros. Consegui então, constatar as categorias 

estabelecidas a priori e identificar as emergentes dos registros textuais (tais categorias estão 

listadas nas Tabelas 6 e 7), relacionadas à 1ª e à 2ª Fase da pesquisa (Procedimentos e critérios 

pedagógicos que o professor utiliza na escolha do material didático digital; Elaboração do Plano 

de Avaliação Contextual). Assim, organizei-as em tabelas e as codifiquei. Esses códigos foram 

constituídos por: números em sequencia (correspondentes ao conjunto de categorias identificadas 

em cada fase da pesquisa), e por letras que se referem ao mnemônico do tema correspondente. 

Antes de apresentar as tabelas e suas codificações, considero importante resgatar o significado do 

termo categoria: 
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Categorias são conceitos, derivados dos dados, que representam os fenômenos. [...] 
Fenômenos são ideias analíticas importantes que emergem de nossos dados. [...] Eles 
representam problemas, questões, preocupações e assuntos que são importantes para 
aquilo que está sendo estudado [...] (STRAUSS, 2008, p.114-115). 

 

Nesta tese, como descrito anteriormente, tenho dois tipos de categorias: as a priori, que têm 

fundamento na literatura requerida e as categorias emergentes, que surgem da análise dos dados. 

A seguir apresento as tabelas das duas fases da pesquisa. 

Temas da 1ª Fase da Pesquisa: EMDDce - Procedimentos do professor para a Escolha do 

Material Didático Digital (categorias emergentes); CPUcp - Critérios Pedagógicos que o 

professor Utiliza na escolha do material didático digital (categorias estabelecidas a priori na 

proposta do instrumento de avaliação de Reeves e Harmon, 1996); CPUce - Critérios 

Pedagógicos que o professor Utiliza na escolha do material didático digital (categorias emergentes 

dos extratos textuais codificados) (Tabela 6). 
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Tabela 5 - Temas e categorias da 1ª Fase da Pesquisa 

EMDD - Procedimentos do professor para a escolha do MDD 

Código50 Categorias emergentes 

01EMDD Recursos de apoio que utiliza na prática pedagógica 
02EMDD MDD utilizado na prática pedagógica 
03EMDD Critérios pedagógicos para a escolha de MDD 
04EMDD Momento da escolha do MDD 
05EMDD Plano de ação com o uso de MDD 
06EMDD Avaliação do MDD em contexto de uso 
07EMDD Verificação dos conhecimentos prévios dos alunos 
08EMDD Verificação da proposta curricular 

CPUcp - Critérios pedagógicos que o professor utiliza na escolha do MDD 

Código Categorias a priori (instrumento de avaliação de Reeves e Harmon, 1996) 
09CPUcp Professor como mediador 
10CPUcp Autonomia do aluno (protagonismo do aluno) 
11CPUcp Motivação 
12CPUcp Aprendizagem cooperativa e colaborativa 
13CPUcp Abordagem pedagógica do MDD 
14CPUcp Orientação da atividade contextualizada para a realidade 
15CPUcp Diferenças individuais (faixa etária; interesses diversos) 

UCPce - Critérios pedagógicos que o professor utiliza na escolha do MDD 

Código Categorias emergentes 

16CPUce Construção do conhecimento e aprendizagem significativa do aluno 
17CPUce Exploração da criatividade do aluno 
18CPUce Facilidade de uso 
19CPUce Interação 
Legenda: 
[   ] Procedimentos (ou ações) do professor para a Escolha do MDD (categorias emergentes) 
[   ] Critérios Pedagógicos que o professor Utiliza na escolha do MDD (categorias a priori) 
[   ] Critérios Pedagógicos que o professor Utiliza na escolha do MDD (categorias emergentes) 

 

Temas da 2ª Fase da Pesquisa: PPAC - Preparação do PAC pelo professor (categorias 

emergentes dos extratos textuais; estabelecidas a priori da proposta do instrumento de avaliação 

contextual); DPAC - Desenvolvimento na ação do PAC pelo professor (categorias emergentes); 

APAC - Análise crítica do PAC pelo professor (categorias a priori e emergentes) (Tabela 7). 

 

  

                                                           

50 A codificação escolhida para identificar os temas da pesquisa, foi constituída por um número (correspondente à 
quantidade de categorias definidas em cada fase), seguido de letras que se referem ao mnemônico do tema 
correspondente e, depois, pela sigla do tema, como por exemplo: 01EMDD (Tema: Procedimento do professor 
para a Escolha do MDD. Categoria: Recursos de apoio que utiliza na prática pedagógica); 09CPUcp (Tema: Critérios 
Pedagógicos que o professor Utiliza na escolha do MDD. Categoria: Professor como mediador – categorias a priori); 
16CPUce (Tema: Critérios Pedagógicos que o professor Utiliza na escolha do MDD. Categoria: Construção do 
conhecimento e aprendizagem significativa do aluno). Esses códigos são estabelecidos para dar entrada no software 
CHIC. 
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Tabela 6 - Temas e categorias da 2ª Fase da Pesquisa 

PPAC - Preparação do PAC pelo professor 

Código Categorias a priori e emergentes 

01PPAC Caracterização dos alunos 
02PPAC Contextualização do currículo 
03PPAC Identificação das zonas de convergência curricular 
04PPAC Definição do objetivo de aprendizagem 
05PPAC Identificação de competências e/ou habilidades 
06PPAC Procedimentos e critérios para a escolha do MDD (categoria emergente) 
07PPAC Proposta de atividade com o uso de MDD 
08PPAC Recursos de apoio 
09PPAC Organização do contexto físico 
10PPAC Material didático digital que utiliza (categoria emergente) 
11PPAC Dispositivos de avaliação 
12PPAC Familiarização com o MDD (categoria emergente) 

DPAC – Desenvolvimento na ação do PAC pelo professor 

Código Categorias emergentes 

13DPAC Conceituação, explicação e introdução do assunto da atividade pedagógica 
14DPAC Distribuição das atividades pedagógicas com uso do MDD e recursos de apoio 
15DPAC Gestão do tempo e do espaço 
16DPAC Realização das atividades pedagógicas 
17DPAC Avaliação em contexto do resultado do uso do MDD 
18DPAC Postura dos alunos (dentro e fora da sala de aula) 

APAC - Análise crítica das atividades do PAC 

Código Categorias a priori e emergentes 

19APAC Caracterização dos alunos 

20APAC Contextualização do currículo 
21APAC Estratégias estabelecidas para escolher e/ou avaliar o MDD no contexto (categoria emergente) 
22APAC Atividades propostas e desenvolvidas e a forma como o MDD as permitiu alcançar 
23APAC Recursos de apoio (p. ex. lousa digital; laptop; livro didático; etc.) 
24APAC Organização do contexto físico 
25APAC Descrição da forma como foi possível combinar/ articular a utilização do MDD com a 

realização da intervenção pedagógica 
26APAC Avaliação (dos resultados) da aprendizagem 
27APAC Retorno dos alunos 
28APAC Conclusões e apreciações críticas finais (incluindo o que gostaria de ter realizado e não 

conseguiu; o que faria diferente; sugestões e recomendações para outros professores) 
29APAC MDD utilizado na prática pedagógica (categoria emergente) 
Legenda: 
[   ] Preparação do PAC pelo professor (categorias emergentes e a priori) 
[   ] Desenvolvimento do PAC pelo professor (categorias emergentes) 
[   ] Análise crítica do PAC pelo professor (categorias emergentes e a priori) 

 

A partir das tabelas acima, temos dois conjuntos, um de 19 categorias na 1ª Fase e outro de 29 

categorias na 2ª Fase da Pesquisa, totalizando 48 categorias a priori e emergentes.  

Finalizada essa etapa de análise interpretativa (levantamento de categorias) dos materiais de 

análise, os quais totalizam 80 registros textuais (APÊNDICE B) dos professores e da pesquisadora, 
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submeti esse material à apreciação de outra pesquisadora51, para que as interpretações dos 

registros textuais pudessem ser validadas. De acordo com Prado (2003), esse procedimento é 

utilizado, no intuito de imprimir um caráter de confiabilidade na identificação das categorias. 

Por fim, após o procedimento de validação das categorias, iniciei a preparação da análise 

relacional dos dados. 

 

Abordagem de análise relacional dos dados 

Considerando que a PBD caracteriza-se pela flexibilidade em incorporar os aspectos que 

emergem da situação em estudo e, a partir da constituição dos materiais de análise (coletados nas 

intervenções pedagógicas) descritos acima, busquei um método de análise que permitisse 

sistematizar e visualizar conexões entre as duas fases da pesquisa, a partir desses materiais. Assim, 

optei por utilizar o software para o tratamento de dados estatísticos multidimensionais 

denominado CHIC52, utilizado em estudos qualitativos de regras de associação. No intuito de 

encontrar novas possibilidades de compreensão das reflexões realizadas pelos professores nas 

intervenções da formação para favorecer a escolha e avaliação de materiais didáticos digitais, 

busquei ultrapassar, como explica Almeida (2008), a mera opinião baseada em “os professores 

disseram que..., os professores acreditam que..., nós pensamos que...”. (ALMEIDA, 2008, p. 330). 

Este software fornece quatro tipos de representação dos dados. Para este estudo, utilizo a análise 

hierárquica de similaridade, por considerar que este recurso proporciona a visualização de 

semelhanças e/ou dessemelhanças entre categorias de variáveis organizadas em níveis por uma 

árvore hierárquica de similaridade. (ALMOULOUD, 1992). 

Gras e Almouloud (2002), explicam que as semelhanças e/ou dessemelhanças se definem a partir 

do cruzamento do conjunto das variáveis (categorias a priori e emergentes) com um conjunto de 

objetos (extratos textuais). 

Anterior a esse cruzamento, o CHIC exige alguns procedimentos para sua utilização. Nesta 

pesquisa, o procedimento inicial foi fazer a compilação, codificação e categorização dos registros 

textuais no software webQDA53 (APÊNDICE C). 

                                                           

51 Profa. Dra. Silvana Donadio Vilela Lemos. 
52 Neste trabalho foi utilizada a versão 5.0 do software CHIC para o tratamento das respostas dos professores e 
gestores aos materiais de análise (diário de bordo; fóruns de discussão; relato escrito do PAC). 
53 O webQDA (web Qualitative Data Analysis) é um software de análise de dados qualitativos num ambiente online  
colaborativo. Disponível em: <ww.webqda.com> Acesso em: Junho de 2013. 
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De acordo com Souza, Costa e Moreira (2011a, 2011b), de modo geral, este software está 

organizado em três partes: (1) Fonte (espaço no qual o pesquisador coloca os dados de que 

dispõe; no caso desta tese, codifiquei e organizei os registros textuais extraídos das anotações no 

meu diário de campo, dos fóruns de discussão e dos relatos escritos sobre o PAC); (2) 

Codificação (espaço em que o investigador pode criar as categorias e interligá-las com as fontes; 

no caso deste trabalho, codifiquei e organizei os temas e suas respectivas categorias relacionadas 

às duas fases da pesquisa, interligando-os com os registros textuais); (3) Questionamento (espaço 

que auxilia o pesquisador a questionar e interligar os dados).  

Para esta tese, relacionei os temas e as categorias das 1ª e 2ª Fase da Pesquisa, explicados no 

próximo tópico, gerando planilhas que podem ser exportadas com a extensão CSV e aberta no 

software Excel) (APÊNDICE D). 

Antes mesmo de explicar as planilhas, vale ressaltar que, com a utilização do software webQDA, 

tais planilhas são construídas a partir das relações estabelecidas entre as Fontes (registros 

textuais), as Codificações (categorias a priori e emergentes) e os Questionamentos 

(questionamento e correlação das Fontes e Codificações), geradas automaticamente, por meio da 

organização e combinações que considerei relevantes para esta pesquisa. 

Desta forma, é possível inferir que o maior ganho que obtive com o uso do software webQDA é 

foi conseguir organizar os dados, editar as categorias, e flexibilizar o questionamento, no intuito 

de responder as questões da pesquisa. Com todas essas possibilidades, também economizei 

tempo, pois o webQDA possibilita, automaticamente, essas (re)construções; se não o tivesse 

utilizado, teria que construir manualmente todas as planilhas (num total de 5 nesta tese) no 

software Excel. 

Para ilustrar, passo a explicar a construção dessas planilhas no software webQDA, o qual lança 

automaticamente os valores 0 ou 1, indicando a presença ou não (verdadeiro ou falso; sim ou 

não) das categorias a priori e emergentes correspondentes ao registro textual (extratos do diário de 

bordo; extratos do fórum de discussão; extrato dos relatos escritos sobre o PAC) dos sujeitos da 

pesquisa. 

Esta organização feita pelo software webQDA, corrobora com a metodologia proposta por Gras e 

Almouloud (2002) e adotada por outros pesquisadores (ALMEIDA, 2000a; PRADO, 2003; 

BORGES, 2009), a qual permite representar essa categorização em uma planilha Excel, que 

contém, na primeira coluna, os códigos dos registros textuais dos dados (p. ex.: 01EMDD, 
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02EMDD e 03EMDD - ver APÊNDICE B) e, na primeira linha os códigos das categorias a priori e 

emergentes (variáveis) (p. ex.: 09CPUcp e 01PPAC – ver Tabelas 6 e 7). 

Após exportar a planilha, é possível abri-la no Excel, carregá-la e processar por meio do software 

CHIC, a partir da opção árvore de similaridades, gerando três telas: (1) visualização do número de 

ocorrências, da média, do desvio padrão, do coeficiente de correlação, dos índices de 

similaridades e dos nós significativos; (2) visualização de todas as informações sobre o arquivo 

(coeficiente de correlação, índice e valor); (3) visualização da árvore de similaridade propriamente 

dita. Como comentado anteriormente, a última tela mostra as semelhanças e/ou dessemelhanças, 

convergências e/ou divergências entre os extratos textuais analisados, auxiliando na interpretação 

dos gráficos de árvores de similaridades. 

Nesta pesquisa, os gráficos com as árvores de similaridade (APÊNDICE E), correspondem às 

combinações/ relações dos agrupamentos das intervenções pedagógicas (da 1ª e 2ª Fase da 

Pesquisa), conforme mostra a Tabela 8. 

 

Tabela 7 - Combinações dos gráficos das árvores de similaridade 

1ª Fase da Pesquisa 

Agrupamento 1: Relações estabelecidas pelos professores a partir de seus procedimentos e utilização de critérios 
pedagógicos para a escolha de material didático digital 
Agrupamento Temas Árvore de similaridade 

1  EMDDce + CPUcp +  CPUce 1º Gráfico 
2ª Fase da Pesquisa 

Agrupamento 2: Relações estabelecidas pelos professores na Preparação e Desenvolvimento do PAC 
Agrupamento 3: Relações estabelecidas pelos professores na Análise do PAC 
Agrupamento Temas Árvore de similaridade 

2 PPAC (categorias a priori) + DPAC (categorias emergentes) 2º Gráfico 
3 APAC (categorias a priori) 3º Gráfico 

1ª e 2ª Fase da Pesquisa 

Agrupamento 4: Relações estabelecidas pelos professores na Preparação do PAC e na utilização de critérios 
pedagógicos 
Agrupamento 5: Relações estabelecidas pelos professores na Análise crítica do PAC e na utilização de critérios 
pedagógicos 
Agrupamento Temas Árvore de similaridade 

4 PPAC (categorias a priori) + CPUcp +  CPUce 4º Gráfico 
5 APAC (categorias a priori) + CPUcp +  CPUce 5º Gráfico 

 

A Tabela 8 mostra a organização das combinações dos agrupamentos na geração das árvores de 

similaridade. Assim, na 1ª Fase da Pesquisa temos o agrupamento 1 - relações estabelecidas pelos 

professores a partir de seus procedimentos e utilização de critérios pedagógicos para a escolha de 

material didático digital, o qual gera o 1º gráfico de uma árvore de similaridade. 
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Na 2ª Fase da Pesquisa temos os agrupamentos 2 e 3 - relações estabelecidas pelos professores na 

Preparação e Desenvolvimento do PAC e relações estabelecidas pelos professores na Análise do 

PAC, os quais geram o 2º e o 3º gráfico das árvores de similaridades. 

E finalmente, na combinação da 1ª e da 2ª Fase da Pesquisa temos os agrupamentos 4 e 5, os 

quais referem-se: às relações estabelecidas pelos professores na Preparação do PAC e na 

utilização de critérios pedagógicos; às relações estabelecidas pelos professores na Análise crítica 

do PAC e na utilização de critérios pedagógicos. Essas combinações geram o 4º e 5º gráfico das 

árvores de similaridade. 

Tais agrupamentos foram elaborados de modo que, os gráficos das árvores de similaridades 

pudessem espelhar como os procedimentos e critérios pedagógicos para escolha favorecem o 

professor numa escolha e avaliação criteriosa de materiais didáticos digitais e, consequentemente, 

influenciam na elaboração do PAC. 

Para desenvolver a análise dessas combinações, apresentadas na tabela acima, foram identificadas 

nas árvores de similaridades, os ‘nós’, na forma de U, chamados de classes (grupos maiores) e 

subclasses (grupos menores), bem como suas interligações. Segundo Moraes e Valente (2008), 

geralmente, a análise de similaridades inicia-se pela classe mais forte, ou seja, o nó com maior 

grau de similaridade, indicado pela menor distância da altura do U. 

Almeida (2000a), Prado (2003), Moraes e Valente (2008), explicam que o software CHIC somente 

representa as similaridades na análise; cabe ao pesquisador interpretar as relações e interligações 

visualizadas nas árvores, a partir do conhecimento contextual do escopo da pesquisa, bem como 

pela sua fundamentação teórica. 

Portanto, ao iniciar as interpretações das árvores, é importante estar aberto a novas possibilidades 

de compreensão. Pois, de acordo com Almeida (2000a) e Prado (2003), o uso do CHIC propicia 

identificar relações inesperadas; no caso desta pesquisa, propiciou novas compreensões sobre os 

procedimentos, utilização de critérios pedagógicos para escolha de material didático digital pelos 

professores e elaboração de um plano de avaliação contextual com o uso desses materiais. Tais 

compreensões são abordadas no Capítulo 5. 

 

3.8 Síntese e perspectivas 

Este capítulo tem como foco, a explicação da metodologia utilizada nesta pesquisa – Pesquisa 

baseada em Design, por tratar-se de uma metodologia pragmática e flexível, que objetiva 

melhorar a prática pedagógica por meio de ciclos contínuos de design. Isso ocorre por meio de 
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um processo cíclico que se baseia na parceria entre os sujeitos (participantes da pesquisa) e o 

contexto (no qual os participantes estão inseridos), que são indissociáveis. 

Os ciclos de design desta pesquisa englobam as intervenções em contexto pedagógico na 

formação continuada para a escolha e avaliação de material didático digital, a qual está dividida 

em duas fases e inclui a utilização de dois instrumentos: (1) descritivo e crítico: Escala de 

Avaliação; (2) contextual: Plano de Avaliação Contextual. 

A utilização desses dois artefatos pedagógicos ocorre a partir de intervenções pedagógicas em 

contextos reais de aprendizagem. A partir de tais intervenções, foi construído o próximo capítulo, 

no qual explico com detalhes o contexto da Formação Continuada e o design da proposta de 

integração e discorro sobre a utilização desses artefatos pedagógicos. 

Em seguida, apresento, no Capítulo 5, a análise relacional dos dados e, então, construo princípios 

de design para esta pesquisa, explicitados no Capítulo 6. Essa construção foi elaborada a partir da 

análise relacional do software CHIC, a qual engloba a 1ª e 2ª Fase da Pesquisa. 
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CAPÍTULO 4 | Contexto e design da pesquisa 

 

Neste capítulo apresento o contexto da Formação Continuada e o design da proposta de 

integração e utilização de instrumentos avaliativos, por meio das duas intervenções em contextos 

pedagógicos. Por fim, faço uma breve síntese e perspectivas para o próximo capítulo. 

 

4.1 Contexto da formação continuada 

Mais do que seguir à risca todas as etapas do processo da Pesquisa baseada em Design, 

primeiramente levei em consideração o contexto de atuação em que estou inserida. Pois, de 

acordo com Ramos (2010), contexto e design da formação se tornam indissociáveis, na medida 

em que não é possível compreender apenas o design pedagógico, desconsiderando o contexto em 

que este se insere. 

Em uma tentativa exploratória para compreender o significado do termo CONTEXTO, Figueiredo 

e Afonso (2006) adotaram um modelo simplificado que, relaciona o aprendiz (p. ex. o professor 

em formação continuada) com o conteúdo e o contexto, em um evento de aprendizagem (p. ex. a 

escolha e a avaliação de materiais didáticos digitais nas intervenções em contexto pedagógico da 

Formação Continuada) (Figura 18). Este modelo postula três definições: (1) Um evento de 

aprendizagem é uma situação onde um indivíduo aprende; (2) O conteúdo é a informação que foi 

estruturada e codificada como texto; os instrumentos avaliativos de materiais didáticos digitais; a 

palavra falada do formador ou quaisquer outros meios utilizados nas ações presenciais e/ou a 

distância; (3) Contexto é o conjunto de circunstâncias relevantes para o aprendiz (neste caso, o 

professor) construir seu conhecimento. 
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Figura 18 - Modelo simplificado de evento de aprendizagem em contexto 

 
Fonte – Com base em Figueiredo e Afonso (2006) 

 

Na Figura 18, o contexto aparece como o conjunto de circunstâncias relevantes em um evento de 

aprendizagem; por exemplo, as intervenções em contexto pedagógico, com a utilização de 

instrumentos avaliativos são situações de aprendizagem e o conteúdo são as reflexões dos 

professores sobre a escolha e a avaliação dos materiais didáticos digitais. 

Assim, a fronteira entre as camadas – conteúdo e contexto - torna-se difusa, ou seja, partindo-se 

da camada do conteúdo remete-se à camada do contexto e vice-versa. Nesta perspectiva, ‘um 

gera o outro’ e ‘um não pode existir sem o outro’. 

Corroborando com essa ideia, Filatro explica que: “Embora o termo contexto carregue em sua 

definição a ideia de conjunto, todo, totalidade, podemos lançar mão da análise contextual para 

identificar as variáveis mais importantes que podem restringir ou favorecer determinado processo 

de aprendizagem”. (FILATRO, 2008, p. 35). 

A partir da ideia da análise contextual, Luckin et al. (2005) e Valente (2011) trazem contribuições 

importantes para a ampliação do conceito de contexto, ao estabelecerem que o processo de 

aprendizagem, em vez de fixo e/ou estável, pode ser relativamente estável e/ou dinâmico; ou 

seja, pode ser adaptado pelas negociações e interações contínuas que acontecem entre pessoas e o 

uso das tecnologias (em especial com o uso dos laptops educacionais). 

Desta forma, neste tópico, apresento o contexto (ideia de conjunto) e os sujeitos da pesquisa, 

para então abordar o processo de intervenção no contexto pedagógico (relativamente estável) da 

formação continuada propriamente dita. 
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4.1.1 Caracterização do contexto 

No intuito de compreender o contexto em que está inserida esta pesquisa, neste tópico apresento 

a caracterização do município de Campo Limpo Paulista considerado uma ‘Cidade Digital’; em 

seguida caracterizo a EMEF Governador André Franco Montoro e, por fim, o perfil dos 

professores participantes. 

 

Características da Cidade Digital de Campo Limpo Paulista 

Campo Limpo Paulista localiza-se na região metropolitana da cidade de São Paulo, há 

aproximadamente 60 Km do centro da capital e tem sua economia baseada em serviços, indústria 

e agropecuária. Sua população estimada em 2013 é de 79.091 mil habitantes. O município possui 

o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) igual a 0,76954. A Figura 19 apresenta um esquema 

visual das principais rodovias de acesso e as cidades próximas à Campo Limpo Paulista. 

 

Figura 19 - Esquema visual de localização da cidade de Campo Limpo Paulista 

 
 

O município possui algumas características, que o fazem ser considerado como uma Cidade 

Digital. Chebabi (2011) esclarece que existem algumas dúvidas e divergentes opiniões sobre o que 

é uma Cidade Digital. No intuito de se aproximar do que seja uma Cidade Digital e não de buscar 

uma definição exata, a autora explica que uma Cidade Digital pode ser considerada “um 

município que possui um projeto de organização e desenvolvimento apoiado por recursos 

tecnológicos como sistemas de informação e comunicação integrados para a administração 

pública e computadores e Internet acessíveis à população”. (CHEBABI, 2011, p. 23). 

                                                           

54 Informações obtidas no site do IBGE. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/> Acesso em: Set. de 
2013. 
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Dentro deste conceito e de acordo com o Guia das Cidades Digitais55, no ano de 2006, a 

prefeitura de Campo Limpo Paulista lançou o projeto Cidade Digital, na intenção de transformar 

o município com características de ‘cidade - dormitório’, em ‘cidade - polo tecnológico’56. Essa 

iniciativa da prefeitura visou atingir uma esfera micro, com foco na educação, enfatizando a 

qualificação profissional, e contou com a parceria de empresas privadas. Esta opção pela ‘esfera 

micro’ deve-se às características geográficas da região, a acidentada topografia da cidade 

inviabiliza a instalação de redes sem fio e os custos elevados de uma conexão de fibra ótica. Desta 

forma, a opção pela educação deixou para etapas futuras a ‘esfera macro’ (ainda não planejada) e, 

a ampliação do conceito de Cidade Digital. 

As primeiras ações na esfera micro deste projeto foram: ensino básico e profissionalizante em 

informática nos Centros Municipais de Informática (CMI); instalação de laboratórios de 

informática nas escolas; e cursos para os professores (p. ex. postura, impostação de voz e 

liderança)57. Em seguida, a prefeitura lançou o programa e-Tech – Escola do Século XXI, 

disponibilizando aos alunos da rede municipal do Ensino Fundamental 2, laptops educacionais e 

lousas digitais em sala de aula. 

Paralelamente a essas iniciativas, a infraestrutura de todas as escolas foi adaptada para receber tais 

equipamentos. Tomadas foram instaladas no chão, próximas às carteiras dos alunos, para que eles 

pudessem recarregar os laptops com facilidade, além da distribuição de armário em todas as salas, 

para armazenar e organizar os laptops, para que ficassem disponíveis à utilização em qualquer 

momento na prática pedagógica do professor. 

No final do ano de 2010, a escola onde se desenvolveu a pesquisa no município de Campo 

Limpo Paulista recebeu os laptops educacionais do Projeto UCA. Visando compreender este 

contexto, a seguir caracterizo a unidade escolar. 

 

Características da EMEF Governador André Franco Montoro 

A EMEF Governador André Franco Montoro localiza-se na Vila Firenze, no Bairro Botujuru, 

zona urbana do município, há aproximadamente 7 km do centro de Campo Limpo Paulista. 

Oferece Educação Infantil e Ensino Fundamental 1 e 2, no período da manhã e da tarde. Com 

                                                           

55 Disponível em: <http://www.guiadascidadesdigitais.com.br/site/> Acesso em: Junho de 2012. 
56 Disponível em: <http://www.guiadascidadesdigitais.com.br/site/pagina/vocao-para-mudana-de-dormitrio-a-plo-
tecnolgico> Acesso em: Junho de 2012. 
57 Disponível em: <http://www.guiadascidadesdigitais.com.br/site/pagina/escola-para-o-sculo-21> Acesso em: 
Junho de 2012. 
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aproximadamente 500 alunos, 28 professores e cinco gestores, conta ainda com 22 salas de aula 

em funcionamento, segundo dados de 2012. 

De acordo com seu Plano de Gestão (CLP, 2011a), a localização da escola em um bairro 

periférico, com poucas possibilidades econômicas, reflete o nível cultural dos alunos, os quais 

apresentam dificuldades no processo de aprendizagem, observadas pelo Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) em 2011 do Ensino Fundamental (4ª série/5º ano) 

de 5,2 e no Ensino Fundamental (8ª série/9º ano) de 4,758. 

Segundo o referido Plano de Gestão, a chegada do Projeto UCA, no ano de 2010, trouxe acesso 

ao uso do laptop a todos os alunos, professores, gestores e comunidade escolar. Para subsidiar a 

utilização dos equipamentos pelos alunos, no 2º semestre de 2010, iniciou-se a Formação Brasil, 

com a Formação Inicial, junto aos professores e gestores da escola. Esta formação terminou no 

final do ano de 2010. Nos anos seguintes - 2011 e 2012 - a escola implantou as Formações – 

Inicial e Continuada. A EMEF Governador André Franco Montoro foi a primeira escola 

participante do Projeto UCA, no Brasil, a concluir os cinco módulos previstos para a Formação 

Inicial e iniciar a Formação Continuada. 

Além de sua localização favorável (próxima à universidade formadora – PUC-SP), e pelas suas 

demais características para o desenvolvimento desta pesquisa, foi escolhida a referida EMEF e 

também por ter recebido os laptops educacionais do Projeto UCA e fazer parte das escolas que 

têm a PUC-SP como universidade responsável pela formação dos seus educadores (professores e 

gestores). 

 

O Projeto UCA na EMEF Governador André Franco Montoro 

Como descrito anteriormente, esta pesquisa se insere nas atividades que desenvolvi junto à equipe 

de Formação Continuada do Projeto UCA que tem a PUC-SP como responsável pela formação 

dos educadores, visando à integração do laptop educacional ao currículo escolar. 

A equipe da PUC-SP do Projeto UCA destinou um período para a Formação Inicial e outro 

período para a Formação Continuada. Tanto a Formação Inicial quanto a Continuada foram 

realizadas por meio de duas modalidades: a presencial (encontros com os formadores da PUC-

SP) e a distância (encontros no Ambiente Colaborativo de Aprendizagem e-Proinfo). 

                                                           

58 Informações disponíveis sobre do IDEB encontradas no site do INEP. Disponível em: 
<http://portal.inep.gov.br/> Acesso em: Junho de 2012. 
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Participaram da Formação Continuada os profissionais da escola, que concluíram a Formação 

Brasil (Formação Inicial do Projeto UCA). 

A Formação Continuada não estava estruturada previamente na proposta nacional do Projeto 

UCA, deixando a cargo de cada equipe formadora da universidade, o design da formação 

adequado ao contexto de cada unidade escolar do Projeto UCA. 

Assim, a EMEF Governador André Franco Montoro foi pioneira no Brasil na implantação da 

Formação Continuada, ofertada nos anos de 2011 e 2012. 

Com a finalidade de dar a conhecer os professores participantes da Formação Continuada, 

descrevo a seguir suas características. 

 

4.1.2 Caracterização dos professores participantes da pesquisa 

A EMEF Governador André Franco Montoro conta com 28 professores, todos com formação 

superior, adequada aos níveis de ensino em que trabalham (Fundamental 1 e 2): 21 professores 

tem licenciatura e sete tem especialização. Desses, 18 são efetivos com sede na escola, quatro são 

efetivos com sede na Secretaria Municipal de Educação e seis pertencem à Escala Rotativa 

(professores temporários). 

Dos 28 professores, 21 participaram da Formação Continuada e 14 foram parceiros nesta 

pesquisa, como mostra a tabela a seguir (Tabela 9). Convém destacar que o critério para o convite 

da participação na Formação Continuada de 2011 e 2012, foi a participação na Formação Inicial 

do Projeto UCA em 2010 e 2011. 
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Tabela 8 - Perfil dos professores da escola analisada 

Perfil dos professores e gestores 
Professor e 
Gestor Formação/ Atuação Tempo de magistério 

Efetivo 
(sim, estável ou escala rotativa) 

01PEF1 Pedagogia/ Polivalente menos de 5 anos Sim 

02PEF1 Pedagogia/ Polivalente menos de 5 anos Sim 

03PEF1 Pedagogia/ Polivalente entre 6 e 10 anos Sim 

04PEF1 Pedagogia/ Polivalente entre 6 e 10 anos Estável 

05PEF1 Pedagogia/ Polivalente entre 6 e 10 anos Sim 

06PEF2 História entre 6 e 10 anos Estável 

07PEF2 Ciências entre 16 e 20 anos Sim 

08PEF2 Língua Portuguesa menos de 5 anos Estável 

09PEF2 Matemática entre 6 e 10 anos Estável 

10PEF2 Arte entre 11 e 15 anos Sim 

11PEF2 Matemática entre 6 e 10 anos Estável 

12PEF2 Língua Portuguesa menos de 5 anos Sim 

13FUCA Pedagogia/ Informática/ 
Formadora UCA 

entre 6 e 10 anos Sim 

14GT Pedagogia/ Diretora entre 6 e 10 anos Sim 
 

A Tabela 9 mostra que, dos 14 sujeitos participantes da pesquisa, 12 são professores. Esses 

professores têm formação em diversas áreas do conhecimento: Arte, Ciências, Educação Física, 

Geografia, História, Inglês, Matemática, Pedagogia e Português. Os professores que são 

formados em Pedagogia atuam como generalistas no Ensino Fundamental 1. Para completar o 

grupo dos sujeitos da pesquisa foram convidadas também duas gestoras (diretora e formadora 

UCA na escola). 

Além do mais, dos 14 sujeitos participantes, quatro têm menos de 5 anos de atuação no 

magistério, oito têm entre 6 e 10 anos, um tem entre 11 e 15 anos e, finalmente, também um tem 

entre 16 e 20 anos de magistério. 

Por outro lado, nove participantes são efetivos com sede na EMEF e cinco são efetivos com sede 

na Secretaria de Educação de Campo Limpo Paulista. 

Para dar a compreender o contexto de intervenção pedagógica da Formação Continuada em 2011 

e 2012, apresento, a seguir, a proposta de integração dos instrumentos avaliativos escolhidos. 

 

4.2 Design da formação continuada 

Antes de tratar do design das intervenções da formação continuada, é importante apresentar a 

origem da palavra DESIGN, assim como a ambiguidade da própria teoria do design (DENIS, 
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1998; LOVE, 2000), pautando-se tanto nos processos de desenvolvimento, quanto nos produtos 

que deles emergem. Assim, de acordo com Denis (2000): 

A origem imediata da palavra está na língua inglesa, na qual o substantivo design se refere 
tanto à ideia de plano, desígnio, intenção, quanto à configuração, arranjo, estrutura (e não 
apenas de objetos de fabricação humana, pois é perfeitamente aceitável, em inglês, falar 
do design do universo ou de uma molécula). A origem mais remota da palavra está no 
latim designare, verbo que abrange ambos os sentidos, o de designar e o de desenhar. 
Percebe-se que, do ponto de vista etimológico, o termo já contém nas suas origens uma 
ambiguidade, uma tensão dinâmica, entre um aspecto abstrato de conceber/ projetar/ 
atribuir e outro concreto de registrar/ configurar/ formar. (DENIS, 2000, p. 16). 

 

Apesar da natureza ambígua da palavra e diversidade das teorias do design, é possível inferir que 

o design opera em dois níveis: o abstrato (planejamento projeto) e o concreto (forma material). 

Ou seja, da concepção à realização do design. Como coloca Coelho (2006), são momentos em 

que a metodologia aparece no ato de projetar e que compreende todo o modus faciendi, que vai da 

primeira ideia (sobre a formação continuada para a escolha de material didático digital) à 

integração e utilização dos instrumentos em contexto pedagógico. 

Por atuar em dois níveis, Cavallo (2003) explica que a análise de questões relacionadas ao design 

tem levado à formulação de uma abordagem teórica flexível para o design educacional - ‘design 

emergente’ – voltada à investigação de como a escolha da metodologia de design contribui para o 

sucesso ou fracasso de intervenções no contexto pedagógico. 

Assim, nesta tese, a partir da teoria e da metodologia da PBD, a qual assume um caráter aberto e 

flexível pela possibilidade de proposições de ações pedagógicas, e da caracterização do contexto e 

dos participantes desta tese, e no intuito de planejar e (re)planejar as ações em tal contexto 

pedagógico, optei pelo processo de design e (re)design da integração dos instrumentos de escolha 

e avaliação de material didático digital para utilização em contextos pedagógicos. 

Essas relações conduziram a duas propostas de avaliação para discussão junto aos professores: (1) 

instrumento de avaliação descritivo e crítico; (2) instrumento de avaliação contextual. Corrobora-

se assim, com o conceito de avaliação de material didático digital de Costa (1999), Shaughnessy 

(2002) e Ramos et al. (2004), que abarca não apenas o recurso em si mesmo, mas se estende à sua 

análise em situação real de utilização em contexto de ensino e aprendizagem. 

Conforme estudado no Capítulo 1, o instrumento de avaliação descritivo e crítico escolhido, 

reconstruído e ressignificado, refere-se à Escala de Avaliação de Reeves e Harmon (1996), que 

tem como foco apoiar a avaliação prognóstica que, neste caso, incorpora uma escala valorativa 
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qualitativa e 14 critérios pedagógicos de observação, relacionados, principalmente, às abordagens 

educacionais (instrucionistas e construcionistas) implícitas nos materiais didático digitais. 

Como visto anteriormente, esse tipo de avaliação pode enriquecer a análise centrada nas 

características do material didático digital, se for utilizada numa perspectiva de envolvimento dos 

professores no processo de familiarização com os materiais e reflexão sobre a exploração das 

potencialidades pedagógicas, adequação ao currículo e promoção de aprendizagem. 

Ramos, et. al. (2004) explica que não existe um só instrumento para explorar um material didático 

digital. Assim, integro o instrumento proposto por Reeves e Harmon (1996) à proposta de 

instrumento de avaliação contextual de Shaghnessy (2002), operacionalizada por Ramos et al. 

(2004), por ter características mais flexíveis, possibilitando a avaliação de materiais didáticos 

digitais, além de provocar reflexão sobre o desenvolvimento de um plano de avaliação em 

determinado contexto, num processo de intervenção educativa, funcionando como dispositivo de 

integração e articulação dos materiais didáticos digitais ao currículo. 

Por fim, descrevo, com mais detalhe e de forma separada, as ações e os instrumentos de avaliação 

(artefatos pedagógicos) utilizados nas intervenções pedagógicas da Formação Continuada, nos 

respectivos contextos educativos. 

 

4.2.1 Contexto pedagógico da 1ª Fase da Pesquisa - utilização e discussão dos critérios 

pedagógicos do instrumento avaliativo descritivo e crítico 

Como dito anteriormente, o primeiro contexto pedagógico trata da apresentação, utilização e 

discussão dos critérios pedagógicos do instrumento avaliativo descritivo e crítico. 

Os princípios que nortearam a escolha deste instrumento avaliativo foram: (1) instrumento que 

abarcasse um maior número de critérios pedagógicos dentre os instrumentos estudados no 

Capítulo 1 desta tese; (2) instrumento que envolvesse a discussão das abordagens educacionais 

(instrucionistas e construcionistas) implícitas nos materiais didáticos digitais. 

Esse instrumento incorpora 14 critérios pedagógicos: papel do professor; autonomia do aluno; 

motivação; aprendizagem cooperativa; orientação da atividade; diferença individual; abordagem 

pedagógica; estrutura; articulação de conhecimento; sequência de ensino; valorização dos erros; 

atividade do aluno; psicologia subjacente; objetivos de aprendizagem. Estes critérios pedagógicos 

fornecem informações qualitativas de caráter geral das potencialidades pedagógicas de um 

determinado material didático digital. E são utilizados, nesta tese, como desencadeadores das 
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reflexões, postura e intencionalidade pedagógica que o professor adota para a escolha e avaliação 

desses materiais. 

Tais critérios foram reconstruídos, distribuídos, utilizados e discutidos nos encontros presenciais 

e a distância na 1ª Fase da Pesquisa, como mostra a figura a seguir: 

 

Figura 20 - Distribuição dos critérios pedagógicos de acordo com os encontros presenciais na escola 

 

 
A Figura 20 apresenta a distribuição dos 14 critérios pedagógicos, nos respectivos encontros com 

os professores no decorrer da Formação Continuada. 

Vale ressaltar que, nos encontros presenciais na escola na 1ª Fase da Pesquisa, os critérios 

pedagógicos foram discutidos a partir de oficinas presenciais e fóruns de discussão a distância no 

ambiente e-Proinfo, e realizadas reflexões sobre os procedimentos, a escolha e utilização de 

critérios pedagógicos na prática pedagógica, como mostra a Tabela 10. 
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Tabela 9 - 1ª Fase da Pesquisa:  
Utilização e reflexões sobre os critérios pedagógicos do instrumento avaliativo descritivo e crítico 

 
1ª Fase da Pesquisa 

Período Modalidade 

2011 Presencial | HTPC A distância | e-Proinfo 

Encontro[1] 
24 de Agosto 

Oficina dos MDD: Viagem Espacial e 
Fazenda Rived. 
Critérios pedagógicos: papel do professor; 
autonomia do aluno; motivação; 
aprendizagem cooperativa e colaborativa. 

 

Agosto a 
Setembro 

 Fórum 1: Reflexões sobre a escolha de 
materiais didáticos digitais. 

Encontro[2] 
14 de 
Setembro 

Oficina dos MDD: KPresenter e Squeak. 
Critérios pedagógicos: orientação da atividade; 
diferença individual; abordagem pedagógica; 
estrutura. 

 

Setembro a 
Outubro 

 Fórum 1: Reflexões sobre a escolha de 
materiais didáticos digitais. 
Fórum 2: Reflexões e utilização dos critérios 
pedagógicos a partir de materiais didáticos 
digitais. 

Encontro[3] 
19 de Outubro 

Oficina do MDD: Scrapbook. 
Critérios pedagógicos: concepção de 
conhecimento; sequência de ensino; 
valorização de erros. 

 

Outubro a 
Novembro 

 Fórum 1: Reflexões sobre a escolha de 
materiais didáticos digitais. 
Fórum 2: Reflexões e utilização dos critérios 
pedagógicos a partir de materiais didáticos 
digitais. 

Encontro[4] 
08 de 
Novembro 

Oficina do MDD: KolourPaint. 
Critérios pedagógicos: psicologia subjacente; 
objetivos de aprendizagem; atividade do 
aluno. 

 

Novembro a 
Dezembro 

 Fórum 1: Reflexões sobre a escolha de 
materiais didáticos digitais. 
Fórum 2: Reflexões e utilização dos critérios 
pedagógicos a partir de materiais didáticos 
digitais. 

 

A seguir descrevo de forma breve e separadamente, cada um dos Encontros (1, 2, 3 e 4) da 1ª 

Fase da Pesquisa. 

 

Encontro 1 | Oficina e Critérios pedagógicos para escolha de material didático digital 

No Encontro 1 realizei as oficinas sobre os seguintes materiais didáticos digitais, que estão 

disponíveis no Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE)59: objetos de aprendizagem 

                                                           

59 Disponível em: <http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/> Acesso em: Junho de 2012. 
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VIAGEM ESPACIAL60 e FAZENDA RIVED61, com sugestões e potencialidades desses materiais a 

serem integrados à prática pedagógica. 

Além das sugestões e potencialidades de uso e integração dos objetos de aprendizagem, expliquei 

aos professores sobre a importância e a necessidade de proceder à escolha dos materiais didáticos 

digitais. Frisei que é fundamental que, como educadores, adotem uma postura seletiva, crítica e 

autônoma e possam optar por determinado material, de forma fundamentada e de acordo com os 

objetivos pedagógicos, dada à diversidade de recursos digitais disponíveis, tanto nos serviços 

educativos na web 2.0 (p. ex. os objetos de aprendizagem utilizados na oficina), quanto no laptop 

educacional. 

Esclareci que a escolha desses materiais pode ser realizada com a utilização de critérios 

pedagógicos do instrumento de avaliação descritivo e crítico, opção que adotei para desencadear 

as reflexões dos professores. Desta forma, levei para uma primeira discussão, quatro critérios 

pedagógicos que podem estar intrínsecos (ou não) aos materiais e auxiliar o professor em relação 

à sua escolha, utilização e postura pedagógica: 

§ Papel do professor - Os materiais didáticos digitais podem ser planejados para eliminar 

o papel pedagógico do professor e os objetivos de aprendizagem ou serem projetados 

para que os professores interfiram e tenham papéis críticos em todo o processo de 

utilização dos materiais em formato digital. 

§ Autonomia do aluno – Os materiais didáticos digitais podem ser projetados para que o 

aluno tenha ou não autonomia em relação ao material. 

§ Motivação - Motiva-se um aluno criando condições para que ele possa dar sentido às 

suas aprendizagens; assim, a motivação no material didático digital pode ser extrínseca 

(provocada por uma força exterior ao aluno) ou intrínseca (promovendo a busca pessoal 

e a construção do conhecimento). 

§ Aprendizagem cooperativa e colaborativa – Os materiais didáticos digitais podem 

possibilitar o trabalho cooperativo e/ou colaborativo entre os alunos. Cooperativo no 

                                                           

60 De acordo com o Guia do Professor, o Objeto de Aprendizagem (OA) VIAGEM ESPACIAL tem o intuito de 
propor atividades pedagógicas para atender alunos em fase de alfabetização e/ou que apresentem algum tipo de 
deficiência intelectual e/ou física. Disponível em: <http://www.nec.fct.unesp.br/NEC/RIVED/Objetos.php > 
Acesso em: Junho de 2012. 
61 Segundo o Guia do Professor, o Objeto de Aprendizagem (OA) FAZENDA RIVED tem a finalidade de propor 
atividades pedagógicas para que os alunos compreendam o conceito de número de forma significativa e 
contextualizada nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O guia explica ainda, que a partir de reflexões surgiu o 
tema do OA “Um dia de trabalho na Fazenda”, no qual os alunos percebem a importância da contagem em alguns 
problemas relacionados ao trabalho no campo. Disponível em: 
<http://www.nec.fct.unesp.br/TA/3ed/material/m3s1a4_guia_do_professor_fazenda_rived.pdf> Acesso em: 
Junho de 2011. 
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sentido dos alunos trabalharem em pares ou grupos, onde, individualmente, cada 

integrante do grupo dá sua contribuição. Colaborativo no sentido dos alunos 

encontrarem uma estratégia comum para solucionar um problema de forma conjunta, 

para atingir os objetivos comuns/compartilhados pelo grupo. O trabalho em grupo com 

o uso de materiais didáticos digitais pode possibilitar a cooperação e/ou colaboração de 

todos, favorecendo a construção do conhecimento, e tornando assim, a aprendizagem 

significativa, pois, nas trocas, o professor atua como mediador e orientador e, os alunos 

constroem o conhecimento em conjunto, proporcionando o desenvolvimento do grupo, 

na mediação uns dos outros. 

Vale destacar que, as bases da aprendizagem cooperativa e colaborativa estão, 

respectivamente, nas teorias piagetiana e vygotskiana. No que se refere à aprendizagem, 

Campos, Santoro e Borges (2003) destacam que existe uma tendência dos autores em 

aproximar os dois conceitos. Castorina (2012) confirma que há uma convergência entre a 

cooperação de Piaget e a colaboração de Vygotsky. A partir dessa aproximação e 

corroborando com Mandaji (2011, p. 44): “Colaboração é a relação de construção de 

conhecimento ou de desenvolvimento de trabalhos realizados por um grupo, que não 

possui uma hierarquia de posições previamente estabelecida [...].” 

 

Para dar sequência a esse encontro presencial e abrir um diálogo a distância com os professores, 

propus uma atividade reflexiva no e-Proinfo, por meio do fórum de discussão (ver Capítulo 3). O 

foco desse fórum era descobrir quais os procedimentos (como e em que momento) o professor 

utiliza na escolha dos materiais didáticos digitais e, mais especificamente, se utilizam algum 

critério para tal escolha. 

 

Encontro 2 | Oficina e Critérios pedagógicos para escolha de material didático digital 

No segundo encontro realizei as oficinas com os seguintes materiais didáticos digitais: 

KPRESENTER62 e SQUEAK ETOYS63, com sugestões sobre as potencialidades desses materiais a 

serem integrados à prática pedagógica. 

                                                           

62 O KPRESENTER é um editor de apresentações digitais, que permite criar slides estáticos ou animados. Como 
exemplos de editores de apresentações digitais temos: o Microsoft PowerPoint, o brOffice.org Impress e o 
KPresenter, integrante do pacote KOffice, disponível no laptop educacional. 
63 O SQUEAK é um material didático digital que possibilita ao usuário (professor e aluno): experimentar, analisar, 
refletir, gerar, testar e tirar conclusões, assim como, criar, programar, publicar e compartilhar projetos. No Squeak, 
essas produções são denominadas de ‘projetos’, o qual inclui os elementos utilizados para sua elaboração. A área de 
trabalho do Squeak é um espaço em branco, vazio, denominado ‘mundo’ e cada elemento colocado neste ‘mundo’ 
(textos, imagens, esboços, vídeos, áudios, ações, etc.), recebe o nome de ‘objeto’. 
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A partir dessas sugestões de uso e integração dos materiais didáticos digitais KPRESENTER e 

SQUEAK ETOYS na prática pedagógica, discuti com os professores, quatro novos critérios 

pedagógicos, que podem estar intrínsecos (ou não) aos materiais e auxiliá-los em sua escolha e 

utilização: 

§ Orientação da atividade - As atividades em um material didático digital podem ser 

orientadas (ou não) para uma situação-problema. 

§ Diferenças individuais – Os materiais didáticos digitais podem ser desenvolvidos para 

considerar (ou não) as diferenças individuais dos alunos (p. ex. as diferentes faixas etárias 

e os interesses diversos). 

§ Abordagem pedagógica – Os materiais didáticos digitais podem ser desenvolvidos: em 

uma abordagem instrucionista (formato mais fechado), ou em uma abordagem 

construcionista (formato mais aberto). 

§ Estrutura – O material didático digital pode apresentar uma ‘estrutura fechada’ ou pode 

apresentar uma ‘estrutura aberta’, no qual uma série de opções é oferecida de modo que o 

aluno e/ou professor possam escolher a ordem em que desejam trabalhar, assim como, 

podem ter espaço para intervir na produção/inserção de novas informações. 

 

Para dar sequência e ampliar a reflexão sobre os critérios pedagógicos abordados nesse encontro 

presencial, utilizei como estratégia o diálogo a distância no ambiente e-Proinfo com os 

professores, propondo um fórum de discussão (ver Capítulo 3). 

 

Encontro 3 | Oficina e Critérios pedagógicos para escolha de material didático digital 

No Encontro 3, realizei uma oficina de SCRAPBOOK64, material didático digital disponível no 

BIOE.  

Neste encontro refleti com os professores sobre as sugestões e potencialidades de uso e 

integração do SCRAPBOOK na prática pedagógica e, sobre mais três critérios pedagógicos para a 

escolha de materiais didáticos digitais, que podem estar intrínsecos (ou não) aos materiais e 

auxiliar na sua escolha e utilização: 

                                                           

64 De acordo com o Guia do Professor, o SCRAPBOOK é um álbum de fotografias digital desenvolvido especialmente 
para ser confeccionado na escola. Este objeto de aprendizagem pode ser utilizado em duas versões: (1) versão 
conectada à internet – o professor e/ou aluno deve registrar um login e senha de acesso; (2) versão sem conexão à 
internet – o professor e/ou aluno deve clicar no botão ‘sem internet’. Após a escolha da opção de trabalho, 
professor e/ou aluno poderão iniciar seus trabalhos. Disponível em: 
<http://www.nec.fct.unesp.br/TA/3ed/material/m3s1a4_guia_do_professor_scrapbook.pdf> Acesso em: Junho 
de 2012. 
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§ Articulação de conhecimento – neste critério, os professores são incentivados a 

perceber a teoria do conhecimento ‘por traz’ do material didático digital. Assim, o 

material didático digital pode ser construído dentro do ‘paradigma objetivista’ ou do 

‘paradigma construtivista’. 

§ Sequência de ensino – a sequência instrucional de um material didático digital pode 

apresentar-se das seguintes formas: reducionista, na qual, a aprendizagem está a serviço 

do cumprimento de uma tarefa; ou construtivista, que coloca os alunos num contexto de 

solução de problemas. 

§ Valorização dos erros - a valorização dos erros em um material didático digital 

apresenta-se por meio de uma ‘aprendizagem sem erros’, ou de uma aprendizagem por 

meio da reflexão e com ‘análise dos erros’, para que estes se transformem em objetos de 

aprendizagem e possam ser superados. 

 

Para dar sequência ao encontro presencial e prosseguir dialogando a distância com os 

professores, propus continuar e ampliar a reflexão no e-Proinfo utilizando os 2 fóruns de 

discussão (ver Capítulo 3). 

 

Encontro 4 | Oficina e Critérios pedagógicos para escolha de material didático digital 

No Encontro 4 realizei a oficina do editor de desenho KOLOURPAINT65,  enfatizando suas 

potencialidades pedagógicas. Também apresentei e refleti com os professores sobre mais três 

critérios pedagógicos para a escolha de materiais didáticos digitais, que podem estar intrínsecos 

(ou não) e auxiliar o professor em relação à sua escolha e utilização: psicologia subjacente/ teorias 

da aprendizagem; objetivos de aprendizagem; atividade do aluno. 

§ Psicologia subjacente/ teorias da aprendizagem – os materiais didáticos digitais podem 

ser projetados para uma abordagem comportamental (a instrução consiste em estímulos, 

respostas e feedback, reforço positivo ou negativo) ou cognitiva (as informações enfatizam 

os estados mentais internos e/ou modelos mentais do usuário). 

§ Objetivos de aprendizagem – os materiais didáticos digitais podem ser projetados para 

terem objetivos de aprendizagem bastante preciso (p. ex. os materiais didáticos digitais 

mais fechados) ou geral (p. ex. os materiais mais abertos), o qual dependerá do objetivo 

de aprendizagem proposto pelo professor. 

                                                           

65 KOLOURPAINT, segundo o manual do editor, é um editor de desenho, projetado para desenvolver as seguintes 
tarefas: pintura e manipulação de imagens. 
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§ Atividade do aluno – a atividade do aluno no material didático digital pode ser (ou não) 

matemagênica (dependendo da abordagem pedagógica do material); ou seja, o material 

poderá possibilitar uma aprendizagem significativa, que favorece o desenvolvimento de 

ações analíticas e investigativas, o pensamento crítico e criativo, a resolução de 

problemas, além de organização e reorganização de informações a partir das produções 

dos alunos. 

 

Para dar sequência à discussão a distância sobre os critérios pedagógicos, propus novamente a 

retomada dos 2 (dois) fóruns  de discussão (ver Capítulo 3). 

A descrição dos encontros da 1ª Fase da Pesquisa possibilita compreender o processo de 

implementação do design no contexto escolar. Além de possibilitar a participação dos 

professores da formação no seu (re)design, objetivando estabelecer uma nova seleção de 

estratégias para o contexto educativo. Desta forma, o contexto torna-se dinâmico e vivo, pois 

possibilita a participação de diferentes agentes da formação (formadores e professores), 

denominado por Cavallo (2003) de Design Emergente. 

Antes de prosseguir, é importante fazer 2 (duas) ponderações. A primeira relaciona-se à escolha 

deste instrumento. Embora sua proposta possa parecer redutora, se utilizado numa perspectiva 

de possibilitar o envolvimento, familiarização e reflexão dos professores no processo de escolha 

dos materiais, também pode facilitar a tarefa do professor de identificar a predominância 

(instrucionista ou construcionista) de um determinado material didático digital. A segunda refere-

se aos critérios propriamente ditos. Os critérios pedagógicos, discutidos na formação, poderão 

estar intrínsecos aos materiais e, por outro lado, depender do uso que lhes é dado; ou seja, os 

critérios pedagógicos farão sentido na escolha de material didático digital, dependendo de como o 

professor irá utilizá-lo. Assim, o professor precisará refletir sobre sua própria proposta 

pedagógica de uso desses materiais e sobre quais critérios deverá considerar para colocá-los em 

prática, assim como, se os critérios podem estar intrínsecos (ou não) aos materiais e auxiliar o 

professor em relação à sua escolha e utilização. 

Tendo em vista o (re)design da formação, a seguir descrevo o processo da 2ª Fase da Pesquisa. 
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4.2.2 Contexto pedagógico da 2ª Fase da Pesquisa – utilização e discussão do 

instrumento avaliativo contextual 

Após as reflexões e discussões sobre os critérios pedagógicos do instrumento avaliativo descritivo 

e crítico, identifiquei a necessidade de fazer o (re)design da Formação Continuada, a partir da 

utilização de um instrumento avaliativo contextual – Plano de Avaliação Contextual (RAMOS et 

al., 2004). 

O princípio de escolha deste instrumento avaliativo foi possibilitar a realização da atividade em 

contexto de formação de professores. Desta forma, iniciei a explicação para a elaboração do 

PAC, a qual inclui a explicação do uso do material didático digital levando em consideração o 

contexto onde este será utilizado e avaliado. 

O plano de avaliação em contexto de material didático digital desenvolve-se em três momentos: 

O primeiro momento refere-se à elaboração do plano de avaliação incluindo o uso do material 

didático digital levando em consideração o contexto onde este será avaliado. O segundo 

momento está focado na realização das atividades pedagógicas e na avaliação em contexto, 

propriamente dita. Por fim, um terceiro momento refere-se ao relato crítico do projeto e dos 

resultados da avaliação realizada, que serão explicados com mais detalhes na descrição dos 

encontros. 

Desta forma, o contexto educativo da 2ª Fase da Pesquisa foi a Formação Continuada 2012. 

Assim como na 1ª Fase, os encontros previstos para a formação presencial ficam definidos a 

partir do HTPC de Informática no formato de oficinas presenciais, e o acompanhamento de 

atividades reflexivas a distância por meio do ambiente e-Proinfo, como mostra de forma 

esquemática a Tabela 11. 
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Tabela 10 - 2ª Fase da Pesquisa – Utilização e reflexão sobre o instrumento avaliativo contextual 

2ª Fase da Pesquisa - Utilização do instrumento Plano de Avaliação Contextual 

Período Modalidade 

2012 Presencial | HTPC A distância | e-Proinfo 

Encontro 5 
10 de Agosto 

Oficina dos MDD: Impress e Calc. 
Elaboração do PAC. 

 

Agosto a 
Outubro 

 Fórum 3: Reflexão sobre o desenvolvimento 
do PAC 

Encontro 6 
17 de Outubro 

Oficina de MDD: orientações individuais para 
o uso de MDD. 
Desenvolvimento e Orientação do PAC. 
Análise crítica do PAC 

 

Outubro a 
Novembro 

 Fórum 3: Reflexão sobre o desenvolvimento 
do PAC 

Encontro 7 
13 de 
Dezembro 

Apresentação do PAC pelos professores. 
 

 

 

A seguir descrevo separadamente, cada um dos Encontros (5, 6 e 7) da 2ª Fase da Pesquisa. 

 

Encontro 5 | Oficina e elaboração do PAC 

No Encontro 5 realizei a oficina do editor de apresentações IMPRESS66 e do editor de planilha 

eletrônica CALC67, enfatizando suas potencialidades pedagógicas. Além das sugestões e 

possibilidades de uso e integração desses materiais digitais, expliquei aos professores sobre a 

importância e a necessidade de proceder à elaboração do Plano de Avaliação Contextual, na sua 

formação. 

Desta forma, iniciei a elaboração do PAC, a partir da primeira etapa: a explicação do uso do 

material didático digital levando em consideração o contexto onde este será utilizado e avaliado. 

Ramos et al. (2004) sugere aos professores alguns itens que deverão/poderão ser seguidos para a 

elaboração do PAC: 

(1) Elaboração do plano de avaliação de uso pedagógico do material didático digital 

Solicitar ao professor que escolha um material didático digital. Neste momento, o professor 

concebe um plano que engloba a concepção e implementação de uma estratégia pedagógica com 

a integração desse material e realiza a respectiva avaliação num determinado contexto. A partir 

desta situação, o professor deve planejar uma intervenção educativa, considerando os seguintes 

aspectos: 

                                                           

66 IMPRESS é um editor de apresentações, similar ao Power Point da Microsof. 
67 CALC é um editor de planilha, similar ao Excel da Microsoft. 
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§ Descrição dos interesses e necessidades dos alunos, do currículo, da escola onde o 

material didático será avaliado e, consequentemente, as condições para a realização da 

avaliação (condições de equipamentos, contextos físicos, etc.); 

§ Descrição do conhecimento e familiarização com o material didático digital que será 

utilizado e avaliado; 

§ Descrição e identificação analítica das zonas de convergência curricular (com a disciplina, 

com outras disciplinas, com outros temas que o material didático digital pode ser 

associado ou, ter algum papel no processo de ensino e aprendizagem), que poderão servir 

de ‘zona de ancoragem’ à utilização pedagógica do material. 

§ Concepção de uma estratégia de ensino e aprendizagem: 

o Objetivo de aprendizagem, competências e conteúdos envolvidos; 

o Proposta de atividades com o uso de material didático digital e outros recursos; 

o Organização do contexto; 

o Previsão e construção dos dispositivos de avaliação - coleta de dados (p. ex. 

observação; portfólio dos trabalhos dos alunos realizados com o uso do material 

didático digital); 

o Observações e anotações do professor durante a aula (contexto). 

No intuito de dar sequência à elaboração e discussão do PAC, abri um fórum de discussão (ver 

Capítulo 3). 

 

Encontro 6 | Oficina e orientação do PAC 

No Encontro 6 realizei uma oficina de orientação em relação aos materiais didáticos digitais que 

os professores estavam utilizando para a elaboração do PAC, sempre enfatizando suas 

potencialidades pedagógicas. 

Além dessas orientações, iniciei as segunda e terceira etapas do PAC, as quais referem-se à 

descrição da realização das atividades pedagógicas com uso do material didático digital e sua 

avaliação em contexto propriamente dita, assim como o relato crítico da prática ou projeto 

pedagógico e os resultados da avaliação realizada. 

Para a descrição da realização e análise crítica das atividades pedagógicas, Ramos et al. (2004) faz 

as seguintes sugestões: 
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(2) Realização das atividades pedagógicas do plano e avaliação em contexto 

Esta fase corresponde à execução do plano e das atividades pedagógicas bem como à avaliação 

dos resultados, incluindo a coleta de dados (prevista no item 1) da intervenção pedagógica. 

(3) Elaboração do relatório do trabalho desenvolvido e resultados obtidos 

O conteúdo do relatório do professor deverá conter uma reflexão sobre o processo 

desenvolvido, devendo nele constar os seguintes aspectos: 

§ Descrição e caracterização resumida dos alunos; 

§ Descrição do contexto curricular, em especial dos conteúdos, considerando as estratégias 

estabelecidas para avaliar o material didático digital no contexto criado; 

§ Descrição da estratégia didática definida pelo professor: 

o Atividades propostas e desenvolvidas e a forma como o material didático digital 

as permitiu alcançar; 

o Utilização de recursos e materiais de apoio (p. ex. lousa digital; exercícios; etc.); 

o Descrição do contexto físico em que o material didático digital foi utilizado 

(organização da sala, grupo, turma, individual, etc.). 

§ Descrição da forma como foi possível combinar/ articular a utilização do material 

didático digital com a realização da intervenção pedagógica, com as necessidades 

curriculares e de aprendizagem dos alunos; 

§ Avaliação dos resultados de aprendizagem, incluindo eventuais dados coletados pelo 

professor (p. ex. observações em sala de aula); 

§ Retorno dos alunos (caso ocorra); 

§ Conclusão e apreciação crítica final (incluindo o que gostaria de ter realizado e não 

conseguiu; o que faria diferente; sugestões e recomendações para outros professores). 

Para dar sequência a essas duas etapas finais do PAC, permaneci com a reflexão no fórum de 

discussão (ver Capítulo 3). 

 

Encontro 7 | Apresentação do PAC 

No Encontro 7 os professores apresentaram os resultados do PAC, por meio de relatos orais e 

escritos. A partir dessas apresentações, fiz críticas construtivas para a elaboração de outros 

planejamentos. 
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Com as apresentações e discussão, finalizei as intervenções e a coleta de dados da 2ª Fase da 

pesquisa. A seguir descrevo orientações de como foram construídos os princípios de design para 

esta pesquisa. 

De posse deste instrumento contextual, diferente do descritivo e crítico, o professor precisará 

refletir sobre os critérios pedagógicos que poderá considerar na escolha dos materiais didáticos 

digitais, além de levar em conta o contexto onde este material será utilizado e avaliado, por meio 

da elaboração, desenvolvimento e análise de um Plano de Avaliação Contextual. 

Conforme comentado anteriormente e corroborando com Ramos, et. al. (2004), não existe só um 

instrumento para escolha e/ou avaliação de materiais didáticos digitais. Por outro lado, os 

instrumentos avaliativos escolhidos não são produtos acabados e estão sujeitos a modificações 

que, certamente, resultarão da sua utilização prática por parte dos professores. Sendo assim, 

acredito que à medida que o professor desenvolve confiança e experiência no uso desses 

instrumentos, poderá integrar, de forma inovadora, o uso dos materiais didáticos digitais ao 

currículo e à sua prática pedagógica. 

Por ora, é importante ressaltar que, os dois instrumentos de avaliação, foram utilizados no 

processo da Formação Continuada, a partir de um processo cíclico de planejamento, 

implementação, análise e (re)design, em que cada ciclo é considerado uma oportunidade de 

compreender o processo de desenvolvimento e de aprendizagem (EDELSON, 2002) sobre a 

escolha de material didático digital. 

 

4.3 Síntese e perspectivas 

Como já vimos, o contexto é tecido juntamente com o ato de aprender (conteúdo). Nessa 

perspectiva, o contexto gera o conteúdo e, o conteúdo gera o contexto, e assim, um não pode 

existir sem o outro. Essa compreensão conduziu a explicação das características do contexto e do 

conteúdo da Formação Continuada.  

O design desta formação, por sua vez, integrou, na intervenção em contexto pedagógico, duas 

propostas de instrumentos de avaliação para discussão junto aos professores, as quais 

corroboram com a concepção de avaliação de material didático digital que abarca, não apenas o 

recurso em si mesmo, mas se estende à reflexão do professor e à análise em situação real de sua 

utilização. 

Desta forma, analiso, no próximo capítulo, a integração das duas propostas, por meio da análise 

relacional dessas intervenções em contexto pedagógico, com o uso do software CHIC. 
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CAPÍTULO 5 | Análise relacional das intervenções em contexto pedagógico 

  

Este capítulo se constitui pela análise relacional das intervenções em contexto pedagógico, por 

meio das categorias estabelecidas a priori e emergentes, identificadas nos registros textuais e orais 

dos professores, documentados no meu diário de campo e nos fóruns do ambiente e-Proinfo. O 

primeiro tópico apresenta a organização e a estrutura de análise e, em seguida, dois tópicos 

correspondem à análise dos contextos pedagógicos. 

 

5.1 Organização e estrutura da análise 

A análise relacional dos registros textuais, desenvolvida neste capítulo, relaciona-se às 

intervenções no contexto pedagógico, ou seja, aos temas das 1ª e 2ª Fase da Pesquisa: 

PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS QUE O PROFESSOR UTILIZA NA ESCOLHA DO 

MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL e ELABORAÇÃO DO PLANO DE AVALIAÇÃO CONTEXTUAL. Foi a 

partir da análise das especificidades das intervenções pedagógicas que a relação entre os temas 

tornou-se evidente, pelo fato de as intervenções terem enfatizado a escolha e a avaliação de 

materiais didáticos digitais. A Figura 21 representa essa relação. 

 

Figura 21 – Intervenção em contexto pedagógico 

 

A Figura 21 retoma as etapas da PBD (ver Capítulo 3), evidenciando as relações entre os dois 

temas principais da presente pesquisa nas intervenções em contexto pedagógico. 
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O primeiro tema PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS QUE O PROFESSOR UTILIZA NA 

ESCOLHA DO MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL - PCP (em destaque na cor amarela) se constitui pelos 

procedimentos utilizados pelo professor para a escolha desses materiais (p. ex. as categorias 

emergentes: recursos de apoio e materiais didáticos digitais que serão utilizados; critérios 

estabelecidos; momento da escolha; plano de ação e avaliação do material em contexto; 

verificação dos conhecimentos prévios dos alunos e da proposta curricular), assim como os 

critérios pedagógicos que o professor estabelece para sua escolha (p. ex. as categorias 

estabelecidas a priori: professor como mediador; autonomia do aluno; motivação; aprendizagem 

cooperativa e colaborativa; abordagem pedagógica; orientação da atividade; diferenças 

individuais; e as categorias emergentes: construção do conhecimento e aprendizagem significativa 

do aluno; exploração da criatividade; facilidade de uso; interação) (ver Capítulo 3, Tabela 6). 

O segundo tema, ELABORAÇÃO DO PLANO DE AVALIAÇÃO CONTEXTUAL – PAC (em destaque 

na cor laranja na Figura 21) se encaixa e abarca o primeiro tema; contudo, sem os 

PROCEDIMENTOS DO PROFESSOR PARA A ESCOLHA DO MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL, pois a 

elaboração do PAC já traz consigo estes procedimentos. Desta forma, permanece o tema 

CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS QUE O PROFESSOR UTILIZA NA ESCOLHA DO MATERIAL DIDÁTICO 

DIGITAL como um objeto de reflexão na 1ª Fase da Pesquisa, que se concretiza por meio da 

Preparação, Desenvolvimento na ação e Análise crítica do PAC, com suas respectivas categorias a 

priori e emergentes (ver Capítulo 3, Tabela 7). 

A análise relacional desses dois temas foi elaborada utilizando-se o software CHIC (descrito no 

Capítulo 3 – Metodologia da Pesquisa), que gerou cinco gráficos de árvores de similaridade. Tais 

árvores permitem visualizar as relações entre as categorias (a priori e emergentes) identificadas 

nos registros textuais, sinalizando novas possibilidades interpretativas dos dados da pesquisa. 

O desenvolvimento da análise relacional foi estruturado em tópicos que correspondem a cada 

fase da pesquisa, sendo apresentado respectivamente nos tópicos 5.2, 5.3 e 5.4 deste capítulo. 

Cada um destes tópicos apresenta o processo de análise de forma detalhada, enfatizando as 

relações entre as categorias configuradas em Classes e Subclasses nas árvores de similaridade, as 

quais são denominadas de acordo com as ideias-chave decorrentes de tais interpretações, ou seja, 

conforme o significado dos temas e categorias inter-relacionados nas árvores. Desta forma, essas 

Classes e Subclasses, denominadas e organizadas em suas respectivas categorias, são apresentadas 

na Tabela 12. 

  



122 
 

 

 

Tabela 11 - Fases, classes e subclasses da pesquisa 

Fase Análise relacional 
Árvore de 

similaridade 

1ª 

Procedimentos e critérios pedagógicos para a escolha de MDD 

1 

Classe 1 - Procedimentos realizados pelos professores na escolha do MDD 

Subclasse 1a - Avaliação do MDD em contexto de uso 

Subclasse 1b - Estabelecimento de critérios para a escolha do MDD 

Classe 2 - Critérios pedagógicos utilizados pelos professores na escolha do MDD 

Subclasse 2a - Abordagem pedagógica e Aprendizagem colaborativa 

Subclasse 2b - Papel do professor e Autonomia do aluno 

Subclasse 2c - Motivação e Aprendizagem significativa 

2ª 

Elaboração do PAC 

2 

Preparação e Desenvolvimento do PAC 

Classe 1 – Procedimentos para a elaboração do PAC 

Subclasse 1a - Competências e Critérios pedagógicos 

Subclasse 1b - Atividade pedagógica e Objetivo de aprendizagem 

Subclasse 1c – Contextualização do currículo e Proposta de atividade pedagógica 

Classe 2 – Desenvolvimento do PAC em contexto 

Análise crítica do PAC 

3 

Classe 1 – MDD e Avaliação da aprendizagem 

Subclasse 1a – Intervenção pedagógica e Caracterização dos alunos 

Subclasse 1b – Avaliação da aprendizagem e Retorno dos alunos 

Classe 2 – Conclusões e apreciações críticas do PAC 

1ª e 2ª  

Utilização de critérios pedagógicos na Preparação do PAC 

4 

Classe 1 – Critérios para escolha de MDD 

Subclasse 1a – Critérios e Competências 

Subclasse 1b – MDD e Recursos de apoio 

Classe 2 – Contextualização do currículo e Atividade pedagógica 

1ª e 2ª 

Utilização de critérios pedagógicos na Análise do PAC 

5 

Classe 1 – Autonomia do aluno e Proposta de atividade Pedagógica 
Classe 2 – Motivação e Intervenção pedagógica 
Subclasse 2a – Motivação e Facilidade de uso 
Subclasse 2b – Organização do contexto e Recursos de apoio 
Classe 3 – Abordagem pedagógica e Construção da aprendizagem significativa 

 

A seguir inicio a análise relacional de cada fase da pesquisa, conforme detalhado na tabela acima, 

assim como, busco verificar se os objetivos específicos desta pesquisa foram atingidos. 

 

5.2 Análise relacional do contexto educativo da 1ª Fase da Pesquisa 

O objetivo específico da 1ª Fase da Pesquisa era identificar os procedimentos e critérios 

pedagógicos utilizados pelos professores na escolha e avaliação de material didático digital nas 

intervenções pedagógicas. 
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Para responder a esse objetivo, o instrumento avaliativo descritivo e crítico de Reeves e Harmon 

(1996) norteou a organização da 1ª Fase da Pesquisa, ao possibilitar a discussão e reflexão sobre 

os procedimentos e critérios de escolha dos materiais didáticos digitais, fornecendo informações 

sobre as abordagens educacionais (instrucionista e construcionista), adequação ao currículo e 

promoção de aprendizagem. Assim, a seguir passo à análise propriamente dita do contexto 

educativo da 1ª Fase da Pesquisa. 

 

Procedimentos e critérios pedagógicos para a escolha de material didático digital 

A análise relacional da 1ª Fase da Pesquisa – PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS PARA 

A ESCOLHA DE MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL - mostra a importância de conceber de forma 

articulada os dois temas relacionados a esta fase: PROCEDIMENTOS DO PROFESSOR PARA A 

ESCOLHA DO MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL e CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS QUE O PROFESSOR 

UTILIZA NA ESCOLHA DO MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL, representado na árvore de similaridade a 

seguir (Figura 22). 

Vale ressaltar que, a denominação da 1ª Fase está relacionada aos temas estabelecidos, assim 

como às denominações das Classes na árvore de similaridade; isso ocorre em função da 

predominância das características e das categorias relacionadas nesta fase da pesquisa. 

Como descrito no Capítulo 4, esta fase da pesquisa, a primeira intervenção no contexto 

pedagógico trata da apresentação e utilização dos critérios pedagógicos do instrumento de 

avaliação descritivo e crítico proposto por Reeves e Harmon (1996), numa discussão que 

antecede a utilização do material didático digital e se constitui pelos procedimentos utilizados e 

postura adotada pelo professor na escolha desses materiais. 
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Figura 22 - Árvore de similaridade –  
Procedimentos e critérios pedagógicos para a escolha de material didático digital 

 
Legenda: 
[   ] Procedimentos do professor para a Escolha do Material Didático Digital (categorias emergentes) 
[   ] Critérios pedagógicos que o professor utiliza na escolha do material didático digital (categorias a priori) 
[   ] Critérios pedagógicos que o professor utiliza na escolha do material didático digital (categorias emergentes) 

 

O gráfico da árvore de similaridade se constitui de 15 categorias68 (representadas por retângulos 

nas cores: lilás, amarelo e verde), as quais são referentes aos temas relacionados a esta fase. Essa 

árvore se configura em duas grandes Classes (1 e 2), que não apresentam articulação entre si. 

É possível observar na Figura 22, que a sequência das categorias de [01EMDD] RECURSOS DE 

APOIO UTILIZADOS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA a [08EMDD] VERIFICAÇÃO DA PROPOSTA 

CURRICULAR forma a Classe 1, denominada de PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELOS 

PROFESSORES NA ESCOLHA DO MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL; e a Classe 2, denominada de 

                                                           

68 Embora a análise interpretativa tenha identificado 19 categorias, como consta na constituição dos dados no 
Capítulo 3 (Tabela 6), quatro das categorias (05EMDD – Plano de ação com o uso do MDD; 07EMDD – 
Verificação dos conhecimentos prévios dos alunos; 18CPUce – Facilidade de uso; 19CPUce - Interação) não foram 
visualizadas no gráfico da árvore de similaridade pelo fato de sua ocorrência ter sido igual ou menor que dois, valor 
considerado  irrelevante para os cálculos efetuados pelo software CHIC, nesta pesquisa. 
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CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS UTILIZADOS PELOS PROFESSORES NA ESCOLHA DO MATERIAL 

DIDÁTICO DIGITAL, é constituída pela sequência das categorias de [02EMDD] MATERIAL 

DIDÁTICO DIGITAL UTILIZADO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA até [17CPUce] EXPLORAÇÃO DA 

CRIATIVIDADE DO ALUNO. 

Pode-se observar que a Classe 1 e a Classe 2 se apresentam de forma separada, ou seja, não existe 

nenhuma linha que faça a ligação entre elas, o que pode ser entendido pela reflexão dos 

professores no início da formação, ou seja, quando foram ressaltadas as especificidades  dos 

procedimentos de escolha e a adoção de critérios pedagógicos para as escolhas, tal como mostra a 

análise de cada uma das Classes e suas respectivas Subclasses, apresentada a seguir. 

 

Classe 1 | PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELOS PROFESSORES NA ESCOLHA DO MATERIAL 

DIDÁTICO DIGITAL 

Nessa primeira classe ocorre a predominância das categorias relacionadas ao tema 

PROCEDIMENTOS DO PROFESSOR PARA A ESCOLHA DO MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL, como 

mostra a Figura 23. 

 

Figura 23 - Gráfico da Classe 1 – 
 Procedimentos do professor para a escolha de material didático digital 

 
Legenda: 
[   ] Procedimentos do professor para a escolha do material didático digital (categorias emergentes) 
[   ] Critérios pedagógicos que o professor utiliza na escolha do material didático digital (categorias a priori) 
 

A visualização dessa classe retrata o momento inicial da Formação Continuada, mais 

especificamente, os efeitos das discussões sobre quais os procedimentos que os professores 

adotavam ao escolher um material didático digital (Fórum: Reflexão sobre a escolha do Material 

Didático Digital). As discussões deste fórum no ambiente e-Proinfo favoreceram aos professores 

(e gestores) centrar o foco de suas reflexões sobre os recursos de apoio e materiais didáticos 

digitais utilizados na prática pedagógica; o momento de escolha desses materiais e os critérios 
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estabelecidos para sua escolha estão evidenciados nas análises seguintes relativas às duas 

Subclasses (1a e 1b). 

 

A Subclasse 1a, denominada AVALIAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL EM CONTEXTO DE 

USO, é composta pelo encadeamento de relações envolvendo reflexões sobre os procedimentos e 

um critério pedagógico, como eixo norteador, utilizado pelos professores na escolha do material 

didático digital. É interessante observar que as categorias RECURSOS DE APOIO UTILIZADOS NA 

PRÁTICA PEDAGÓGICA [01EMDD] e MOMENTO DA ESCOLHA DO MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL 

[04EMDD], são desencadeadores dos níveis de similaridade (0.993963) mais fortes deste 

conjunto (níveis 3 e 4), formado pelas categorias AVALIAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL 

EM CONTEXTO DE USO [06EMDD] e DIFERENÇAS INDIVIDUAIs (faixa etária; interesses diversos) 

[15CPUcp], como mostra a Figura 24. 

 

Figura 24 - Gráfico da Subclasse 1a - Avaliação do material didático digital em contexto de uso 

 
Legenda: 
[   ] Procedimentos do professor para a escolha do material didático digital (categorias emergentes) 
[   ] Critérios pedagógicos que o professor utiliza na escolha do material didático digital (categorias a priori) 

 

O primeiro nível da Subclasse 1a, composta pelas categorias RECURSOS DE APOIO UTILIZADOS 

NA PRÁTICA PEDAGÓGICA [01EMDD] e MOMENTO DA ESCOLHA DO MDD [04EMDD] (com os 

seguintes números de ocorrências: 12.00 e 7.00 respectivamente), mostra a importância da 

relação. Isto porque, sem esta relação, a própria AVALIAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL EM 

CONTEXTO DE USO [06EMDD] pode passar despercebida ou mesmo ser ignorada pelo professor. 

Quando aparece a utilização do critério pedagógico DIFERENÇAS INDIVIDUAIS [15CPUcp], fica 

evidente que, o professor, na avaliação em contexto de uso do material didático digital leva em 

consideração as diferenças individuais dos alunos, como por exemplo, suas faixas etárias e seus 

interesses diversos. Vale lembrar que, nesta 1ª Fase da Pesquisa, o professor se reporta ao 

contexto a partir de suas experiências prévias, e sobre o conhecimento pedagógico que tem sobre 

a pertinência de selecionar determinado material didático digital, conforme as características 
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individuais de seus alunos. Os extratos textuais a seguir explicam como os professores 

estabelecem relações entre esses temas: 

 

Nas minhas aulas utilizo frequentemente a lousa digital, para a visualização de imagens, filmes, 
slides, produções e revisões textuais. Já com o classmate costumo utilizar o KWord para a 
produção de textos e pesquisas na internet. O uso desses materiais foi planejado no início do ano, 
mas, semanalmente ao elaborar a rotina esse planejamento, ele é analisado e repensado. Desde a 
escolha, esses materiais já estão sendo avaliados e enquanto nossos alunos realizam as atividades 
propostas, as dificuldades, facilidades e o interesse de cada aluno nas aulas também são maneiras 
de avaliarmos os materiais escolhidos. [08PEF2] 
 

Uso muito a lousa digital, tanto para apresentações de slides, filmes ou imagens, como para a 
produção de textos ou correção de exercícios no próprio programa da lousa. Com o classmate, 
utilizo bastante o KWord para produção e revisão de textos, pesquisas na internet sobre o tema 
trabalhado na aula e atividades de sites educacionais, em especial, o Portal Aprende Brasil e, 
também para leitura de textos que podem ser baixados em sites como Domínio Público. O 
planejamento do uso desses materiais aconteceu já no início do ano, mas no decorrer das aulas são 
repensados tendo em vista o momento em que cada sala se encontra e os possíveis contratempos que 
podem aparecer. Assim, a avaliação desses materiais ocorre tanto durante as escolhas como 
durante o uso com os alunos, analisando, primeiramente sua relevância para a atividade proposta 
e as dificuldades/facilidades que os alunos encontram ao utilizarem esses materiais. [12PEFII] 
 

Nestes exemplos, à medida que os professores realizam seus planejamentos, escolhem os 

recursos de apoio e iniciam a escolha do material didático digital para sua prática pedagógica. Em 

seguida, durante e/ou após o uso do material didático digital, o professor faz, nesta fase inicial, 

uma avaliação em contexto, a partir de suas experiências prévias, no intuito de verificar se o 

material está de acordo com a faixa etária e/ou interesses diversos dos alunos, pois não é possível 

elaborar uma proposta de uso de determinado material, se o aluno ainda não está preparado para 

utilizá-lo. 

 

A Subclasse 1b, denominada ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA DE MATERIAL 

DIDÁTICO DIGITAL, é composta pelas categorias CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS PARA A ESCOLHA DE 

MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL [03EMDD] e VERIFICAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR 

[08EMDD], como mostra a Figura 25. 
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Figura 25 - Gráfico da Subclasse 1b –  
Estabelecimento de critérios para a escolha de material didático digital 

 
Legenda: 
[   ] Procedimentos do professor para a escolha do material didático digital (categorias emergentes) 

 

O nível de similaridade entre as duas categorias não aponta um nó forte (nível 2 - similaridade 

0.995088); no entanto, tem importância para o significado da pesquisa, pois esta relação anuncia 

uma visão integradora do professor por dois motivos. O primeiro indica a existência de que, 

alguns professores, ao estabelecerem os critérios de escolha do material didático digital, verificam 

a proposta curricular. O segundo está na relação que estabelece no nível 5, um nó forte, o qual 

encadeia as relações formadas pela Subclasse 1a. O extrato do registro textual abaixo exemplifica 

esse processo: 

 

Escolho o material didático digital que alcance o objetivo da proposta curricular. Que seja 
interessante e atrativo. Que seja dentro dos recursos disponíveis na realidade da escola. Eu 
também preciso conhecer o limite do meu aluno para usar, para explorar o material. Quando 
possível e necessário, utilizo a internet para vários aproveitamentos dentro do conteúdo trabalhado. 
O material didático digital é selecionado durante o planejamento e replanejamento iniciados a 
cada semestre do ano letivo. [01PEF1] 
 

Quanto ao uso e escolha dos materiais didáticos, procuro escolher de forma que possa atrelá-los 
com os conteúdos do planejamento, usando como mais uma ferramenta para que o aluno faça 
aquisição do conteúdo que está sendo trabalhado. Vejo esse material como mais uma forma de 
desenvolver o interesse do aluno para o conhecimento, sendo uma forma de avaliação também. 
[06PEF2] 

 

Nos exemplos acima, os professores estabelecem os critérios de escolha do material didático 

digital a partir da proposta curricular, pois dispõem de um currículo que orienta sua prática 

pedagógica, assim como verificam as necessidades de seus alunos, para utilizar o material. Esta 

relação indica a necessidade de integração do material didático digital à proposta curricular, a 

partir da compreensão das suas potencialidades, do domínio do conteúdo abordado, assim como 

as necessidades dos alunos, para que possam construir conhecimento. 

Assim, esta classe indica os procedimentos realizados pelo professor, mas, ao mesmo tempo, 

aponta para a necessidade de utilização de critérios de escolha do material didático digital, como 

revela a análise da Classe 2. 
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Classe 2 | CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS UTILIZADOS PELOS PROFESSORES NA ESCOLHA DO 

MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL 

Esta classe é formada, predominantemente, pelo tema CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS QUE O 

PROFESSOR UTILIZA NA ESCOLHA DO MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL, como mostra a Figura 26. 

 

Figura 26 - Gráfico da Classe 2 –  
Critérios pedagógicos que o professor utiliza na escolha do material didático digital 

 
Legenda: 
[   ] Procedimentos do professor para a escolha do material didático digital (categorias emergentes) 
[   ] Critérios pedagógicos que o professor utiliza na escolha do material didático digital (categorias a priori) 
[   ] Critérios pedagógicos que o professor utiliza na escolha do material didático digital (categorias emergentes) 

 

Essa classe revela que, o foco das reflexões dos professores (e gestores) está centrado nas 

questões relacionadas à utilização de critérios pedagógicos para a escolha do material didático 

digital, indicando que existe influência da teoria apresentada aos professores sobre critérios 

pedagógicos proposta por Reeves e Harmon (1996), como eixos norteadores das reflexões sobre 

a escolha e avaliação desses materiais, assim como, a discussão estabelecida em um fórum de 

discussão (Fórum: Reflexão sobre utilização de critérios para a escolha de material didático 

digital), tal como indicam, a seguir, as análises das três Subclasses (2a, 2b e 2c). 

 

A Subclasse 2a, denominada ABORDAGEM PEDAGÓGICA E APRENDIZAGEM COLABORATIVA, é 

construída pelo conjunto das categorias APRENDIZAGEM COOPERATIVA E COLABORATIVA 

[12CPUcp] e ABORDAGEM PEDAGÓGICA DO MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL [12CPUcp], expressa 

o nó mais forte da árvore de similaridade. Esse nó desencadeia o tema EXPLORAÇÃO DA 

CRIATIVIDADE DO ALUNO [17CPUce], como mostra a Figura 27. 
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Figura 27 - Gráfico da Subclasse 2a - Abordagem pedagógica e Aprendizagem colaborativa 

 
Legenda: 
[   ] Procedimentos do professor para a escolha do material didático digital (categorias emergentes) 
[   ] Critérios pedagógicos que o professor utiliza na escolha do material didático digital (categorias a priori) 
[   ] Critérios pedagógicos que o professor utiliza na escolha do material didático digital (categorias emergentes) 
 

O encadeamento de relações entre as categorias APRENDIZAGEM COOPERATIVA E 

COLABORATIVA NO MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL [12CPUcp] e ABORDAGEM PEDAGÓGICA DO 

MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL [12CPUcp], mostra que alguns professores, ao escolherem o 

material didático digital para a utilização na sua prática pedagógica, adotam posturas com uma 

abordagem pedagógica construcionista, para que o aluno possa desenvolver uma aprendizagem 

significativa com o uso do laptop (MENDEZ; ALMEIDA, 2011; ALMEIDA; VALENTE, 2011). 

Essa abordagem pedagógica também possibilita a exploração da criatividade dos alunos, assim 

como, favorece a autonomia do aluno na construção do conhecimento com o uso desse material 

(Subclasses 2a e 2b). O extrato do registro textual abaixo exemplifica esse processo: 

 

Pensando na ferramenta TuxPaint, percebo que ela segue a linha construcionista; o professor é o 
mediador do trabalho, mas a criatividade e a inspiração para execução de um bom trabalho é do 
aluno. É uma ferramenta motivacional, já que cada aluno quer apresentar o melhor resultado e é 
também muito colaborativa; percebo que aqueles alunos que se sobressaem, gostam de ensinar os 
outros... é um tal de ir de máquina em máquina mostrando passos... [07PEF2] 
 

No KPresenter o professor pode ser orientador e o aluno tem que construir o conhecimento dele. 
Ele tem que ir pesquisando, mexendo até construir sua própria atividade. Os alunos sempre 
gostam de sentar em dupla para fazer as atividades. Um dá ideia para o outro, ajuda o outro.  
“Como você fez isso? E aquilo lá? Vem aqui me ensinar”. Isso torna cooperativo... O 
instrucionismo não permite que o aluno crie, que ele mude, altere, que faça mudanças no recurso, 
só vai instruir ele. Se ele errar, vai ser avisado que errou, dando possibilidade de voltar e tentar 
acertar a alternativa correta. Agora, no construcionismo, ele vai conseguir modificar, alterar as 
atividades... Com a ajuda do professor, o aluno vai pesquisando, vai ter que ir fuçando nas 
ferramentas, até conseguir chegar ao objetivo proposto pelo professor. O aluno vai perceber os erros 
que cometeu, mas com a ajuda do professor, dos colegas ou ele mesmo tentando, vai conseguir 
corrigir. No KPresenter o professor e o aluno tem várias opções e pode escolher de que maneira 
querem trabalhar com o recurso. [10PEF2] 
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Nestas reflexões, dois professores distinguem a abordagem pedagógica do material didático 

digital, enfatizando o que propõe Almeida (2000a, p. 63) sobre a abordagem construcionista: “[...] 

uma abordagem voltada para o processo de aprendizagem do aluno que interage com o 

computador na busca de informações significativas para a compreensão, representação e 

resolução de uma situação-problema [...]”. 

Além disso, os extratos textuais indicam, que os professores reconhecem seu papel de mediar no 

processo de aprendizagem do aluno, assim como a importância do papel de autor do aluno, 

usando sua criatividade no desenvolvimento da atividade com uso do laptop. Vale lembrar que, 

Valente (1993, 1996, 1999c), ao ampliar o conceito de construcionismo, especificando os 

elementos do ciclo descrição-execução-reflexão-depuração, que se retroalimenta e forma uma 

espiral ascendente da evolução do conhecimento, também enfatizou o papel do professor como 

mediador, facilitador e orientador no processo de aprendizagem do aluno. 

Por fim, no primeiro extrato, fica evidente que o professor adota o material didático digital como 

uma ferramenta que possibilita motivar os alunos. Como descrito no Capítulo 4, na motivação 

intrínseca, o aluno cria condições para que ele possa dar sentido às suas aprendizagens, ou seja, 

viabiliza a construção do conhecimento. (REEVES; HARMON, 1996). 

 

A Subclasse 2b - PAPEL DO PROFESSOR E AUTONOMIA DO ALUNO - é construída pelas 

categorias PROFESSOR COMO MEDIADOR [09CPUcp], AUTONOMIA DO ALUNO (protagonismo do 

aluno) [10CPUcp] e ORIENTAÇÃO DA ATIVIDADE CONTEXTUALIZADA PARA A REALIDADE 

[14CPUcp], como mostra a Figura 28. 

 

Figura 28 - Gráfico da Subclasse 2b - Papel do professor e Autonomia do aluno 

 

Legenda: 
[   ] Critérios pedagógicos que o professor utiliza na escolha do material didático digital (categorias a priori) 
 

Esta árvore mostra a importância do papel do professor na mediação, favorecendo o 

desenvolvimento da autonomia pelos alunos, buscando sempre contextualizar a atividade, como 

aponta o extrato abaixo: 
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Com o Scrapbook dá para trabalhar com fontes históricas. O professor vai ter que orientar, 
mediar, direcionar, como será a trajetória do aluno para montar um álbum. Você também pode 
deixar os alunos livres para adicionarem o que quiserem num primeiro momento, para poderem 
criar e depois orientar na montagem. O Scrapbook tem várias ferramentas para o aluno 
trabalhar. Eu acho que sairão bem diferente os álbuns de cada aluno. Isso mostra a liberdade que 
eles vão ter na construção do álbum. Dependendo da proposta pedagógica do professor, o 
Scrapbook poderá ser motivador, trazer cooperação entre os alunos. Pode fazer parte da vida do 
aluno. O aluno determina a sequencia que ele quer no Scrapbook, quando vai fazer alguma 
atividade. Porque, consegue colorir o que quiser e ir criando seu desenho, sua imagem. Vai criar o 
seu conteúdo, as suas atividades. O controle do aluno é total, ele pode fazer o que quiser, a partir 
da proposta pedagógica do professor. [06PEF2] 
 

O Scrapbook... por ser algo próximo a eles... é uma coisa interessante... lincar o Scrapbook com o 
jornal da escola. Para fazer as memórias do jornal. O processo, as etapas, as construções de algo 
para o jornal. Porque seria uma motivação, não só para quem está trabalhando com o 
Scrapbook, quanto para quem está trabalhando com o jornal na escola. Tem possibilidade de 
experimentar; se não gostou faz outra vez. Por exemplo, a professora estava fazendo um cenário 
com neve e colocou roupa de calor no avatar. O recurso deixou refazer. Tem essa possibilidade e 
flexibilidade... Até de organizar o pensamento. Às vezes no papel, o aluno vai colocando 
qualquer coisa. No Scrapbook, ele tem que pensar o que ele vai escrever naquele espaço. Por 
exemplo, têm lugares que o aluno não pode digitar muita coisa, o espaço é restrito. Aí tem que 
avaliar o que é importante escrever. Em determinado programa não dá para digitar muitas coisas. 
O aluno tem que organizar o próprio pensamento. [13FUCA] 

 

O primeiro extrato traz a reflexão do professor de História sobre o uso do Scrapbook. Esse 

extrato revela, além das características já citadas (sobre as categorias da árvore de similaridade) 

que esse professor, ao refletir sobre a utilização do Scrapbook na sua prática pedagógica, pensa na 

integração do material didático digital ao currículo e em como o aluno poderá construir o seu 

próprio álbum. Preocupa-se com a liberdade que o material possibilita para criar os conteúdos da 

atividade direcionada pelo professor. 

Já no segundo extrato, a Formadora UCA na escola também faz uma reflexão sobre o uso do 

Scrapbook. Ela acredita que o uso Scrapbook auxilia a estruturar/organizar o pensamento do 

aluno, pois este precisará refletir sobre o processo de desenvolvimento da atividade proposta; 

neste caso, poderá ser direcionado para uma atividade contextualizada, como por exemplo, o 

Jornal Montoro Online69, possibilitando que tanto alunos, quanto professores fiquem motivados 

para a atividade proposta. 

 

                                                           

69 O Jornal Montoro Online foi concebido no Projeto de Integração das Tecnologias na Escola (PROJITEC). Este 
projeto foi pensado e elaborado pelos professores e gestores no final da Formação Inicial do Projeto UCA, no ano 
de 2010. Disponível em: <http://montoroonline.com.br/> Acesso em: Junho de 2013. 
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A Subclasse 2c - MOTIVAÇÃO E APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA - é construída pelas categorias 

MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL UTILIZADO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA [02EMDD], MOTIVAÇÃO 

[11CPUcp] e CONSTRUÇÃO DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DO ALUNO [16CPUce], como 

mostra a Figura 29. 

 

Figura 29 - Gráfico da Subclasse 2c - Motivação e Aprendizagem significativa 

 

Legenda: 
[   ] Critérios pedagógicos que o professor utiliza na escolha do material didático digital (categorias a priori) 
[   ] Critérios pedagógicos que o professor utiliza na escolha do material didático digital (categorias emergentes) 
 

O nível de similaridade entre as duas categorias não é forte (nível 10 - similaridade 0.680282) 

numa análise desta primeira fase; mas, esta relação é significativa para o presente estudo, porque 

indica a existência de materiais didáticos digitais utilizados na prática pedagógica do professor que 

podem ser motivadores e possibilitar a construção do conhecimento, a aprendizagem significativa 

e o compartilhamento das descobertas entre os alunos, como apontam os extratos a seguir: 

 

Quanto ao uso do Squeak em sala de aula, os alunos gostaram muito. Quando nós usamos, eu 
deixei eles explorarem a ferramenta e criarem um desenho livre utilizando sua criatividade. A 
abordagem do Squeak é construcionista, onde o professor é o mediador, o aluno fica motivado, 
pois busca a construção do conhecimento. Os alunos salvaram o desenho, por isso, relatei que é 
construcionista, porque o aluno tem a liberdade de criar e isso os motiva, também um ajuda o 
outro a descobrir a função da ferramenta. [01PEF1] 
 

Como o software que mais utilizei no ano de 2011 foi o Tux Paint, penso que ele oferece muitas 
opções de trabalho para nós, possibilitando que os alunos construam seu conhecimento e 
desenvolvam a criatividade, ou seja, o Tux Paint é uma ferramenta muito ampla, não se limita a 
acertar ou erra; de acordo com o seu conhecimento, o aluno vai desenvolver algo utilizando as 
ferramentas do aplicativo; para isso é necessário que ele esteja motivado e o professor terá que estar 
sempre presente, mediando situações, auxiliando os alunos e até os motivando; além disso, esse 
aplicativo permite a colaboração entre os alunos, pois através das experiências que vivenciei em 
minha sala de aula pude notar que à medida que uma criança descobre algo novo ela compartilha 
a descoberta com os colegas e assim todos acabam participando e se desenvolvendo de forma 
significativa. [02PEF1] 

 

Assim, a partir das explicações acima (sobre a Subclasse c) e corroborando com Mendes e 

Almeida (2011), os extratos, em uma perspectiva construcionista, também indicam a existência de 
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materiais didáticos digitais que possibilitem a motivação dos alunos para a exploração e 

construção de caminhos próprios mais elaborados: a interlocução, a busca de alternativas de 

solução para diferentes problemas, o desenvolvimento da criatividade, a análise, a produção de 

hipóteses e a participação ativa dos alunos em atividades pedagógicas propostas por professores 

mediadores de seus processos de aprendizagem. 

 

Para finalizar, a análise geral da Classe 2 indica que os professores têm clareza sobre sua 

intencionalidade pedagógica, ao adotarem uma postura de escolha crítica dos materiais didáticos 

digitais que utilizarão na sua prática pedagógica. O interessante, nessa classe, é que a reflexão 

sobre os critérios pedagógicos, como um eixo norteador, ocorre no momento em que os 

professores estão aprendendo a analisar os materiais didáticos digitais. 

Este encadeamento de relações, voltadas à escolha e avaliação do material didático digital faz a 

ligação – entre as Subclasses 2a, 2b e 2c, e indicam a existência de critérios com maior 

similaridade que os professores utilizam. 

Esses critérios pedagógicos indicam que os materiais didáticos digitais, a partir de uma 

abordagem construcionista, podem ser motivadores, viabilizar a construção de conhecimento (p. 

ex. os micromundos, os editores de modo geral, de álbuns, de apresentações, de desenho, de 

texto e outros), a aprendizagem significativa e, consequentemente, o protagonismo do aluno, em 

atividades pedagógicas contextualizadas propostas por professores mediadores de seus processos 

de aprendizagem criativos, cooperativos e colaborativos. 

Dessa forma, a Classe 2 se completa fechando-se em si mesma, como mostra a Árvore de 

Similaridade - CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS UTILIZADOS PELOS PROFESSORES NA ESCOLHA DO 

MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL. 

 

5.3 Análise relacional do contexto educativo da 2ª Fase da Pesquisa 

O objetivo desta análise foi identificar os aspectos relacionados à elaboração do Plano de 

Avaliação Contextual (PAC) nas intervenções pedagógicas da 2ª Fase da Pesquisa. 

Desta forma, o instrumento avaliativo contextual de Ramos et al. (2004) norteou sua organização, 

ao possibilitar a elaboração do PAC. Nesta fase, o professor se distancia das atividades 

relacionadas à 1ª Fase para refletir e construir este plano, o qual possui três etapas (preparação, 

desenvolvimento na ação e análise crítica). 
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Para melhor compreensão da análise relacional da Elaboração do PAC, dividi este tópico em duas 

partes. A primeira refere-se à Preparação e Desenvolvimento do PAC e, a segunda, à Análise 

crítica do PAC, as quais estão explicadas a seguir. 

 

Preparação e Desenvolvimento na ação do PAC 

Na primeira análise relacional é possível perceber dois momentos distintos: o da Preparação e a 

do Desenvolvimento na ação do PAC; no entanto, essa relação oferece um momento 

significativo para que o professor possa preparar e, em seguida, desenvolver (colocar na ação) sua 

prática pedagógica, por meio da proposta do PAC. Essa relação é representada na árvore de 

similaridade na Figura 30, a seguir. 

 

Figura 30 - Árvore de similaridade 2 - Preparação e Desenvolvimento na ação do PAC 

 
Legenda: 
[   ] Preparação do PAC (categorias a priori e emergentes) 
[   ] Desenvolvimento na ação do PAC (categorias emergentes) 
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O gráfico da árvore de similaridade se constitui de 14 categorias70, (apresentadas em retângulos 

nas cores: azul e laranja), as quais se configuram em duas grandes Classes (1 e 2). É possível 

observar na Figura 30, que a sequência das categorias de [01PPAC] CARACTERIZAÇÃO DOS 

ALUNOS a [09PPAC] ORGANIZAÇÃO DO CONTEXTO FÍSICO forma a Classe 1, denominada de 

PROCEDIMENTOS PARA A ELABORAÇÃO DO PAC; e a Classe 2, denominada de ELABORAÇÃO DO 

PAC EM CONTEXTO, é constituída pela sequência das categorias de [10PPAC] MATERIAL 

DIDÁTICO DIGITAL UTILIZADO até [18DPAC] POSTURA DOS ALUNOS. 

Pode-se constatar que as Classes 1 e 2 se apresentam de forma separada, ou seja, não existe 

nenhuma linha que faça a ligação entre elas. Essa falta de ligação entre elas pode ser justificada 

pela própria elaboração do PAC, ou seja, pelas especificidades entre a sua preparação e 

elaboração, como mostra a análise de cada uma das Classes e suas respectivas Subclasses, a seguir. 

 

Classe 1 | PROCEDIMENTOS PARA A ELABORAÇÃO DO PAC 

Essa classe é formada predominantemente pelas categorias do tema PREPARAÇÃO DO PAC, 

Figura 31, a seguir. 

 

                                                           

70 Embora a análise interpretativa tenha identificado 19 categorias, como consta na constituição dos dados no 
Capítulo 3 (Tabela 7), quatro das categorias (03PPAC – Identificação das zonas de convergência curricular; 12PPAC 
– Familiarização com o MDD; 15DPAC – Gestão do tempo e do espaço; 16DPAC – Realização das atividades 
pedagógicas) não foram visualizadas no gráfico da árvore de similaridade pelo fato de sua ocorrência ter sido igual ou 
menor que dois, valor considerado irrelevante para os cálculos efetuados pelo software CHIC, nesta pesquisa. 
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Figura 31 - Gráfico da Classe 1 - Procedimentos para a elaboração do PAC 

 
Legenda: 
[   ] Preparação do PAC (categorias a priori e emergentes) 
[   ] Desenvolvimento na ação do PAC (categorias emergentes) 
 

Essa classe revela que o foco da Preparação do PAC pelos professores está centrado na 

identificação de competências e habilidades que podem ser desenvolvidas pelos alunos e nos 

procedimentos e critérios adotados para a escolha do material didático digital, relacionados ao seu 

contexto de uso (ao desenvolvimento do currículo). O fato de o professor explicitar os 

procedimentos e critérios adotados para a escolha do material didático digital desencadeia 

diversas ações, como a elaboração de uma proposta de uso desse material na sua prática, como 

indicam, a seguir, as análises das três Subclasses (1a, 1b e 1c). 

 

A Subclasse 1a – COMPETÊNCIAS E CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS - é formada por quatro 

categorias: IDENTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E/OU HABILIDADES [05PPAC], PROCEDIMENTOS 

E CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA DO MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL [06PPAC], RECURSOS E 

MATERIAIS DE APOIO [08PPAC] e ORGANIZAÇÃO DO CONTEXTO FÍSICO [09PPAC], como 

mostra a Figura 32, dividindo-se em dois conjuntos. 
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Figura 32 - Subclasse 1a - Competências e Critérios pedagógicos 

 
Legenda: 
[   ] Preparação do PAC (categorias a priori e emergentes) 

 

O primeiro conjunto desta Subclasse indica o nível mais significativo do gráfico (nível 1 – 

similaridade 0.915095), mostrando que os professores ao realizarem os procedimentos (ações) 

e/ou ao estabelecer critérios pedagógicos para a escolha de material didático digital, também 

procuram identificar as competências que os alunos precisam desenvolver. O extrato a seguir 

constata essa preocupação: 

 

No momento escolhi trabalhar com a ferramenta – Blog, criando com os alunos esse recurso para  
se apropriem desta ferramenta e com isso contribuir para o letramento digital, favorecendo as 
habilidades de leitura e escrita. Procurei desenvolver também nos alunos a capacidade de raciocínio 
e de comunicação, bem como o espírito crítico e a criatividade. [01PEF1] 
 

Este extrato também indica que o professor preocupa-se com o letramento digital dos alunos, 

mais especificamente com as habilidades que os alunos precisam desenvolver, como, por 

exemplo, a leitura e a escrita , de modo crítico e consciente a fim de fazer sentido o seu uso, por 

meio do uso do Blog. 

Rojo (2009) esclarece que, com o surgimento e ampliação contínua de acesso às TDIC, há 

exigências de novos letramentos. A autora explica também que, o termo letramento busca 

recobrir os usos e práticas sociais de linguagem que envolvem a escrita em diferentes contextos. 

O letramento digital, por sua vez, engloba a leitura, a escrita e o uso das TDIC (SOARES, 2002; 

WARSCHAUER, 2008; VALENTINI; PESCADOR; SOARES, 2013), para o desenvolvimento 

da capacidade de raciocínio, criticidade, criatividade, comunicação, protagonismo, cooperação e 

construção de significado. 

Este primeiro conjunto (Subclasse 1a) desencadeia o segundo, no qual é possível identificar as 

escolhas dos recursos de apoio e a organização do contexto físico, que o professor faz para sua 

aula. A seguir o extrato textual mostra essa organização: 
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A classe será dividida em grupos de 4 e 5 pessoas, totalizando 6 grupos. Cada grupo será 
responsável pelo aprofundamento de um tipo de figura geométrica. Entregando essa atividade em 
arquivo no Impress e apresentando os slides na lousa digital. [09PEF2] 

 

Nos dois extratos referentes à Subclasse 1a, a proposta de uso da tecnologia na prática (ou em 

projetos) pedagógica está presente em situações distintas. O primeiro extrato aponta a 

preocupação do professor do Ensino Fundamental 1, em relação principalmente ao letramento 

digital de seus alunos. Já o segundo extrato indica que o professor, do Ensino Fundamental 2, 

além da preocupação com o letramento digital, também preocupa-se com outras situações, por 

exemplo, a organização do contexto, o aprofundamento de um assunto específico do currículo e 

a organização desse assunto para apresentação em sala de aula. 

Assim, este conjunto das quatro categorias mostra que, ao realizar os procedimentos (ações) e/ou 

estabelecer/adotar critérios para a escolha de material didático digital, o professor também 

procura criar condições/estratégias para o desenvolvimento das competências, como a leitura e 

escrita que os alunos precisam desenvolver, assim como o letramento digital. Após essa 

identificação, o professor passa a organizar o contexto físico para sua aula e a escolher os 

recursos de apoio que serão utilizados nas apresentações de trabalhos dos alunos. 

 

A Subclasse 1b – ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM - constituída 

pelas categorias OBJETIVO DE APRENDIZAGEM [04PPAC] e ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COM USO 

DO MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL E RECURSOS DE APOIO [14DPAC]. Vale observar, que essas 

categorias estão centralizadas na Classe 1 e cada uma corresponde a dois temas: a PREPARAÇÃO e 

o DESENVOLVIMENTO DO PAC, como mostra a Figura 33. 

 

Figura 33 - Subclasse 1b - Atividades pedagógicas e Objetivos de aprendizagem 

 

Legenda: 
[   ] Preparação do PAC (categorias a priori e emergentes) 
[   ] Desenvolvimento na ação do PAC (categorias emergentes) 
 

Essa centralização, com categorias de temas diferentes, pode ser entendida devido às relações 

mostradas na Subclasse que indica a existência de professores que, ao relatarem sobre as 

atividades pedagógicas com o uso do material didático digital no Desenvolvimento na ação do 
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PAC, para a realização de suas práticas, retomam os objetivos de aprendizagem descritos na 

Preparação do PAC. O extrato a seguir constata essa retomada: 

 

Os alunos do terceiro ano estão entre 8 e 9 anos, já usaram o editor de texto, para escrever frases 
e palavras, e gostaram bastante. Por se tratar de um terceiro ano, temos a necessidade de 
aperfeiçoar o uso da leitura e da linguagem e escrita; por este motivo a escolha da proposta. 
Assim, após fazer leitura de contos, escolhemos um para reescrita, fizemos uma discussão oral, em 
seguida os alunos fizeram a reescrita no processador de texto. Em outro momento, os alunos 
fizeram o desenho no Tux Paint. Durante o projeto usaremos a webCam para gravar e tirar 
fotos do processo. [03PEF1] 

 

Além da retomada dos objetivos de aprendizagem, o extrato indica, a necessidade do letramento 

digital e da integração de mídias. (ALMEIDA; PRADO, 2005; VALENTE; ALMEIDA, 2007). 

Assim, ao relatarem sobre as atividades pedagógicas com uso do material didático digital, essas 

categorias indicam a existência de professores que também revisitam outros procedimentos da 

Preparação do PAC, como pode ser observado na análise da Subclasse 1c, a seguir. 

 

A Subclasse 1c – CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURRÍCULO E PROPOSTA DE ATIVIDADE 

PEDAGÓGICA - é composta pelas categorias CARACTERIZAÇÃO DOS ALUNOS [01PPAC], 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURRÍCULO [02PPAC], PROPOSTA DE ATIVIDADE COM O USO DE 

MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL [07PPAC] e CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE AVALIAÇÃO 

[11PAC], como apresenta a Figura 34. 

 

Figura 34 - Subclasse 1c - Contextualização do currículo e Proposta de atividade pedagógica 

 

Legenda: 
[   ] Preparação do PAC (categorias a priori e emergentes) 

 

Esta Subclasse 1c tem um nó significativo no gráfico (nível 4 – similaridade 0.895794), o qual 

liga os dois conjuntos desta Subclasse, mostrando que o professor contextualiza e flexibiliza o 

currículo, a partir das características de seus alunos; em seguida, elabora a proposta do uso de 
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material didático digital e constrói dispositivos de avaliação para a aprendizagem dos alunos. O 

extrato textual a seguir mostra esse processo: 

 

Os alunos do 9º ano são em sua maioria interessados e comprometidos com o estudo, têm também 
muita facilidade no uso com o classmate. Nessa série, a proposta é desenvolver oficinas para 
produção de texto para as Olimpíadas de Língua Portuguesa, cujo tema é O lugar onde Vivo. 
Numa dessas oficinas, a proposta é de sairmos da sala e fotografarmos os lugares mais 
surpreendentes do bairro e, a partir daí, começarmos a elaborar a primeira produção de texto, com 
descrições detalhadas das imagens fotografadas, para dar início à construção dos portfólios. 
[08PEF2] 

 

O extrato também indica que esses alunos têm interesse e compromisso com as atividades 

propostas pelo professor, assim como, domínio da tecnologia. Indica ainda, características de 

mobilidade; esta não deve ser entendida somente “[...] pelo fato de usar tecnologias móveis, como 

os laptops e os celulares, mas também pela mobilidade das pessoas e da informação” 

(VALENTE, 2011, p. 30-31). Assim, a proposta pelo professor refere-se à mobilidade dos 

alunos, dos laptops e da informação. 

Além da mobilidade, o extrato revela a preocupação do professor com o letramento digital e a 

organização dos materiais coletados e produzidos pelos alunos. 

De modo geral, essas quatro categorias indicam que o professor, ao iniciar a Preparação do PAC, 

reflete sobre os tópicos solicitados para sua preparação, ou seja, contextualiza e flexibiliza o 

currículo, descreve as características dos alunos (interesses e necessidades) e elabora a proposta 

do uso do material didático digital com características da mobilidade. Esses procedimentos dão 

condições para o professor elaborar a avaliação da aprendizagem dos alunos por meio da 

organização dos dados coletados e produzidos em portfólio. Após todos esses procedimentos, os 

professores passam a desenvolver o PAC no contexto. 

 

Classe 2 | DESENVOLVIMENTO DO PAC EM CONTEXTO 

Esta classe é construída predominantemente pelas categorias do tema de DESENVOLVIMENTO 

DO PAC: MATERIAIS DIDÁTICOS DIGITAIS QUE UTILIZA [10PPAC], EXPLICAÇÃO E INTRODUÇÃO 

DO ASSUNTO DA ATIVIDADE PEDAGÓGICA (conceituação) [13DPAC], AVALIAÇÃO EM CONTEXTO 

DO RESULTADO DO USO DO MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL [17DPAC] e POSTURA DOS ALUNOS 

(dentro e fora da sala de aula) [18DPAC]. Esta, por sua vez, divide-se em dois conjuntos, como 

mostra a Figura 35. 
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Figura 35 - Classe 2 - Desenvolvimento do PAC em contexto 

 
Legenda: 
[   ] Preparação do PAC (categorias a priori e emergentes) 
[   ] Desenvolvimento na ação do PAC (categorias emergentes) 
 

O primeiro conjunto desta classe é composto por duas categorias de temas diferentes: MATERIAIS 

DIDÁTICOS DIGITAIS QUE UTILIZA [10PPAC] e EXPLICAÇÃO E INTRODUÇÃO DO ASSUNTO DA 

ATIVIDADE PEDAGÓGICA (conceituação) [13DPAC]. 

Este conjunto mostra a existência de professores que, ao propor a utilização de um material 

didático digital, poderão conceituar o assunto da atividade pedagógica, levantando assim, os 

conhecimentos prévios dos alunos, para que possam (re)direcionar a atividade pedagógica. O 

extrato textual a seguir, mostra esse redirecionamento: 

 

Por estar lecionando num 5º ano, onde o conteúdo trabalhado envolve bastante a questão da 
análise de dados em gráficos e tabelas, desenvolvi aulas, onde foram feitas a transcrição de dados 
estudados em gráficos e tabelas no caderno, na apostila e no netbook. [...] Devido ao conhecimento 
já adquirido em relação à sala, foi apresentado aos alunos o plano a ser desenvolvido, com suas 
etapas já definidas. [05PEF1] 

 

O extrato indica, ainda, a produção de conhecimento pelos alunos por meio de tratamento, 

interpretação e representação da informação, apresentados em gráficos, com uso de diferentes 

linguagens, ou seja: a proposta do professor é que os alunos construam e analisem gráficos no 

caderno, na apostila e no laptop, no intuito de levar ambos (professor e aluno) a observar, refletir 

e encontrar novos parâmetros entre as similaridades e as diferenças das linguagens. 

O segundo conjunto é composto por duas categorias: AVALIAÇÃO EM CONTEXTO DO USO DO 

MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL [17DPAC] e POSTURA DOS ALUNOS (dentro e fora da sala de aula) 

[18DPAC]. 

Este conjunto indica a existência de professores que já conseguem avaliar o material didático 

digital em contexto de uso, explicando inclusive a postura dos alunos, a partir do uso desses 

materiais. O extrato abaixo evidencia essa relação: 
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A todo o momento o projeto está sendo avaliado, mediante a observação do professor quanto à 
familiarização dos alunos com a proposta e o material didático digital, coletando dados e 
repassando-os, para que assim possam ser melhorados e, com isso, a aprendizagem ocorra de 
forma significativa. Os alunos têm sido bastante participativos, estão adorando participar do 
projeto fazendo algo que eles próprios criaram. [01PEF1] 

 

O extrato indica ainda, a existência de professores que avaliam o material didático digital, a partir 

do processo de familiarização dos alunos, para que possam fazer e aprender de forma 

significativa, participando na elaboração de suas atividades com o uso dos materiais didáticos 

digitais. Trata-se, para Almeida e Prado (2011, p. 36): “[...] da ideia de favorecer ao aluno tanto o 

aprender-com quanto o aprender-sobre-o-pensar”. Esse processo refere-se ao que Ackermann (2002) 

denominou de hands-on e head-in, ou seja, o aluno aprende fazendo e construindo algo que lhe 

seja significativo. 

Assim, de modo geral, as quatro categorias indicam a existência de professores, no 

desenvolvimento na ação do PAC, que selecionam os materiais didáticos digitais que utilizarão na 

sua prática e, em seguida, conceituam a atividade pedagógica. Após a atividade, os professores já 

conseguem avaliar em contexto o resultado do uso do material didático digital, a partir da 

familiarização e da aprendizagem dos alunos. 

 

Análise crítica do PAC 

Na segunda análise utilizo a árvore de similaridade correspondente à Análise crítica do PAC, que 

está representada na Figura 36. 
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Figura 36 - Árvore de similaridade 3 - Análise crítica do PAC 

 
Legenda: 
[   ] Análise crítica do PAC (categorias a priori e emergentes) 

 

O gráfico da árvore de similaridade se constitui de 11 categorias, (representadas em retângulos na 

cor vermelha) as quais se configuram em duas classes (1 e 2). Observa-se, na Figura 36, que a 

sequência de categorias de CARACTERIZAÇÃO DOS ALUNOS [19APAC] a ORGANIZAÇÃO DO 

CONTEXTO FÍSICO [29APAC] forma a Classe 1 – MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL E AVALIAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM; e a Classe 2 – CONCLUSÕES E APRECIAÇÕES CRÍTICAS é formada por outra 

sequência das categorias: CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURRÍCULO [20APAC] a ATIVIDADES 

PROPOSTAS E DESENVOLVIDAS E A FORMA COMO O MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL AS PERMITIU 

ALCANÇAR [22APAC]. A seguir, apresento as análises dessas duas classes. 

 

Classe 1 | MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Essa classe apresenta-se constituída por sete categorias: CARACTERIZAÇÃO DOS ALUNOS 

[19APAC], ARTICULAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL COM A REALIZAÇÃO 

DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA [25APAC], RECURSOS E MATERIAIS DE APOIO (p. ex. lousa 
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digital; laptop; livro didático; etc.) [23APAC], ORGANIZAÇÃO DO CONTEXTO FÍSICO [24APAC], 

AVALIAÇÃO (DOS RESULTADOS) DA APRENDIZAGEM [26APAC], DESCRIÇÃO DO RETORNO DOS 

ALUNOS [27APAC] e MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL UTILIZADO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

[29APAC], como a Figura 37 revela. 

 

Figura 37 - Gráfico da Classe 1 - Material didático digital e Avaliação da aprendizagem 

 
Legenda: 
[   ] Análise crítica do PAC (categorias a priori e emergentes) 
 

Essa Classe sinaliza os nós mais similares entre as categorias relacionadas à análise crítica do 

PAC, como mostra a análise das duas Subclasses (1a e 1b) apresentadas a seguir: 

 

A Subclasse 1a – INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA E CARACTERÍSTICAS DOS ALUNOS - apresenta-se 

com dois conjuntos encadeados de relações. O primeiro conjunto se sobressai pela presença do 

nó mais significativo da árvore de similaridade (nível 1 - similaridade 0.889152), como mostra a 

Figura 38. 
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Figura 38 - Gráfico da Subclasse 1a - Intervenção pedagógica e Características dos alunos 

 
Legenda: 
[   ] Análise do PAC (categorias a priori e emergentes) 
 

Este nó significativo do primeiro conjunto revela que, existem professores que relatam como foi 

possível articular o material didático digital com a realização da prática pedagógica, considerando 

as características dos alunos. Além do mais, no segundo conjunto, que está relacionado ao 

primeiro, tem um nível importante de similaridade (nível 5 – similaridade 0.5834), há professores 

que, além dessas combinações e caracterizações, também se referem aos recursos de apoio 

utilizados e à organização do contexto físico para a realização de sua prática pedagógica. Tal 

como indicam os extratos abaixo: 

 

Trabalhei com alunos do 4º ano, com idade média entre 8 e 9 anos, no início da puberdade, com 
uma imensa vontade de aprender a manusear o netbook, visto que muitos não possuíam 
computador em casa. Como trabalhava a disciplina Informática fazia parte do currículo do 4º 
ano, a iniciação à digitação, o material utilizado foi o KWord, um editor de texto compatível com 
minha necessidade em explorar as funções das teclas; também utilizei o Tux Typing por 
apresentar atividades práticas de iniciação à digitação. Essas duas ferramentas casaram 
perfeitamente, no sentido que uma completava a outra durante as aulas. [...] Também utilizei 
muito o netbook e projetor, pois nas salas do Fundamental 1 não temos lousa digital. Os 
exercícios práticos eram realizados com eles no próprio KWord e no Tux Typing. Não alterava a 
questão da organização da sala devido à disponibilidade de tempo (1 aula de 55minutos por mês) 
e preferia que as atividades fossem realizadas individualmente para poder diagnosticar as 
dificuldades de cada criança. [13FUCA] 

 

Os alunos que trabalho possuem entre 7 e 8 anos e estão cursando o 2º ano do Ensino 
Fundamental. Essa turma é bastante participativa e falante. Trabalhei com os alunos o Projeto 
Receitas, nas disciplinas de português e matemática; assim, utilizei o KWord, a câmera 
fotográfica e a Internet. Inicialmente os alunos utilizaram o netbook para pesquisar as receitas 
culinárias, depois para fotografar a preparação da receita escolhida e por fim, cada aluno digitou 
sua receita no KWord para ser colocada no livrinho de receitas da turma. Os materiais didáticos 
digitais foram facilitadores em todas as etapas, permitindo alcançar o objetivo final. [...] Utilizei 
também com meus alunos o livro didático integrado, onde realizaram atividades envolvendo 
receitas culinárias na disciplina de Português e Matemática. Utilizamos livros de receitas, 
utensílios de cozinha para preparação da receita, pesquisa na Internet, câmera fotográfica, filme 
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Ratatoulli e papel cartolina. Cada aluno utilizou seu netbook para pesquisar e digitar as receitas. 
Já a utilização da câmera ocorreu no dia da preparação da receita, alguns alunos fotografaram e 
filmaram o procedimento. [02PEF1] 

 

Os extratos confirmam a articulação entre as quatro categorias, ou seja, indicam que os 

professores relacionam o material didático digital com a prática pedagógica, a partir das 

características dos alunos, dos recursos de apoio utilizados e da organização do contexto físico.  

Vale ressaltar ainda, que no primeiro extrato, o professor procura identificar as características de 

seus alunos, o  que indica a inclusão digital na escola, ao revelar que os alunos têm vontade de 

aprender a utilizar o laptop, pois muitos não os possuem em suas casas; este professor revela 

também, que optou por realizar as atividades individualmente, pois buscava diagnosticar as 

dificuldades dos alunos no uso dos materiais didáticos digitais em suas aulas. 

O segundo extrato revela a existência de professores que, ao articular o uso do material didático 

digital com a atividade pedagógica, também apresentam a integração das mídias, assim como a 

articulação entre o concreto e o abstrato na prática pedagógica, ao utilizar o laptop para pesquisa 

na Internet, o livro didático integrado para nortear o desenvolvimento das ações, o filme e a 

elaboração da receita com os alunos para contextualizar a atividade, e ainda a câmera fotográfica 

para registrar o processo. Isso revela a inquietação do professor para possibilitar aos seus alunos 

um acesso a um universo onde convivem “letramentos múltiplos e muito diferenciados, 

cotidianos e institucionais, valorizados e não valorizados, locais, globais e universais, vernaculares 

e autônomos, sempre em contato e em conflito, sendo alguns rejeitados ou ignorados e apagados 

e outros constantemente enfatizados”. (ROJO, 2009, p. 106-107). 

 

A Subclasse 1b – AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E RETORNO DOS ALUNOS - formada pelas 

categorias AVALIAÇÃO (DOS RESULTADOS) DA APRENDIZAGEM [26APAC], DESCRIÇÃO DO 

RETORNO DOS ALUNOS [27APAC] e MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL UTILIZADO NA PRÁTICA 

PEDAGÓGICA [29APAC], como evidencia a Figura 39. 

 

Figura 39 - Gráfico da Subclasse 1b - Avaliação da aprendizagem e Retorno dos alunos 

 
Legenda: 
[   ] Análise crítica do PAC (categorias a priori e emergentes) 
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O nó formado pelas categorias AVALIAÇÃO (DOS RESULTADOS) DA APRENDIZAGEM [26APAC] e 

DESCRIÇÃO DO RETORNO DOS ALUNOS [27APAC] apresenta um nível de similaridade (nível 3 - 

similaridade 0.675529) intermediário, mas significativo para a pesquisa, o qual está atrelado à 

categoria MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL UTILIZADO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA [29APAC]. Estas 

relações mostram que os professores, ao relatarem a avaliação da aprendizagem, também revelam 

o retorno dos alunos a respeito do uso do material didático digital utilizado na sua prática 

pedagógica, como evidenciam os extratos abaixo. 

 

A avaliação da aprendizagem, no Projeto Receitas, foi realizada com observações em sala de 
aula. O retorno dos alunos foi bastante significativo, eles conseguiram compreender o conteúdo, que 
eram as receitas, e participar das aulas, pesquisando na Internet receitas culinárias, manuseando 
livros de receita, utilizando o KWord para digitar as receitas escolhidas e utilizando utensílios de 
cozinha para fazer com a professora uma receita que escolheram. [02PEFI] 
 

[...] Os alunos demonstraram facilidade em resolver as fases menos complexas do Jogo Labirinto, 
sem precisar de minha ajuda; já nas fases mais avançadas eles começaram a sentir dificuldade e 
foi nesse momento que fui surpreendida: ao invés deles começarem a recorrer à minha ajuda, 
pararam, começaram a analisar a situação e criaram suas próprias estratégias para saírem das, 
ditas, armadilhas. Eu considerei o resultado da atividade favorável ao desenvolvimento cognitivo 
de meus alunos, pois percebi que eles realmente encontraram um significado ao executar a tarefa 
previamente determinada. [04PEFI] 

 

O extrato esclarece que os professores, ao realizarem a avaliação da aprendizagem, verificam o 

retorno dos alunos a respeito do uso do material didático digital utilizado. O primeiro extrato 

revela ainda como o professor faz a avaliação da aprendizagem por meio da observação dos 

alunos, considerando sua compreensão, tanto em situações abstratas, quanto concretas, como por 

exemplo, nas produções realizadas no editor de texto, na integração das mídias, assim como, ao 

fazerem a receita propriamente dita em sala de aula. 

O segundo extrato mostra que os alunos surpreenderam o professor ao utilizarem um jogo, e, 

com autonomia, analisaram e criaram estratégias para resolver o problema. O professor avaliou 

isso como um ponto positivo, pois favoreceu o desenvolvimento cognitivo dos alunos. 

 

Classe 2 | CONCLUSÕES E APRECIAÇÕES CRÍTICAS DO PAC 

Esta classe é formada por dois conjuntos interligados, sendo o primeiro constituído pelas 

categorias CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURRÍCULO [20APAC] e CONCLUSÕES E APRECIAÇÕES 

CRÍTICAS FINAIS [28APAC]. E o segundo pelas categorias ESTRATÉGIAS ESTABELECIDAS PARA 
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ESCOLHER E/OU AVALIAR O MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL NO CONTEXTO [21APAC] e 

ATIVIDADES PROPOSTAS E DESENVOLVIDAS E A FORMA COMO O MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL AS 

PERMITIU ALCANÇAR [22APAC], como mostra a Figura 40. 

 

Figura 40 - Gráfico da Classe 2 - Conclusões e apreciações críticas 

 
Legenda: 
[   ] Análise crítica do PAC (categorias a priori e emergentes) 
 

O primeiro conjunto indica que o professor ao tecer suas conclusões e apreciações críticas finais 

sobre o processo de elaboração do PAC, retoma com recomendações para o contexto curricular, 

incluindo o que gostaria de ter realizado e não conseguiu e o que faria diferente, como evidencia 

o extrato a seguir: 

 

Acredito que consegui realizar tudo que havia planejado; somente na etapa onde deveriam digitar 
as receitas no KWord, alguns alunos tiveram mais dificuldades e não conseguiram finalizar essa 
etapa. Eu também não consegui auxiliar todos os alunos para que ela fosse concluída. Assim, da 
próxima vez eu colocaria os alunos em duplas no momento da digitação da receita. Também 
combinaria antes quem seria responsável por fotografar e filmar os outros alunos fazendo a 
receita. Pois essa escolha gerou certo conflito entre os alunos. Observo que fazer um bom 
planejamento é fundamental, para que o aluno tenha bastante interesse. [02PEF1] 

 

O extrato acima indica que, o professor, de modo geral, alcançou seus objetivos. No entanto, ao 

refletir sobre a ação (SCHÖN, 1995, 2000) e analisar os fatos ocorridos, o professor relata as 

dificuldades e limitações relacionadas aos alunos na utilização do material didático digital, além de 

mencionar o que pretende em uma próxima oportunidade: fazer um novo planejamento da sua 

prática pedagógica ou projeto, organizar melhor o espaço e a distribuição das tarefas dos alunos. 

O fato do primeiro conjunto, estar atrelado ao segundo, indica também as conclusões do 

professor sobre as estratégias para a escolha e avaliação do material didático digital em contexto 

para o desenvolvimento da proposta pedagógica e a forma como esse material as permitiu 

alcançar, como evidencia o extrato abaixo: 
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A escolha do KWord foi em função da necessidade do registro. Eles tinham que escrever um 
poema. Para montar texto e imagem usamos o KWord, pois eu achei que seria mais fácil para os 
alunos, pois eles estão no 5º ano. [01PEF1] 

 

O extrato indica também, que o professor, ao estabelecer estratégias para a escolha e/ou 

avaliação do material didático digital, preocupa-se com as características dos alunos, escolhendo 

um material que seja interessante e adequado para a faixa etária, assim como possibilite o registro 

das produções, viabilizando a autoria e o protagonismo do aluno na criação de poesias. 

A análise dos extratos dessa classe indica também a importância de verificar os conjuntos da 

Classe 2, de forma relacionada. Os professores tecem conclusões e apreciações críticas sobre o 

currículo, as características dos alunos, as estratégias para escolher e/ou avaliar o material didático 

digital em contexto, como por exemplo, o registro de informações, a autoria e a criação de textos 

e, consequentemente, as atividades desenvolvidas e a forma como esse material a permitiu 

alcançar. 

 

5.4 Análise relacional do contexto educativo da 1ª e 2ª Fase da Pesquisa 

Esta análise teve como objetivo específico identificar a utilização de critérios pedagógicos (como 

eixo norteador) na elaboração do Plano de Avaliação Contextual. 

Para atender este objetivo, na análise relacional do contexto educativo da 1ª e 2ª Fase da Pesquisa, 

relaciono os dois instrumentos avaliativos que nortearam a organizaram dessas duas fases. Assim, 

dividi a análise em dois tópicos: (1) Utilização de critérios pedagógicos na Preparação do PAC; 

(2) Utilização de critérios pedagógicos na Análise crítica do PAC. 

Essas relações devem-se ao fato dos professores relatarem nos extratos textuais da Preparação e 

Análise do PAC, os critérios pedagógicos que utilizam na escolha de material didático digital.  

 

5.4.1 Utilização de critérios pedagógicos na Preparação do PAC 

Esta análise utiliza a árvore de similaridade correspondente às categorias a priori e emergentes 

relacionadas aos seguintes temas: DESENVOLVIMENTO DO PAC e CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS QUE 

O PROFESSOR UTILIZA NA ESCOLHA DO MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL. Representados na Figura 

41. 
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Figura 41 - Árvore de similaridade - Utilização de critérios pedagógicos na Preparação do PAC 

 
Legenda: 
[   ] Critérios pedagógicos que o professor utiliza na escolha do material didático digital (categorias a priori) 
[   ] Critérios pedagógicos que o professor utiliza na escolha do material didático digital (categorias emergentes) 
[   ] Preparação do PAC (categorias a priori e emergentes) 

 

O gráfico da árvore de similaridade se constitui de 11 categorias71, as quais se configuram em 

duas Classes. Observa-se, na Figura 41, que a sequência das categorias [11CPUcp] MOTIVAÇÃO a 

[10PPAC] MATERIAIS DIDÁTICOS DIGITAIS forma a Classe 1 – Motivação e Facilidade de uso; e a 

sequência [02PPAC] CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURRÍCULO a [11PAC] PROPOSTA DE ATIVIDADE 

COM O USO DE MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL forma a Classe 2 – Currículo e objetivo de 

aprendizagem. 

                                                           

71 Embora a análise interpretativa tenha identificado 29 categorias, como consta na constituição dos dados no 
Capítulo 4 (Tabela 7), doze das categorias (09CPUcp – Professor como mediador; 10CPUcp – Autonomia do aluno; 
12CPUcp – Aprendizagem cooperativa e colaborativa; 13CPUcp – Abordagem pedagógica do MDD; 14CPUcp – 
Orientação da atividade contextualizada para a realidade; 15CPUcp – Diferenças individuais; 16CPUce – Construção 
do conhecimento e aprendizagem significativa; 17CPUce – Exploração da criatividade do aluno; 19CPUce - 
Interação; 03PPAC – Identificação das zonas de convergência curricular; 09PPAC – Organização do contexto físico; 
12PPAC – Familiarização com o MDD) não foram visualizadas no gráfico da árvore de similaridade pelo fato da 
ocorrência ter sido menor que dois, valor considerado irrelevante para os cálculos efetuados pelo software CHIC, 
nesta pesquisa. 
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Nesta árvore de similaridade (Figura 41), é possível observar que, de modo geral, os professores 

na Preparação do PAC estabelecem dois critérios pedagógicos para a escolha de material didático 

digital: motivação e facilidade de uso. As análises das classes comprovam essa interpretação. 

 

Classe 1 | CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DE MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL 

A Classe 1 é formada por duas Subclasses (1a e 1b). A subclasse 1a é formada por dois conjuntos 

interligados de relações, sendo que o primeiro constituído pelas categorias MOTIVAÇÃO 

[11CPUcp] e FACILIDADE DE USO [18CPUce] forma um nó que se apresenta com nível forte de 

similaridade (nível 1, similaridade 0.910144). No segundo conjunto, as categorias IDENTIFICAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS E/OU HABILIDADES [05PPAC] e PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS PARA A 

ESCOLHA DE MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL [06PPAC], como mostra a Figura 42. 

 

Figura 42 - Gráfico da Classe 1 - Critérios para a escolha de material didático digital 

 
Legenda: 
[   ] Critérios pedagógicos que o professor utiliza na escolha do material didático digital (categorias a priori) 
[   ] Critérios pedagógicos que o professor utiliza na escolha do material didático digital (categorias emergentes) 
[   ] Preparação do PAC (categorias a priori e emergentes) 
 

A Subclasse 1a – CRITÉRIOS E COMPETÊNCIAS - é significativa pela presença de critérios 

pedagógicos (no primeiro conjunto) – motivação e facilidade de uso, na Preparação do PAC 

pelos professores, formando um nó forte de similaridade (nível 1, similaridade 0.910144). Além 

da constante presença no decorrer da formação da relação entre a identificação de competências 

e os critérios pedagógicos estabelecidos para a escolha do material didático digital, forma um nó 

intermediário significativo (nível 4, similaridade 0.686183). O extrato abaixo evidencia essa 

explicação: 
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Na oficina aluno leitor-criador, os objetivos, competências e habilidades que pretendo possibilitar 
aos alunos são: observar e descrever as imagens, organizar e compreender informações; apropriar-se 
da linguagem denotativa e conotativa; inferir o sentido de palavras e expressões; revisar e editar 
textos, focalizando aspectos estudados na análise e reflexão sobre a língua e linguagem; expressar 
oralmente opiniões sobre o assunto tratado. Para desenvolver as oficinas para produção de texto 
nas Olimpíadas de Língua Portuguesa, cujo tema é O lugar onde Vivo, escolhi a câmera 
fotográfica, para sairmos da sala e fotografarmos os lugares mais surpreendentes do bairro e a 
partir daí, usar o editor de texto KWord, para começarmos a elaborar a primeira produção, com 
descrições detalhadas das imagens fotografadas. Para avaliar esses materiais escolhi os seguintes 
critérios para avaliação do material didático digital: facilidade no uso, motivação e interação dos 
alunos. [08PEF2] 

 

O extrato sugere ainda que o professor esclarece para os alunos os objetivos da atividade e 

preocupa-se com os letramentos múltiplos, a compreensão do conteúdo explicado, com a 

depuração da atividade e com a comunicação oral entre os alunos. Para Rojo (2009): “[...] 

trabalhar a leitura e escrita na escola hoje [...] é trabalhar os letramentos múltiplos, com as leituras 

múltiplas – a leitura na vida e a leitura na escola [...]” (ROJO, 2009, p. 118). 

Portanto, para a autora, isso significa enfocar os usos e práticas de linguagens em diferentes 

contextos e mídias. Mais a frente, no extrato textual, o professor revela que utiliza a integração de 

mídias e a mobilidade. Esses aspectos possibilitam que os alunos façam o reconhecimento do 

espaço onde vivem e representam suas experiências e conhecimentos, promovidos pela utilização 

dos materiais didáticos digitas e recursos de apoio, reconstruindo sua identidade e origem. 

Desta forma, a mobilidade está a serviço da expansão do espaço/tempo escolar, e é desencadeada 

pela ubiquidade, que multiplica as possibilidades e os contextos de aprendizagem muito além das 

paredes da escola. Damásio (2007) reitera que a ubiquidade permite a experiência imersiva e 

facilitadora do uso das TDIC, pelos alunos e professores, permitindo passar de um ‘estado de 

acesso’ para um ‘estado de uso’ e apropriação efetiva da tecnologia dentro e/ou fora da sala de 

aula. 

O extrato indica também que o professor ao escolher e/ou avaliar o material didático digital 

estabelece dois critérios: facilidade de uso e interação entre os alunos. Estas podem estar 

relacionadas ao ajuste do nível de dificuldade, para ficar de acordo com a zona proximal de cada 

aluno (coletivamente, ou da classe). (VALENTE, 2011). 

Assim, para escolher e/ou avaliar um material didático digital, o professor deve distinguir 

necessidades de ensino e possibilidade de aprendizagem, a partir do conceito vygotskiano de zona 

de desenvolvimento proximal (ZPD). Este conceito refere-se à distância entre o nível de 

desenvolvimento atual, caracterizado pela independência do aluno na resolução de problemas e o 
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nível de desenvolvimento potencial, sendo esse determinado pela resolução de problemas pelo 

aluno com colaboração de outros indivíduos (p. ex. professor, colegas e pais). (VIGOTSKY, 

2000). Rojo (2009, p. 121) acrescenta que: “[...] As possibilidades de aprendizagem respondem à 

pergunta sobre quais objetivos de ensino o aluno poderá aprender, de quais poderá se apropriar 

nesse momento do seu desenvolvimento (ZPD)”. 

Vale destacar ainda, que a ZPD se dá em contexto, na interação e negociação social com as 

pessoas (FIGUEIREDO; AFONSO, 2006). Desta forma, Rojo (2009) esclarece que é preciso 

averiguar os objetivos de ensino propostos, diagnosticar o contexto, para verificar aquilo que é, 

de fato, ensinável, para gerar saltos qualitativos entre o nível real e o potencial de aprendizagem. 

 

A Subclasse 1b – MATERIAIS DIDÁTICOS DIGITAIS E RECURSOS DE APOIO - revela que o 

professor ao realizar a Preparação do PAC, caracteriza seus alunos e estabelece os recursos e 

materiais de apoio para sua aula. Essas categorias desencadeiam a escolha do material didático 

digital que será utilizado na prática pedagógica com os alunos. 

 

Os alunos que trabalharei essa prática são do 8º ano, de uma classe de 26 alunos. Eles são 
interessados e com boa habilidade em relação ao classmate, mas em relação ao Impress percebo 
pouco contato com programas de apresentação. Além do Impress, utilizarei também a Internet 
para pesquisa de conteúdo e livros didáticos sobre geometria. Escollhi o software Impress para 
produção de apresentações sobre áreas de figuras planas para fixação e compreensão das situações- 
problemas que envolvem este conteúdo. [09PEF2] 

 

Neste exemplo, o professor identifica o material didático digital e os recursos de apoio que 

utilizará na sua prática pedagógica; também evidencia as características de seus alunos, relatando 

que são interessados e dominam a tecnologia; no entanto, em relação ao editor de apresentações, 

os alunos não têm contato. O extrato também revela que o professor escolheu esse material 

didático digital, porque possibilita a compreensão das situações-problema que envolvem o 

conteúdo trabalhado.  

Desta forma, essas sete categorias (Figura 42) indicam que, na Preparação do PAC, os 

professores preocupam-se em identificar competências e habilidades que os alunos precisarão 

desenvolver, estabelecendo critérios para a escolha de material didático digital que desperte a 

motivação, além de ser fácil de utilizar e que proporcione interação entre seus alunos. O extrato 

também indica que alguns professores fazem um diagnóstico do contexto, ao caracterizar seus 

alunos, estabelecer os recursos e materiais de apoio, assim como, identificam os materiais 

didáticos digitais que utilizarão na sua prática pedagógica. 
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Classe 2 | CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURRÍCULO E ATIVIDADE PEDAGÓGICA 

Essa Classe - CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURRÍCULO E ATIVIDADE PEDAGÓGICA – apresenta-se 

constituída pelas categorias CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURRÍCULO [02PPAC], OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM [04PPAC], PROPOSTA COM USO DE MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL [07PPAC], 

DISPOSITIVOS DE AVALIAÇÃO [11PPAC]. Essa classe está dividida em dois conjuntos, como 

mostra a Figura 43. 

 

Figura 43 - Gráfico da Classe 2 - Contextualização do currículo e Atividade pedagógica 

 
Legenda: 
[   ] Preparação do PAC (categorias a priori e emergentes) 
 

O primeiro conjunto, como nível de similaridade intermediário (nível 5, similaridade 0.67264) de 

relações indica a existência de professores que, ao realizarem a Preparação do PAC, 

contextualizam o currículo e definem o objetivo de aprendizagem. Os extratos abaixo evidenciam 

essas relações: 

 

Nós, professoras do 2°ano trabalhamos com os alunos o Projeto Receita; esse gênero faz parte do 
conteúdo do 2°ano nas disciplinas de português e matemática, tendo atividades relacionadas no 
livro didático utilizado pelas crianças; com isso desenvolvemos o projeto objetivando trabalhar o 
conteúdo de forma dinâmica, favorecendo a participação e o desenvolvimento dos alunos. O uso do 
laptop é um facilitador no desenvolvimento do projeto; já utilizamos o net para pesquisar e digitar 
receitas e vamos utilizar a câmera para fotografar todas as etapas do projeto e ainda iremos 
utilizá-lo para filmar a receita sendo preparada e degustada, para fazer apresentação de slides e 
também em outras situações que sejam necessárias. [02PEF1] 
 

Na semana passada realizei uma atividade com os alunos do 9° ano, eles pesquisaram nos sites 
do governo federal (www2.planalto.gov.br, www2.camara.gov.br, www.stj.gov.br) três notícias, 
uma sobre a presidente, outra sobre um deputado ou senador e a última sobre um juiz ou ministro 
do STJ (Superior Tribunal de Justiça). O objetivo da atividade é identificar os personagens 
políticos e principalmente suas funções profissionais e por consequência preparar os alunos para o 
futuro enquanto eleitores. Escolhi a Internet, um recurso de busca de informação instantânea e 
atual. Acredito que a Internet é o principal recurso de atuação política do cidadão brasileiro, pois 
viabiliza uma ação coletiva de forma rápida e intensa. Os movimentos sociais atualmente já 
perceberam que cabe ao educador demonstrar aos alunos estas possibilidades, para assim, atuarem 
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como cidadãos comprometidos com a fiscalização e atuação política. No final da atividade, vamos 
fazer uma roda de conversa aonde eles apresentarão seus trabalhos identificando a atuação de 
cada poder político (executivo, legislativo e judiciário) e suas responsabilidades, problematizando 
junto a eles como a internet facilita o nosso trabalho e as possibilidades deste recurso digital para o 
desenvolvimento da cidadania. [06PEF2] 
 

Nestes exemplos, os professores indicam que há uma preocupação com a contextualização do 

currículo para a definição do objetivo da aprendizagem. No primeiro exemplo, o professor 

contextualiza o currículo e define os objetivos; ao apresentar a proposta do projeto que trabalha 

com os alunos do 2º ano em duas disciplinas, evidencia a relação entre o concreto e o abstrato. 

Utiliza o livro didático e os recursos do laptop para auxiliar nos registros e favorecer os múltiplos 

letramentos. 

No segundo exemplo, o professor, ao relatar os objetivos da sua prática pedagógica, demonstra 

que contextualiza o currículo, ao relacionar as atividades que está iniciando em sala de aula 

(pesquisa na Internet sobre notícias de personalidades políticas e suas funções) com o preparo 

dos alunos enquanto cidadãos críticos e comprometidos com a política. 

O próximo conjunto textual, apesar de apresentar um nível de similaridade intermediário (nível 6, 

similaridade 0.650732), indica a existência de professores que, ao relatar, na Preparação do PAC , 

sobre sua proposta de atividade com uso do material didático digital, também apresentam a 

construção de dispositivos de avaliação, como evidenciam os extratos abaixo: 

 

No Projeto Aluno Leitor-Criador, os alunos sairão da sala de aula para registrar as imagens 
mais belas do bairro com o classmate. Após o registro, os alunos elaborarão um texto descritivo 
embasado na imagem fotografada, e em seguida, socializarão os textos. Todas essas atividades 
(imagem e texto) serão organizadas em um portfólio e entregues para a professora avaliar. 
[08PEF2] 
 

No projeto Apresentação de fórmulas de áreas de figuras geométricas planas no Impress, irei 
dividir a classe em grupos de 4 e 5 pessoas (6 grupos). Cada grupo irá aprofundar um tipo de 
figura. Solicitarei a entrega do material impresso de pesquisa e apresentação no Impress. Os 
alunos apresentarão os slides na lousa digital. A avaliação será a participação e produção de cada 
integrante de cada grupo, a entrega do trabalho impresso e a apresentação dos slides. [09PEF2] 
 

1ª aula - Software Tux Typing: Conteúdo/Metodologia – Apresentação do programa Tux 
Typing, Apresentação do teclado e suas funções. Aula expositiva com prática de exercício para 
conhecer a dinâmica do software. 
2ª aula - Editor de texto: Conteúdo/Metodologia – Apresentação do programa Editor de texto; 
Uso das teclas enter, capslock, shift, backspace, delete e space. Caracteres em caixa alta, Terceiro 
símbolo contido nas teclas superiores. Aula expositiva com prática – digitar o nome completo. 
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3ª aula - Software Tux Typing: Conteúdo/Metodologia – Posição das mãos e dos dedos. 
Exercícios - alfabeto. Localizar e digitar no teclado as letras do alfabeto que estarão aparecendo 
na tela. 
4ª aula - Software Tux Typing: Conteúdo/Metodologia – Exercício: palavras curtas. Digitar 
palavras curtas. 
Avaliação - Observar a realização das atividades para intervir junto ao aluno, orientando-o em 
como executar os exercícios corretamente. 
5ª aula - Software Tux Typing: Conteúdo/Metodologia – Posição das mãos e dos dedos. 
Exercícios – números. Localizar e digitar no teclado os números que estarão aparecendo na tela.  
6ª aula - Editor de texto: Conteúdo/Metodologia – Digitar uma parlenda e editar conforme 
orientação do professor monitor. Uso das ferramentas de formatação: cor, negrito, sublinhado, 
alinhar e salvar. 
7ª aula - Software Tux Typing: Conteúdo/Metodologia – Exercício: palavras curtas.  
8ª aula - Editor de texto: Conteúdo/Metodologia – Exercício avaliativo. Digitar uma poesia e 
editar, exercitando as ferramentas para a digitação do texto. 
Avaliação Final - Observar a realização das atividades para intervir junto ao aluno orientando-o 
em como executar os exercícios corretamente. [13FUCA] 

 

Os dois primeiros exemplos, do segundo conjunto textual, mostram, resumidamente, uma 

proposta construcionista de atividade com uso de material didático digital. Mostra também o 

dispositivo de avaliação escolhido pelo professor para acompanhar o processo de aprendizagem 

do aluno, que será feita por meio de portfólio, assim como pela entrega e apresentação do 

trabalho, com a produção do aluno no decorrer das propostas das atividades. 

No entanto, o terceiro exemplo, apresenta outra perspectiva, uma proposta instrucionista 

relacionada à parte do Projeto Iniciando a Digitação, que sugeria prática de exercícios para 

apropriação do uso de dois materiais didáticos digitais (KWord e TuxTyping). 

Vale ressaltar que, no início desta pesquisa (2011), a disciplina de Informática fazia parte da grade 

curricular, o que era uma exigência do Referencial de Informática do Município (CLP, 2011b) e 

tinha como foco a inclusão digital dos alunos, por meio de exercícios. Este extrato foi escrito pela 

Formadora/ Coordenadora UCA, no intuito de relatar suas práticas pedagógicas, enquanto 

professora da disciplina de Informática. 

No ano de 2012, em função da proposta de formação do Projeto UCA e da atuação da 

professora da disciplina de Informática enquanto formadora deste projeto na escola, a gestão 

decidiu retirar a referida disciplina da grade curricular. A gestão da escola concordou sobre a 

necessidade e importância de contar com uma profissional de dentro da escola para formar e 

acompanhar os professores na integração da tecnologia ao currículo. 

Para finalizar, de modo geral, as quatro categorias da Classe 2, indicam que, na Preparação PAC, 

os professores preocupam-se com a contextualização do currículo (no caso específico da 
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disciplina de Informática, o professor tem como foco a proposta de exercício e prática), para 

estabelecer os objetivos da aprendizagem; só depois, elaboram a proposta de atividade com uso 

do material escolhido e constroem os dispositivos de avaliação dos alunos, oscilando entre uma 

perspectiva construcionista e instrucionista. 

 

5.4.2 Critérios pedagógicos na Análise crítica do PAC 

Esta análise utiliza a árvore de similaridade correspondente às categorias a priori e emergentes 

relacionadas aos seguintes temas: CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS QUE O PROFESSOR UTILIZA NA 

ESCOLHA DO MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL e ANÁLISE CRÍTICA DO PAC, representados na 

Figura 44. 

 

Figura 44 - Árvore de similaridade - Critérios pedagógicos na Análise crítica do PAC 

 
Legenda: 
[   ] Critérios pedagógicos que o professor utiliza na escolha do material didático digital (categorias a priori) 
[   ] Critérios pedagógicos que o professor utiliza na escolha do material didático digital (categorias emergentes) 
[   ] Análise crítica do PAC (categorias a priori e emergentes) 
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O gráfico da árvore de similaridade se constitui de 16 categorias72, as quais se configuram em três 

Classes. Observa-se, na Figura 44, que a sequência das categorias AUTONOMIA DO ALUNO 

[10CPUcp] a ATIVIDADES PROPOSTAS E DESENVOLVIDAS E A FORMA COMO O MATERIAL 

DIDÁTICO DIGITAL PERMITIU ALCANÇAR [22APAC] formam a Classe 1 – Material didático digital 

e Autonomia do aluno; a sequência das categorias desde MOTIVAÇÃO [11CPUcp] a CONCLUSÕES 

E APRECIAÇÕES CRÍTICAS FINAIS [28APAC] formam a Classe 2 – Motivação e Apreciações 

críticas; e, finalmente, a sequência das categorias ABORDAGEM PEDAGÓGICA DO MATERIAL 

DIDÁTICO DIGITAL [13CPUcp] a MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL UTILIZADO NA PRÁTICA 

PEDAGÓGICA [29APAC] forma a Classe 3 – Material didático digital e Abordagem pedagógica. 

Nesta árvore de similaridade (Figura 44), as categorias relacionadas ao tema UTILIZAÇÃO DE 

CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS PELO PROFESSOR (1ª Fase da Pesquisa) estão relacionadas à Análise do 

PAC pelos professores (2ª Fase da Pesquisa), tal como mostra as análises apresentadas a seguir. 

 

Classe 1 | AUTONOMIA DO ALUNO E PROPOSTAS DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

Essa Classe, situada à parte das demais, apresenta-se constituída pelas categorias AUTONOMIA DO 

ALUNO [10CPUcp] e ATIVIDADES PROPOSTAS E DESENVOLVIDAS E A FORMA COMO O MATERIAL 

DIDÁTICO DIGITAL A PERMITIU ALCANÇAR [22APAC] como mostra a Figura 45. 

 

Figura 45 - Gráfico da Classe 1 - Autonomia do aluno e Propostas de atividades pedagógicas 

 
Legenda: 
[   ] Critérios pedagógicos que o professor utiliza na escolha do material didático digital (categorias a priori) 
[   ] Critérios pedagógicos que o professor utiliza na escolha do material didático digital (categorias emergentes) 
[   ] Análise crítica do PAC (categorias a priori e emergentes) 
 

Esta Classe se apresenta com um nível de similaridade intermediário (nível 8, similaridade 

0.608474); no entanto revela na Análise crítica do PAC, que há professores que se mostram 

preocupados com a autonomia do aluno, ao relatar as atividades propostas e desenvolvidas e a 

                                                           

72 Embora a análise interpretativa tenha identificado 19 categorias, como consta na constituição dos dados no 
Capítulo 3 (Tabela 6), seis das categorias (09CPUcp – Professor como mediador; 12CPUcp – Aprendizagem 
cooperativa e colaborativa; 14CPUcp – Orientação da atividade contextualizada para a realidade; 15CPUcp – 
Diferenças individuais; 17CPUce – Exploração da criatividade do aluno; 19CPUce - Interação) não foram 
visualizadas no gráfico da árvore de similaridade pelo fato da sua ocorrência ter sido menor que dois, valor 
considerado irrelevante para os cálculos efetuados pelo software CHIC, nesta pesquisa. 
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forma como o material didático digital a permitiu alcançar. Os extratos abaixo mostram essa 

relação: 

 

Enquanto Professora Monitora de Informática desenvolvo um Projeto com os alunos do 4º ano do 
Ensino Fundamental 1, onde utilizo dois materiais do laptop educacional, para os alunos 
treinarem a digitação correta, o posicionamento das mãos frente ao teclado, reconhecerem a 
localização das letras/teclas; alternadamente ao uso do Tux Typing, utilizo o editor de Texto 
KWord para os alunos praticarem o que aprenderam durante as aulas do Projeto. O objetivo de 
trabalhar esse projeto com os alunos de 4º ano é fazer com que eles criem autonomia ao utilizar o 
laptop nas demais aulas junto a seus professores. [13FUCA] 
 

Como estou afastada da sala de aula desde o início de 2011, vou relatar sobre minha experiência 
com minha turminha de 3º ano, no ano de 2010 que foi o Projeto Meios de Comunicação. O 
objetivo desse projeto era incluir no currículo as práticas voltadas às TIC com o estudo sobre os 
meios de comunicação, integrando o uso do classmate aliado à alfabetização. Nessa prática 
utilizei o KWord e Tux Paint, pois eram softwares que mais atendiam a minha necessidade 
no  momento. Ao final do projeto percebi que as escolhas desses recursos foram importantes, pois 
ao longo do processo foi possível desenvolver nos alunos a autonomia ao utilizar esses softwares, 
conhecimento, experiência, envolvimento e participação. Acredito que se tivesse trabalhado o 
conteúdo Meio de Comunicação sem o auxílio desses recursos digitais, meus alunos não teriam 
assimilado o conteúdo com tanta facilidade e propriedade como aconteceu em minha prática. 
Espero que minha experiência contribua com a prática de outros professores. [14GT] 

 

No primeiro exemplo, a Formadora UCA evidencia que é possível criar condições para o aluno 

desenvolver a autonomia em relação ao uso do material, a partir das atividades propostas e 

desenvolvidas do decorrer das aulas. 

No segundo, a Gestora (Diretora da Escola) confirma a forma como o material didático digital 

auxiliou na atividade desenvolvida, ao revelar que esses materiais impulsionaram os alunos a 

desenvolverem autonomia, conhecimento, experiência e participação. A Gestora acredita que, 

sem o uso dos materiais, os alunos não teriam assimilado o conteúdo com facilidade e 

propriedade como aconteceu na sua prática pedagógica. 

 

Classe 2 | MOTIVAÇÃO E INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA  

Essa classe apresenta-se tanto por categorias relacionadas à Análise do PAC, quanto à utilização 

de critérios pedagógicos pelo professor. Essa classe divide-se em duas Subclasses (2a e 2b), tal 

como indicam as análises apresentadas na Figura 46. 
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Figura 46 - Gráfico da Classe 2 - Motivação e Intervenção pedagógica 

 
Legenda: 
[   ] Critérios pedagógicos que o professor utiliza na escolha do material didático digital (categorias a priori) 
[   ] Critérios pedagógicos que o professor utiliza na escolha do material didático digital (categorias emergentes) 
[   ] Análise do PAC (categorias a priori e emergentes) 
 

A Subclasse 2a – MOTIVAÇÃO E FACILIDADE DE USO - é formada por dois conjuntos 

interligados de relações, sendo o primeiro construído pelas categorias MOTIVAÇÃO [11CPUcp] e 

FACILIDADE DE USO [18CPUce], apresentando-se com um nível de similaridade forte (nível 1, 

similaridade 0.957456). No segundo conjunto, as categorias CARACTERIZAÇÃO DOS ALUNOS 

[19APAC] e ARTICULAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL COM A 

REALIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA [25APAC]. O extrato abaixo mostra essa relação: 

 

As Olimpíadas de Língua Portuguesa acontecem a cada dois anos. Para a escolha de materiais 
didáticos digitais busquei escolher pela facilidade de uso do aluno e pelo professor e também a 
motivação dos alunos e a possibilidade de interação. A gente começou sem material didático digital 
e daí eles [os alunos] estavam desanimadinhos e disseram: “Ah! Professora! De novo esse 
projeto?!” [...] Daí com o uso dos materiais didáticos digitais os alunos se animaram, fizeram 
com gosto. Para escolher os materiais, também lembrei da estrutura. Procurei trabalhar com 
materiais mais abertos. Eles [os alunos] iam descobrindo sozinhos. Isso foi o que mais motivou, 
ao invés daquela coisa fechada. O adolescente não gosta disso, eles foram descobrindo. E diziam: 
“Olha Pro, dá pra fazer isso...”. Foi bem legal! Com isso, eles tinham interação entre eles. Até 
tinha uns com mais dificuldade e os que tinham mais facilidade ajudavam os outros. Na visita ao 
bairro, os alunos levaram os celulares deles para fotografar. Nós usamos o laptop para fotografar 
aqui dentro da escola. [...] Nós usamos essas imagens no texto. Os alunos fizeram a descrição dos 
lugares e depois a gente passou para eles montarem a narrativa com as imagens. A partir dessas 
imagens, os alunos começaram a fazer a descrição dos locais interessantes do bairro. Depois nós 
fomos socializando o que tinha de legal no bairro, pois o tema era ‘O lugar onde eu vivo’. O 
trabalho foi feito individualmente e durou dois meses. Não era em todas as aulas que nós 
fazíamos esse projeto, pois eu tinha que cumprir o conteúdo bimestral. [...] No início, eles ficaram 
um pouco tímidos. Foi devagarzinho... Eles foram fotografando... Na verdade não conseguiam ver 
nada de bonito no bairro... Não conseguiam enxergar essa parte da poesia. A partir do uso dos 
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nets, das fotografias, eles começaram a ter uma visão um pouco diferente. A partir disso, 
começaram a colocar mais sentimento no texto... Começaram a se soltar um pouco mais, 
começaram a descobrir coisas, e diziam: “Olha Pro, tem um jardim aqui!”. “No meu bairro tem 
isso, tem aquilo”... Acho que foi abrindo os olhos deles. Eu mesma me surpreendi. Achei que não 
fosse dar tudo isso que deu! [...] [08PEF2] 

 

Essa subclasse é interessante por apresentar, na Análise do PAC, que os professores estabelecem 

estratégias para avaliar o material didático digital, por meio de critérios, como por exemplo, a 

motivação dos alunos, a interação e a facilidade de uso. Ao estabelecer esses critérios, buscam 

articular o material didático digital escolhido com a intervenção pedagógica, assim como, com as 

características e a Zona Proximal de Desenvolvimento (ZPD) dos alunos. Buscam também 

trabalhar com a mobilidade e os letramentos múltiplos. 

É importante frisar ainda, que o professor demonstra, nesse exemplo, que conseguiu fazer essa 

articulação ao aprofundar sua reflexão sobre a prática e reconhecer que escolhe os materiais com 

facilidade e autonomia para utilizar com os alunos. 

 

A Subclasse 2b – ORGANIZAÇÃO DO CONTEXTO E RECURSOS DE APOIO - também é formada 

por dois conjuntos interligados, os quais predominam as categorias relacionadas à Análise crítica 

do PAC, sendo o primeiro constituído pelas categorias RECURSOS E MATERIAIS DE APOIO 

[23APAC] e ORGANIZAÇÃO DO CONTEXTO FÍSICO [24APAC], as quais desencadeiam a categoria 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURRÍCULO [20APAC]. O segundo conjunto constituído pelas 

categorias DESCRIÇÃO DO RETORNO DOS ALUNOS [27APAC] e CONCLUSÕES E APRECIAÇÕES 

CRÍTICAS FINAIS [28APAC]. 

O primeiro conjunto evidencia a importância de contextualizar o currículo, assim como, definir 

os recursos de apoio e a organizar o contexto físico para sua prática pedagógica, como mostra o 

extrato a seguir: 

 

Nas aulas de História sempre fazemos um apelo aos direitos conquistados e ao exercício da 
cidadania no passado e presente. Sendo assim, escolhemos o tema cidadania delimitando no espaço 
local para registrar e refletir sobre os problemas diversos enfrentados, com: fotos, vídeo, entrevista, 
som, etc. Montei num pen drive as pastas de cada matriz digital, de cada câmera. Disponibilizei 
todo esse material para os grupos que dividi por temática; um grupo era saúde, o outro era 
saneamento básico, divulgação no Facebook, problemas escolares, etc. E dentro do grupo eu dividi 
as tarefas, um aluno trabalharia as imagens, quem ia pesquisar os assuntos sobre os temas, os 
riscos... Coloquei gente para selecionar revistas, textos... Fui dividindo as tarefas... [06PEF2] 
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Além de organizar o currículo, o contexto e os recursos, neste exemplo, o professor e os alunos 

registram, por meio de foto, vídeo e entrevistas, os problemas da cidade onde vivem, como um 

exercício reflexivo de conscientização e de cidadania. Para estudar e pesquisar os registros 

coletados, o professor organiza os alunos em equipes temáticas, as quais articulam mídias e 

tecnologias, ficando responsáveis pelo aprofundamento em algum problema identificado. 

O segundo conjunto de relatos mostra que o professor, após passar pelo processo descrito acima, 

descreve o retorno dos alunos e traz conclusões sobre o desenvolvimento do PAC, como mostra 

o extrato abaixo: 

 

Os alunos apresentaram entusiasmo diante da possibilidade de um trabalho além da sala de aula, 
utilizando tecnologia e a partir do cotidiano deles. Eu sempre ouço as sugestões dos alunos para 
elaboração das propostas. [06PFE2] 

 

O exemplo, como um todo, mostra a importância da utilização de múltiplas linguagens, incluindo 

o uso da tecnologia para o letramento e registro das questões relacionadas à realidade e a vida 

cotidiana dos alunos para a leitura do mundo. Freire (1989, p. 13) explica que “a leitura do 

mundo precede sempre a leitura da palavra e, a leitura desta implica a continuidade da leitura 

daquele”. Assim, para o autor, a linguagem e a realidade (texto e contexto) se conectam. 

Na leitura da palavra (na proposta pedagógica como um todo), o papel do professor é o de 

ouvinte, mediador e orientador, que respeita a leitura de mundo dos alunos, os quais ficam 

entusiasmados com a possibilidade de fazer um trabalho ‘além da sala de aula’ ou ainda, fazer a 

leitura crítica da ‘palavramundo’, num processo contínuo de aprendizagem, que pode ser 

transformado por meio de práticas conscientes. (FREIRE, 1989). 

Assim, de modo geral, essas nove categorias indicam que os professores, ao analisarem o PAC, 

contextualizam o currículo, para definir os recursos de apoio e organizar o contexto físico, 

buscando articular o material escolhido com a realização da intervenção pedagógica, assim como, 

com as características, necessidades e ZDP dos alunos. Por fim, o professor descreve o retorno 

que recebe dos alunos com a possibilidade de fazer uso da mobilidade para a realização de suas 

atividades pedagógicas, tendo em vista o compromisso social. Aponta também conclusões e 

apreciações críticas sobre a importância de estar disposto a escutar e aprender com os alunos. 

 

Classe 3 | ABORDAGEM PEDAGÓGICA E CONSTRUÇÃO DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

Essa classe apresenta-se constituída, assim como, as Classes 1 e 2, pelos dois temas: ANÁLISE DO 

PAC e CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS QUE O PROFESSOR UTILIZA NA ESCOLHA DO MATERIAL 
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DIDÁTICO DIGITAL, e distribuída em dois conjuntos. O primeiro conjunto apresenta as categorias 

ABORDAGEM PEDAGÓGICA DO MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL [13CPUcp] e AVALIAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM [26APAC], desencadeando a categoria ESTRATÉGIAS PARA ESCOLHER E/OU 

AVALIAR O MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL EM CONTEXTO. O segundo conjunto é composto pelas 

categorias CONSTRUÇÃO DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA [16CPUce] e MATERIAL DIDÁTICO 

DIGITAL UTILIZADO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA [29APAC]. Como mostra a Figura 47. 

 

Figura 47 - Gráfico da Classe 3 - Abordagem pedagógica e Construção de aprendizagem significativa 

 
Legenda: 
[   ] Critérios pedagógicos que o professor utiliza na escolha do material didático digital (categorias a priori) 
[   ] Critérios pedagógicos que o professor utiliza na escolha do material didático digital (categorias emergentes) 
[   ] Análise do PAC (categorias a priori e emergentes) 
 

O primeiro conjunto apresenta um nível de similaridade fraco (nível 9, similaridade 0.493209), no 

entanto importante para esta pesquisa, pois revela que as estratégias estabelecidas por um grupo 

de professores para escolher e/ou avaliar o material didático digital, estão relacionadas à 

abordagem pedagógica do material, a qual influencia a avaliação da aprendizagem do aluno, como 

mostra o extrato a seguir: 

 

Eu escolhi o Office Impress porque o considero um material construcionista, que é capaz de 
ampliar as possibilidades de conhecimento do aluno, articulando conceitos prévios e conceitos que  
desejo que meu aluno construa. [07PEFII] 

 

Neste extrato, o professor reflete sobre a abordagem construcionista, como estratégia para a 

escolha e/ou avaliação do material didático digital, pois esta abordagem possibilita a construção 

de conhecimento dos alunos. 

O segundo conjunto apresenta um nível de similaridade discreto (0.221382), no entanto, traz uma 

categoria emergente, revelando a existência de professores que identificam e descrevem os 

materiais didáticos digitais utilizados na prática pedagógica que podem auxiliar na construção do 

conhecimento e na aprendizagem significativa do aluno. Os extratos abaixo confirmam essa 

possibilidade: 
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Escolhi o Jogo Labirinto que está disponível no novo sistema operacional Ubuntuca, devido ser 
um software que exige que o aluno trabalhe sua capacidade de fazer uma organização mental, 
com meus alunos do 1º ano. Como o jogo apresenta diversas fases, e a cada nova fase o desafio 
aumenta, o aluno necessariamente precisa concluir a fase para ir avançando, assim 
paulatinamente ele vai desenvolvendo suas habilidades de resolução de problemas e construindo 
conhecimento. [04PEF1] 

 

Eu trabalhei com o Office Impress, parecido com o KPresenter, com o 9º ano e nós estávamos 
trabalhando com as fontes de energia. Então, eu queria que eles soubessem como eram as usinas, 
como eram construídas, como era o prédio, o que tinha dentro, o seu tamanho. [...] Então eu 
queria que eles fizessem uma pesquisa, não se ativessem somente ao que o livro didático traz sobre 
fontes energéticas. Os livros contribuem e explicam sobre as fontes energéticas, trazem fotos 
também, mas eu acho que a Internet poderia ter mais informações. Eu queria que os alunos 
contassem uma estória sobre: o que ela é, como e onde é feita, e o que ela produz no final. Eu 
acho que apresentação em forma de slides é um jeito muito legal da gente perceber isso. Por isso, eu 
usei esse material. Nós tínhamos esse material construcionista, o aluno vai adquirindo, e é muito 
legal, pois tem várias coisas novas... Você pode usar um monte de recursos, fazer a apresentação 
usando um fundo diferente, uma cor, dá pra eles brincarem com essas coisas. O adolescente é 
muito curioso, ele tem uma capacidade criativa muito grande. Um quer fazer melhor que o 
outro... se um coloca cor de rosa, o outro quer por roxo... então, é um material que dá essa 
liberdade para o aluno, que faz do jeito dele, não é nada pronto. Eu achei que o material era 
bom, o conteúdo relevante para o currículo do 9º ano. Eles se envolveram, gostam de fazer as 
coisas, de serem protagonistas. Eu acho que é um material que permite isso e uma melhor 
aprendizagem. [...] [07PEF2] 

 

No primeiro exemplo, deste conjunto, o professor mostra a importância do Jogo Labirinto na 

estruturação e organização do pensamento dos alunos. Para Almeida e Valente (2011, p. 28): “[...] 

ao expressar uma ideia por meio das TDIC, estas estruturam a ideia e interferem em seu 

significado, isto é, a forma e o conteúdo de uma informação sofrem transformações quando ela é 

representada em determinada mídia”. 

Apesar do relato do professor que o Jogo Labirinto possibilita a estruturação de ideias e que, em 

cada fase surge um novo desafio, levando o aluno a resolver problemas e construir 

conhecimento, é possível afirmar que como o jogo citado tem uma abordagem instrucionista, se 

há construção do conhecimento, isso é conseguido ‘fora’ do material didático digital, talvez pela 

dinâmica de atividade realizada pelo professor. 

No segundo exemplo, o professor faz uma reflexão sobre a contribuição do uso do editor de 

apresentação (Impress) na sua prática, ao explicar que esse material dá liberdade e possibilita que 

os alunos sejam protagonistas de suas narrativas, auxiliando, consequentemente, na sua 

aprendizagem. 
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Após a análise da Árvore de Similaridade - CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS NA ANÁLISE CRÍTICA DO 

PAC, que mostra 16 categorias (Figura 44), evidencia a relação entre os temas da 1ª e 2ª Fase da 

Pesquisa, ou seja, os temas relacionados à ANÁLISE DO PAC e a UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS 

PEDAGÓGICOS PARA A ESCOLHA DE MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL. 

Assim, por meio das análises, há indícios de que os professores desenvolvem uma postura crítica 

e reflexiva na escolha e avaliação dos materiais didáticos digitais que utilizam na elaboração de 

projetos e práticas pedagógicas.  De modo geral, eles buscam uma abordagem de materiais 

didáticos digitais que possibilite aos alunos o desenvolvimento do protagonismo, da criticidade, 

da autoria e autonomia, motivando-os a compreender o contexto em que estão inseridos, para 

resolver problemas. 

 

5.5 Síntese e perspectivas 

Neste capítulo apresento a análise relacional dos registros textuais, relacionadas às intervenções 

no contexto pedagógico, ou seja, aos temas da 1ª e 2ª Fase da Pesquisa. 

Na 1ª Fase da Pesquisa, o instrumento avaliativo descritivo e crítico (REEVES; HARMON, 

1996), norteou a organização ao possibilitar a discussão e a reflexão sobre os procedimentos e 

critérios (como eixos norteadores) de escolha dos materiais didáticos digitais, fornecendo 

informações sobre as abordagens educacionais (instrucionista e construcionista) desses materiais. 

Desta forma, o que mais se destacou nesta fase foi o momento inicial da Formação Continuada, 

especificamente, os efeitos das reflexões dos professores sobre quais eram os PROCEDIMENTOS E 

CRITÉRIOS QUE ADOTAVAM AO ESCOLHER UM MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL para utilização na 

sua prática pedagógica. 

Dentre os procedimentos e critérios que os professores consideravam imprescindíveis na 

realização de seus planejamentos, está a escolha de recursos de apoio e de materiais didáticos 

digitais utilizados na prática pedagógica, assim como, uma avaliação em contexto, a partir das 

próprias experiências prévias. 

Fica evidente, ainda na 1ª Fase da Pesquisa, que o foco das reflexões dos professores está 

centrado nas questões relacionadas à utilização de critérios pedagógicos para a escolha de 

materiais didáticos digitais, alinhado às especificidades da teoria (re)contextualizada. Também é 

possível observar que os professores adotam uma postura mediadora e reflexiva para estabelecer 

outros procedimentos e critérios, a partir da compreensão das potencialidades do próprio 

material, do domínio do conteúdo abordado, das necessidades dos alunos, da possibilidade de 
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exploração de sua autoria e criatividade, assim como da autonomia para a aprendizagem 

colaborativa e significativa. 

Na 2ª Fase da Pesquisa, o instrumento avaliativo contextual (RAMOS, et al., 2004) possibilitou a 

elaboração do Plano de Avaliação Contextual. Nesta fase, o professor se distancia das atividades 

relacionadas à 1ª Fase da Pesquisa para refletir e construir este plano, o qual possui três etapas 

(preparação, desenvolvimento na ação e análise crítica). 

Nesta fase, o que mais ficou evidente na PREPARAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA AÇÃO DO PAC, 

foi a necessidade dos professores de estabelecerem critérios como eixos norteadores, alinhados 

ou não à literatura, para a escolha de materiais didáticos digitais, assim como, a necessidade do 

professor de contextualizar e flexibilizar o currículo, criando condições para o desenvolvimento 

dos múltiplos letramentos dos alunos. 

Na ANÁLISE CRÍTICA DO PAC, ficou evidente a importância da articulação dos materiais didáticos 

digitais para a realização da prática pedagógica, considerando as características dos alunos, os 

recursos de apoio utilizados e a organização do contexto físico. Isso possibilitou, aos alunos, a 

integração entre as diferentes linguagens, a aquisição dos letramentos múltiplos, a autonomia para 

desenvolver estratégias e resolver problemas. Vale destacar que, o professor ao fazer tais 

articulações reflete sobre a sua ação, relata suas dificuldades e limitações relacionadas aos alunos e 

faz uma projeção para futuras práticas e/ou projetos. 

Na análise relacional do contexto educativo da 1ª e 2ª Fase da Pesquisa, relaciono os dois 

instrumentos avaliativos (REEVES; HARMON, 1996; RAMOS, et al., 2004) que nortearam a 

organização dessas duas fases, os quais geraram duas árvores de similaridade. 

Na apreciação sobre a UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS NA PREPARAÇÃO DO PAC, 

pelos professores, ficou evidente a necessidade de identificação de competências e habilidades 

para trabalhar, com os alunos, a mobilidade e os letramentos múltiplos (p. ex.: o digital, o visual e 

o informacional) (ALMEIDA; VALENTE, 2011; ROJO, 2009). Outros aspectos trabalhados 

foram o desenvolvimento da comunicação oral, a autoria, a criação e depuração das atividades, a 

interação, a (re)construção da identidade a partir da origem dos alunos. Também ficaram 

evidentes os critérios estabelecidos por alguns professores para a escolha de material didático 

digital, dentre os quais destacam-se a motivação (critério alinhado à literatura) e a facilidade de 

uso (critério que emergiu a partir da necessidade dos professores), como um ajuste de dificuldade 

que esteja de acordo com a ZPD dos alunos. 

A apreciação sobre a UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS NA ANÁLISE DO PAC mostrou 

que alguns professores estabelecem critérios para a escolha e avaliação de materiais didáticos 
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digitais no contexto de utilização, os quais relacionam à abordagem pedagógica e ao nível de 

dificuldade do material. Isso possibilita que o professor articule o uso do material com realização 

da atividade pedagógica, com as características de seus alunos, buscando motivá-los e desenvolver 

autonomia na aprendizagem. 

Essa fase também mostrou a possibilidade de impulsionar nos alunos, a autonomia em relação ao 

uso do material didático digital, a assimilação de conteúdos, a conscientização sobre a sua 

realidade e cotidiano, o compromisso social, a aquisição das múltiplas linguagens e letramentos e 

o uso de diferentes estratégias na resolução de problemas. 

Nesta fase também há indícios de que os professores reiteram o conceito de letramentos 

múltiplos, que se desdobra em duas facetas, envolvendo, segundo Rojo (2009), a multiplicidade 

de práticas de letramento que circulam em diferentes esferas de atividade da vida cotidiana (p. ex. 

escolar, doméstica e familiar, jornalística, artística, etc.) e a multiculturalidade, isto é, as diferentes 

culturas locais que vivem nessas esferas de atividade da vida cotidiana de diferentes maneiras. 

Assim, de modo geral, à medida que o professor foi elaborando o PAC e refletindo sobre os 

materiais didáticos digitais, há fortes indícios de que eles desenvolviam uma postura autônoma, 

crítica e reflexiva nas suas escolhas e avaliações dos materiais, preocupando-se com aquilo que é 

ensinável (ROJO, 2009), a aprendizagem dos alunos nos contextos em que estão inseridos. Desta 

forma, há evidências de que escolhem materiais, para que os alunos (de acordo com suas 

características) possam sentir-se motivados para a produção, a interação, o exercício da autoria e 

autonomia, assim como, a criticidade, a compreensão da democracia, da ética e da 

multiculturalidade (ROJO, 2009), entre outros aspectos já citados. 

A partir desse panorama, finalizo a análise relacional das duas Fases da Pesquisa, e no próximo 

capítulo, procuro apontar princípios de design, com base nos achados e relações da análise das 

duas fases. Embora a proposta de análise preveja uma discussão para cada fase individualmente, 

aprofundando os principais fatores que influenciaram o processo da sua formação, busco a 

articulação entre as duas fases como um todo, destacando algumas contribuições para o trabalho 

de outros pesquisadores em diferentes contextos de formação continuada para a escolha e 

avaliação de material didático digital. 

 

 

  



169 
 

 

 

CAPÍTULO 6 | Reintegrando o design das intervenções em contexto 

pedagógico na formação continuada de professores 

 

Neste capítulo traço um panorama das etapas da pesquisa, iniciando pela análise do problema 

educativo, em seguida abordo a escolha dos artefatos, para então fazer uma retrospectiva da 

análise relacional das intervenções em contexto pedagógico, no intuito de dar início à construção 

dos princípios de design. Por fim, apresento novas reintegrações e algumas considerações. 

 

6.1 Panorama integrador das etapas da Pesquisa baseada em Design 

Como comentado anteriormente, o desenvolvimento da formação de professores nesta pesquisa, 

foi fundamentado na metodologia da Pesquisa baseada em Design (PBD), de acordo com Reeves 

(2000), que identifica quatro etapas para a PBD: (1) análise do problema educativo; (2) 

desenvolvimento do artefato pedagógico; (3) intervenção em contexto pedagógico (reais de 

aprendizagem); (4) análise retrospectiva para construir princípios de design. 

Na etapa 3 - intervenção em contexto pedagógico - apresento uma análise relacional para a 

pesquisa. Assim, neste tópico farei um breve panorama das inter-relações das duas etapas iniciais, 

para, em seguida, traçar uma retrospectiva, no intuito de construir os princípios de design. 

Desta forma, primeiramente apresento a análise do problema educativo, o qual envolve, de modo 

geral, a avaliação de material didático digital, que constitui um dos temas de estudo das TDIC na 

educação, que conta com uma pesquisa extensa, com cerca de 20 anos, com propostas de 

diversos autores desenvolvendo instrumentos avaliativos. (GODOI, 2009). No entanto, a 

presença dos instrumentos de avaliação na literatura, não garante que os professores os 

conheçam e, tampouco, os utilizem para a escolha do material didático digital. 

Para elucidar esse panorama, pontuo alguns aspectos (ver Introdução), dentre os quais destaco o 

aumento da disponibilidade de materiais didáticos digitais, o distanciamento e a falta de 

integração das TDIC e, consequentemente, dos materiais didáticos digitais ao currículo; e, a 

formação de professores para o uso da TDIC na educação, mais especificamente, para a escolha e 

avaliação de tais materiais. 

Em relação ao aumento da disponibilidade de materiais didáticos digitais, Schlünzen Jr (2009) 

explica que, no Brasil, encontramos atualmente iniciativas governamentais e institucionais que 
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visam desenvolver e disponibilizar recursos tecnológicos para o professor utilizar de maneira 

gratuita, com livre acesso à web. 

Para Ramos et al. (2011), com essa disponibilidade, esperava-se que os professores fizessem um 

uso mais regular, efetivo e integrado das tecnologias e dos materiais didáticos digitais na sua 

prática pedagógica. 

Almeida e Valente (2011) argumentam que, para que essa integração aconteça, é necessário que o 

professor compreenda o potencial das linguagens veiculadas pelas TDIC (p. ex. dos materiais 

didáticos digitais), e tenha domínio das tecnologias em uso e dos conteúdos nelas abordados. 

É por tais aspectos que, nesta pesquisa, transporto a questão da avaliação de material didático 

digital para o contexto de formação continuada, articulado com o contexto da prática pedagógica 

dos professores, para desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo a partir da experiência 

de utilização de instrumentos de avaliação para a escolha de materiais didáticos digitais, já que as 

reflexões sobre as escolhas e os usos concretos dos materiais podem facilitar o processo de 

integração das tecnologias ao currículo. 

Em relação à formação de professores para a escolha de materiais didáticos digitais, a partir do 

que foi estudado no Capítulo 2, sobre as orientações dos referenciais aos professores para o uso 

de materiais didáticos digitais na prática pedagógica, evidenciei que os referenciais servem de 

orientações gerais sobre como os professores podem fazer uso dos computadores e materiais 

didáticos digitais, mas não trazem recomendações específicas de como os professores podem 

avaliar tais materiais, tampouco como podem desenvolver e discutir critérios de escolha para a 

sua seleção de acordo com o contexto de uso. 

Após essas constatações sobre o problema educativo da pesquisa, iniciei a descrição dos artefatos 

pedagógicos. Para este estudo, como descrito anteriormente, dois instrumentos para avaliação de 

material didático digital foram escolhidos e reconstruídos, de acordo com as necessidades e 

características dos professores, como artefatos pedagógicos nas intervenções em contexto 

pedagógico da formação continuada: (1) descritivo e crítico: Escala de Avaliação (REEVES; 

HARMON, 1996); (2) contextual: Plano de Avaliação Contextual (RAMOS et. al., 2004). 

O primeiro instrumento utilizado incorpora 14 critérios pedagógicos, os quais reorganizei e 

ressignifiquei a partir da Escala de Avaliação de Reeves e Harnon (1996). Esses critérios 

fornecem informações qualitativas e de caráter geral das potencialidades pedagógicas de um 

determinado material didático digital, e são considerados, nesta pesquisa como eixos que 
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orientam e desencadeiam as reflexões sobre a escolha e a avaliação desses materiais no contexto 

de uso. 

Após as reflexões e discussões sobre os critérios pedagógicos do instrumento avaliativo descritivo 

e crítico, a Escala de Avaliação (REEVES; HARMON, 1996), também reconstruí e ressignifiquei 

o segundo instrumento, o Plano de Avaliação Contextual. (RAMOS, et. al, 2004). Este plano 

desenvolve-se em três momentos: elaboração, desenvolvimento na ação e análise crítica. 

A partir dessa reconstrução e ressignificação dos dois instrumentos, realizei uma análise relacional 

sobre as intervenções em contexto pedagógico, que distribuí, na pesquisa, em duas fases.  

Para finalizar, destaco que, foi fundamental, para o enfoque que abracei neste trabalho, ter 

aprofundado o conhecimento metodológico sobre cada fase do processo da PBD (REEVES, 

2000), buscando compreender as especificidades de cada momento, mais especificamente, das 

intervenções em contexto. A retrospectiva dessa análise é tratada no tópico a seguir. 

 

6.2 Retrospectiva da análise relacional das intervenções em contexto pedagógico 

A partir da análise relacional, que engloba a 1ª e 2ª Fase da Pesquisa (ver Capítulo 5), busco neste 

tópico fazer uma retrospectiva integradora das duas fases como um todo, destacando as 

contribuições identificadas, que o presente estudo oferece para a construção do conhecimento 

sobre o desenvolvimento de intervenções apoiadas na PBD. 

Para tanto, nessa construção, me pautei em duas características da PBD (WANG; HANNAFIN, 

2005) – a iteratividade e a flexibilidade. 

A análise dos dados desta investigação refletiu essas duas características – a iteratividade e a 

flexibilidade – por meio da utilização dos instrumentos de avaliação. Esses instrumentos 

utilizados na formação favoreceram as discussões e reflexões entre as duas fases da pesquisa (na 

etapa da intervenção em contexto pedagógico), as quais contribuíram tanto para o (re)design da 

formação, quanto para a postura crítica e a análise reflexiva dos professores em relação à escolha 

e avaliação de materiais didáticos digitais, potencializando, assim, a (re)construção das práticas 

pedagógicas para a integração desses materiais ao currículo. 

Dentre as duas fases da pesquisa, ficou evidenciada a emergência da integração que acontece 

entre os temas da pesquisa, caracterizados como PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS 

PARA A ESCOLHA DE MATERIAIS DIDÁTICO DIGITAIS, ELABORAÇÃO DO PLANO DE AVALIAÇÃO 

CONTEXTUAL, UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS NA PREPARAÇÃO DO PLANO DE 
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AVALIAÇÃO CONTEXTUAL e UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS NA ANÁLISE DO PLANO 

DE AVALIAÇÃO CONTEXTUAL. 

No entanto, na 1ª Fase, relacionada ao tema - PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS 

PARA A ESCOLHA DE MATERIAIS DIDÁTICO DIGITAIS – as relações que se estabelecem no contexto 

não têm a mesma natureza intencional do que aquelas desenvolvidas na 2ª Fase - ELABORAÇÃO 

DO PLANO DE AVALIAÇÃO CONTEXTUAL. 

A análise da 1ª Fase retrata o momento inicial, a partir de uma visão micro da formação, ou seja, 

mais especificamente as discussões incidem sobre os procedimentos e critérios que os 

professores adotavam ao escolher um material didático digital. Esta fase indica os procedimentos 

mais utilizados pelo professor, o momento inicial da escolha dos recursos de apoio e do 

estabelecimento de critérios para a escolha dos materiais didáticos digitais que eram utilizados na 

prática pedagógica, ao mesmo tempo aponta para a necessidade de o professor articular suas 

escolhas com a proposta curricular. 

As preocupações dos professores em estabelecer critérios pedagógicos de escolha, estão 

relacionadas às possibilidades do material didático digital adotar uma abordagem pedagógica 

tanto instrucionista, quanto construcionista. 

Na abordagem instrucionista é possível observar atividades de exercício e prática, necessárias, 

segundo alguns professores em algumas disciplinas, em função dos referenciais curriculares do 

município. O relato da Formadora UCA (e também professora de Informática do Município) 

revela essa necessidade: 

 

Vou falar do projeto que eu trabalhei com os todos os alunos do 4º ano, o Projeto Iniciação à 
Digitação. Nesse projeto eu usei o KWord e o Tux Typing. Como eu precisava seguir o 
Referencial de Informática do Município, não tinha como fugir do editor de texto, porque foi um 
referencial elaborado para os professores trabalharem no Laboratório de Informática. Até o ano 
passado, a gente tinha o laboratório aqui na escola; só que eu não achava coerente levar os alunos 
para aprender a usar o computador no laboratório (com sistema operacional Windows), se nas 
aulas eles usam o laptop (com sistema operacional Linux). Então, eu fiz um pouco diferente, eu 
trabalhei o Referencial de Informática do Município no laptop. Eu consegui integrar os dois 
programas, o que ficou diferente do projeto do município [a integração do Tux Typing]. Eu tinha 
uma proposta de exercícios de prática com os alunos, com os exercícios nos dois programas, pois 
eles tinham como explorar nas teclas, os acentos, paragrafação, separação das palavras, letra 
maiúscula, minúscula, negrito, itálico, pontuação... o porque e para que estavam trabalhando com 
isso também foi explicado... eu consegui perceber como os alunos estavam evoluindo... os que 
fizeram o Projeto de Iniciação à Digitação se sobressaíam em relação aos outros alunos...Outro 
dia encontrei um ex-aluno, e ele me falou: “Ah! Professora! Se eu não tivesse tido a aula de 
Informática eu não teria conseguido o emprego”... Ele conseguiu porque tinha feito a digitação na 
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escola, então, eu acho que eles se apegaram a isso... tudo o que fazem aqui, tem significado pra 
eles... eles se apegaram à escola e ao Projeto UCA... como uma esperança de uma vida melhor... 
[13FUCA] 

 

Na abordagem construcionista, alguns professores constatam a possibilita da aprendizagem 

colaborativa e cooperativa entre alunos, na qual o professor é mediador, orientando, conduzindo 

e possibilitando que o aluno tenha autonomia e seja autor de sua atividade pedagógica.  

Em relação a essa abordagem Almeida e Valente colocam que: 

 
A abordagem construcionista se viabiliza quando as tecnologias são integradas na 
atividade como elementos de mediação da interação do aluno com o conhecimento, com 
suas próprias ideias expressas na tela e com as informações disponíveis em distintas 
fontes e representadas por meio de múltiplas linguagens. Essas atividades podem 
incorporar diferentes recursos, destacando-se os softwares mais abertos, ou seja, aqueles 
que permitem inserir novas informações, expressar o pensamento, estabelecer relações, 
desenvolver a interação social, compartilhar produções, trabalhar em colaboração [...]. 
(ALMEIDA; VALENTE, 2011, p. 8) 

 

Os autores esclarecem ainda, que mais do que as abordagens educacionais subjacentes aos 

materiais didáticos digitais, é a atividade com o seu uso que explicita a abordagem pedagógica que 

a sustenta. Nesse sentido, destaca-se a autonomia do professor para articular a proposta 

curricular do município com suas concepções, abordagens e intenções pedagógicas. 

A partir dessa visão micro, a análise da 2ª Fase, distribuída em duas etapas, a preparação e o 

desenvolvimento na ação do PAC na prática pedagógica, apresenta uma visão macro da 

formação, ou seja, revela que os professores, ao realizarem os procedimentos e estabelecerem 

critérios para a escolha de material didático digital, também procuram identificar as competências 

que os alunos precisam desenvolver, buscando caracterizá-los, assim como contextualizar o 

currículo. No desenvolvimento da atividade com o uso do material didático digital, alguns 

professores já conseguem avaliar em contexto o resultado de seu uso, por meio da postura dos 

alunos. 

As etapas de desenvolvimento e análise crítica do PAC revelam, de modo geral, que alguns 

professores, ao refletirem sobre sua ação, conseguem articular o material didático digital com a 

realização da intervenção pedagógica, a partir da caracterização dos alunos. Assim como, 

organizam os recursos de apoio de acordo com o contexto físico para a realização da atividade 

pedagógica. A partir desses procedimentos é possível inferir que alguns professores estão 

construindo um currículo efetivo, ou seja, “aquele construído na prática pedagógica resultante do 

trabalho entre professor e alunos na sala de aula”. (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p. 29). 
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Essa constatação também indica que os professores começam a fazer a articulação dos materiais 

didáticos digitais com o currículo, pois aqueles passam a fazer parte do seu desenvolvimento 

como elementos estruturantes. Pois de acordo com Almeida e Valente (2011), o uso educacional 

das TDIC, entendida, neste estudo, como materiais didáticos digitais, exige tanto o domínio 

técnico desses materiais como a identificação de suas potencialidades pedagógicas “[...] para que o 

professor possa incorporar seu uso em atividades em consonância com as intenções implícitas na 

proposta curricular”. (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p. 9). 

No entanto, para que ocorra a efetiva integração da tecnologia ao currículo, é preciso criar 

condições para que os professores escolham e compreendam a tecnologia (os matérias didáticos 

digitais) para que possam incorporá-la à sua prática. (ALMEIDA; VALENTE, 2011) 

Essas condições revelam-se na retomada da análise do contexto educativo da 1ª e 2ª Fase da 

Pesquisa, nas quais é possível identificar o que foi comentado anteriormente. Os dois temas 

UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS NA PREPARAÇÃO DO PAC e UTILIZAÇÃO DE 

CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS NA ANÁLISE DO PAC revelam dois momentos, os quais se articulam e 

se complementam. 

O primeiro momento - UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS NA PREPARAÇÃO DO PAC – 

indica que alguns professores, ao identificarem as competências que os alunos precisam 

desenvolver no decorrer da atividade proposta, estabelecem – a motivação e facilidade de uso – 

como os principais critérios para a escolha do material didático digital que utilizarão nas suas 

práticas pedagógicas. 

Ainda nesta preparação, é revelado também que alguns professores caracterizam seus alunos e 

estabelecem os recursos e materiais de apoio que utilizarão nas suas práticas pedagógicas, além de 

contextualizarem o currículo e definirem o objetivo de aprendizagem. 

O segundo momento - UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS NA ANÁLISE DO PAC – indica 

que alguns professores estabelecem estratégias para escolher e avaliar o material didático digital, 

por meio de critérios: a motivação e a facilidade de uso. Ao estabelecer esses critérios, buscam 

articular o material didático digital escolhido com a realização da intervenção pedagógica. No 

entanto, alguns professores revelam que antes da intervenção, buscam caracterizar os alunos, 

escolher os recursos de apoio e depois organizam o contexto físico da sala de aula. Vale ressaltar 

também que, na intervenção, os professores ao adotar uma postura de escolha e/ou avaliação do 

material didático digital utilizado na prática pedagógica, buscam e/ou verificam se o material 

auxiliou no desencadeamento de uma aprendizagem significativa, assim como, no 

desenvolvimento de competências e habilidades pelo aluno. 
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A formadora UCA ao ser questionada sobre quais os critérios pedagógicos de escolha de material 

didático digital são mais significativos, ela respondeu: 

Para mim é a motivação. Trabalhar a motivação do aluno. Porque na nossa escola a gente tem 
alunos bem desmotivados. Aluno que vem de uma realidade bem difícil. Ele vem para a escola e 
já está cansado, saturado... vem de uma vida limitada. Ele já chega muito desinteressado. O 
professor propor ao aluno uma atividade que vai despertar o interesse dele é interessante. Então, 
pra gente aqui na escola, a motivação do aluno é importante. [13FUCA] 

 

Apesar do fato da formadora UCA na escola, relatar a necessidade de trazer, na formação, 

materiais didáticos digitais, que possibilitem a motivação nos alunos, é evidente que nem sempre 

as propostas pedagógicas com o uso desses materiais irão possibilitar a motivação. 

Campos (1994) esclarece ainda que, o conceito de interesse do aluno que gera a motivação é 

bastante amplo, e pode ser medido e estar relacionado a outros procedimentos e critérios que o 

professor realiza na escolha do material didático digital, assim como, na preparação, 

desenvolvimento na ação e análise crítica do PAC. 

Alguns autores, como por exemplo, Reeves e Harmon (1996), Silva (2002), Renwick e Reeve 

(2012), explicam que o princípio central do interesse e/ou motivação é reforçado pelas condições 

que o professor oferece para o desenvolvimento da autonomia dos alunos, assim como, a 

possibilidade de desenvolvimento de suas aprendizagens, ao mesmo tempo em que será 

prejudicada por condições que reduzem ou frustram essa experiência. Por exemplo, práticas 

educativas que proporcionem oportunidades de autonomia, desafios e feedback positivos, 

aumentam o interesse e, consequentemente, a motivação. 

Vale destacar que Costa (2004) defende o desenvolvimento de aprendizagem significativa, como 

critério de avaliação dos materiais didáticos digitais, ou seja, a aprendizagem em que o aluno tem 

um papel cognitivamente ativo e consciente. 

Outros princípios podem estar relacionados também à necessidade do professor considerar, na 

integração e/ou uso do material didático digital, as necessidades (diferenças individuais) dos seus 

alunos, ou seja, a facilidade de uso para as diferentes necessidades individuais, de acordo com a 

ZPD dos alunos, criada no contexto, além do seu objetivo educacional. 

O critério ‘facilidade de uso’ está relacionado com a facilidade percebida e/ou a fluência 

tecnológica, com a qual o aluno e/ou o professor interage com um material didático digital, indo 

desde a percepção de que um material pode ser ‘muito difícil’ de usar a uma percepção que é 

‘muito fácil’ de usar. Para Reeves e Harmon (1996) esse critério, pode ter tanto uma dimensão 
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geral, como individual. E também pode relacionar-se ao nível de dificuldade, que deve estar de 

acordo com a ZDP de cada aluno. (VALENTE, 2011, p. 31). 

Assim, corroborando com Campos (1994) e Reeves e Harmon (1996), o critério facilidade de uso 

está relacionado a quanto o aluno e/ou professor apreciam, têm fluência e/ou conseguem utilizar 

um determinado material didático digital. Se eles têm interesse e/ou conseguem utilizar um 

material pode ser mais ou menos importante, dependendo do material, da intenção pedagógica 

do professor e do contexto de seu uso. 

Desta forma, retomo as contribuições de Valente (1993, 1999a), ao reforçar a necessidade de 

pensar o uso que se faz do material didático digital em contexto pedagógico. Assim, para além 

dos critérios que o professor prevê para a escolha e ou avaliação desses materiais, o foco precisa 

estar no uso que se faz do material didático digital. Valente (1993, 1999a), Almeida (1996, 2005), 

Prado (2003), Costa (2004), Almeida e Valente (2011) trazem contribuições teóricas sobre a 

intencionalidade e a importância da mediação e intervenção pedagógica do professor em contexto 

de uso de um material didático digital. 

Em síntese, no decorrer dessa retrospectiva geral das intervenções pedagógicas em contexto, parti 

da iteratividade e da flexibilidade, as quais objetivam melhorar a prática pedagógica por meio de 

ciclos iterativos de design (análise, design, desenvolvimento e implementação), como 

características da PBD, para fazer uma análise geral das intervenções em contexto pedagógico. A 

seguir, estabeleço os princípios de design sobre o processo de intervenção em contexto 

pedagógico na formação continuada para a escolha e avaliação de material didático digital, tendo 

em vista, a compreensão dos processos de reflexão dos professores do ensino fundamental. 

 

6.3 Construção dos princípios de design 

Inicio a construção dos princípios de design das intervenções pedagógicas pela retomada do 

percurso da pesquisa, descrita no tópico acima, que inclui uma retrospectiva da análise relacional 

das intervenções em contexto pedagógico, buscando compreender o processo desenvolvido e 

oferecer conhecimentos para pesquisas em contextos semelhantes. 

Assim, o presente estudo teve o propósito de analisar as intervenções pedagógicas na formação 

continuada, para favorecer a escolha e a avaliação de materiais didáticos digitais, visando 

compreender os processos de reflexão dos professores do ensino fundamental, no intuito de 

melhorar e/ou mudar sua prática pedagógica, a partir da integração desses materiais ao currículo. 
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Para tanto, atuei na Formação Continuada do Projeto UCA, principalmente sobre as intervenções 

pedagógicas, a partir da reconstrução de dois instrumentos de avaliação, para a reflexão de 

critérios pedagógicos da Escala de Avaliação (REEVES; HARMON, 1996) e elaboração do 

Plano de Avaliação Contextual (RAMOS, et al., 2004), com os professores (e gestores) da escola, 

os quais mostraram abertura e disponibilidade para refletirem comigo, nessas duas fases, sobre 

suas práticas pedagógicas, a partir das escolhas e avaliações dos materiais no formato digital. 

Como contribuição científica, o presente estudo possibilitou uma análise relacional, com a 

utilização do software CHIC, das etapas de intervenção em contexto pedagógico, assim como, 

uma análise integradora das etapas da metodologia da Pesquisa baseada em Design. Portanto, 

desenvolvi um trabalho de análise que, embora esteja localizado em um contexto específico, 

poderá contribuir para pesquisas em contextos semelhantes de formação de professores para a 

escolha e avaliação de materiais didáticos digitais e, consequentemente, para potencializar a 

reconstrução das práticas pedagógicas dos professores para a integração dos materiais didáticos 

digitais ao currículo, o que se configura como minha contribuição educacional. 

Neste sentido, torna-se importante ressaltar aspectos fundamentais revelados e construídos na 

análise desta pesquisa, que podem ser considerados como princípios de design das intervenções 

pedagógicas. Assim, a seguir pontuo tais princípios que, de modo geral, se inter-relacionam: 

§ Formação contextualizada de professores e gestores na escola, articulando teoria e prática 

sobre a escolha e avaliação de materiais didáticos digitais. 

§ Reflexão sobre os diferentes momentos da escolha e avaliação de materiais didáticos 

digitais em contexto pedagógico, antes, durante e após a prática pedagógica. 

§ Intervenções no contexto pedagógico da formação que suscitem a reflexão crítica sobre a 

escolha e a avaliação de materiais didáticos digitais, por professores e gestores, por meio 

da integração de um instrumento avaliativo descritivo e crítico e de um instrumento de 

avaliação contextual, evitando assim, somente a classificação final do material didático 

digital. 

§ Reconstrução e ressignificação dos critérios pedagógicos, como eixos desencadeadores e 

norteadores, para a escolha e avaliação de materiais didáticos digitais que estejam 

articulados, a partir das necessidades dos professores, gestores e alunos, no contexto em 

que estão inseridos, assim como, sobre a rápida evolução dos materiais em formato 

digital. 

§ Direcionamento da discussão sobre critérios pedagógicos, como eixos desencadeadores e 

norteadores, de escolha de material didático digital, principalmente voltada para a 
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aprendizagem significativa do aluno. Amplia-se assim, a abordagem pedagógica 

construcionista, especificando os elementos do ciclo descrição-execução-reflexão-

depuração, que se retroalimentam e formam uma espiral ascendente da evolução do 

conhecimento, possibilitando uma aprendizagem colaborativa e cooperativa entre alunos 

e professores, na qual o primeiro é mediador do processo de aprendizagem que se 

desenvolve em atividades pedagógicas contextualizadas, orientando, conduzindo e 

possibilitando que o aluno tenha autonomia e seja autor de sua atividade pedagógica. 

§ Evolução da discussão sobre critérios, como eixos desencadeadores e norteadores, para a 

escolha desses materiais, que possibilitem: a motivação intrínseca, criando condições para 

que o aluno possa dar sentido às suas aprendizagens e construa conhecimento; o interesse 

na busca de alternativas de solução para diferentes problemas; a interação; o 

desenvolvimento da criatividade e do protagonismo, de acordo com a zona proximal de 

desenvolvimento dos alunos. 

§ Identificação das competências e habilidades que os alunos precisam desenvolver (com o 

uso do material didático digital), como por exemplo, o letramento digital, o 

desenvolvimento da capacidade de raciocínio, espírito crítico, criatividade e comunicação. 

§ Avaliação do material didático digital em contexto, a partir do processo de familiarização 

dos alunos, para que possam aprender de forma significativa, participando da elaboração 

de suas atividades com o uso dos materiais didáticos digitais, ou seja, a ideia proposta por 

Ackermann (2002), de favorecer ao aluno tanto o aprender-com - hands-on quanto o 

aprender-sobre-o-pensar - head-in. 

§ Elaboração da proposta do uso do material didático digital, contextualizando o currículo, 

organizando o contexto, articulando o concreto e o abstrato, integrando mídias, 

registrando o processo de desenvolvimento da atividade e utilizando as características da 

mobilidade, que deve ser entendida como a mobilidade dos laptops, da informação e dos 

alunos. 

§ Reflexão na preparação do PAC, possibilitando ao professor identificar as competências 

que os alunos precisam desenvolver, buscando caracterizá-los, assim como, contextualizar 

e flexibilizar o currículo. 

§ Reflexão na elaboração do PAC sobre a articulação do material didático digital escolhido 

com a realização da intervenção pedagógica, refletindo, sempre, sobre o uso que se faz do 

material didático digital em contexto pedagógico. 
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Esses princípios podem assumir um papel crucial no design e (re)design das formações de 

professores voltadas para a escolha e avaliação de materiais didáticos digitais, considerando as 

características e necessidades de cada contexto. 

Por esta razão, tenho consciência da necessidade de desenvolver outros estudos que possam 

alargar as possibilidades constatadas nos princípios de design aqui estabelecidos, que mostrou a 

importância de integração entre instrumentos de avaliação para a escolha e a avaliação de 

materiais didáticos digitais, potencializando a contextualização e a reintegração das intervenções 

em contexto pedagógico na formação continuada de professores. 

Assim, a seguir, apresento novas reintegrações e minhas conclusões finais sobre o processo de 

intervenção em contexto pedagógico na formação continuada de professores para a escolha e 

avaliação de material didático digital, tendo em vista a compreensão dos processos de reflexão 

dos professores do ensino fundamental. 

 

6.4 Novas reintegrações e Considerações finais 

Termino este trabalho consciente que trouxe contribuições acadêmicas para a formação de 

professores para a integração das TDIC ao currículo. Acredito que consegui oferecer aos 

professores e aos formadores de professores a oportunidade de eles próprios descobrirem, 

refletirem e analisarem o uso pedagógico dos materiais didáticos digitais por meio dos 

instrumentos de avaliação. 

Também estou consciente de que aprendi que todo esse processo acontece gradativamente. No 

caso específico deste estudo, que está inserido no contexto de uma política pública de formação 

continuada de professores do Projeto UCA, envolve tempo e planejamento para a realização das 

intervenções em contexto pedagógico. 

Cabe observar que, no planejamento das intervenções pedagógicas, ficou claro que a metodologia 

da Pesquisa baseada em Design propicia a compreensão de todo o processo em contexto. Desta 

forma, contexto e design das intervenções são interdependentes, ou seja, são ‘tecidos juntos’. 

Assim, ao completar este processo cíclico, outro se abre para um novo movimento: dar 

continuidade aos estudos sobre os instrumentos de avaliação, instigando-me/desafiando-me a 

ousar novas reintegrações. 

Tal empreitada seria utilizar, integrar e analisar outros instrumentos na formação de professores 

em diferentes escalas e contextos, utilizar outras dimensões de avaliação de materiais didáticos 
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digitais e, principalmente colocar em prática os princípios de design construídos nesta tese Isto 

implicaria em um novo (re)design educacional. 

Para finalizar, talvez o que seja mais urgente e esteja mais próximo de ser feito é atuar na 

formação continuada de professores para possibilitar reflexões críticas sobre a escolha e avaliação 

de materiais didáticos digitais. Considero a escolha e a avaliação destes materiais um ‘eixo central’ 

do processo de formação dos professores, pois essas nunca são neutras e minha tarefa seria 

justamente a de auxiliar os professores a fazer escolhas e encaminhamentos conscientes. 

Diante dessas reintegrações, retomo o principal objetivo da tese (analisar as intervenções 

pedagógicas na formação continuada para favorecer a escolha e avaliação de material didático 

digital). Concluo então, que esta formação continuada de professores permite o desenvolvimento 

da autonomia, assim como, da reflexão na e sobre a escolha e avaliação crítica dos materiais no 

formato digital no contexto de uso, tal qual vem ocorrendo na EMEF Governador André Franco 

Montoro. No entanto, é preciso potencializar a flexibilidade das características dessa formação, 

instituindo estratégias que deem conta das necessidades dos professores, detectadas por meio do 

contexto no qual estão inseridos. 
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APÊNDICE A - Formação Inicial do Projeto UCA 

Segundo a proposta Formação Brasil (BRASIL, 2009)73, no processo de formação de professores 

do Projeto UCA, estavam previstas ações por um período de dois anos na escola; esses dois anos 

foram considerados o tempo mínimo para ocorrer um início de alterações nos processos de 

ensinar e aprender por meio da integração pedagógica do laptop ao currículo. 

Desta forma, a equipe da PUC-SP do Projeto UCA destinou um período para a Formação Inicial 

e outro período para a Formação Continuada. Tanto a Formação Inicial quanto a Continuada 

estavam previstas para acontecer por meio de duas modalidades: a presencial (encontros com os 

formadores da PUC-SP) e a distância (encontros no Ambiente Colaborativo de Aprendizagem e-

Proinfo). Participaram da Formação Continuada os profissionais da escola, que concluíram a 

Formação Brasil (Formação Inicial). 

A Formação Inicial do Projeto UCA está estruturada em 5 (cinco) módulos: 

§ Módulo 1: Apropriação Tecnológica74; 

§ Módulo 2: Web 2.075; 

§ Módulo 3a: Formação de Professores76; 

§ Módulo 3b: Formação de Gestores77; 

§ Módulo 4: Elaboração de Projetos78; 

§ Módulo 5: Sistematização da Formação na Escola79. 

Os módulos 1, 2, 4 e 5 são direcionados a professores e gestores e, possuem conteúdos comuns; 

o módulo 3, embora também seja direcionado para professores e gestores, possui conteúdos 

específicos, subdividindo-se em dois módulos: 3a (para professores) e 3b (para gestores). 

No entanto, a Formação Continuada não está estruturada, deixando a cargo de cada equipe o 

desenvolvimento participativo de um planejamento adequado ao contexto de cada unidade 

escolar do Projeto UCA. 

                                                           

73 BRASIL. UCA: Projeto Um Computador por Aluno. Formação Brasil. Projeto, planejamento das ações e cursos. 
Brasília: MEC/SEED, 2009. 
74 Disponível em: <http://www.virtual.ufc.br/cursouca/modulo_apropriacao_tec/intro.html> 

75 Disponível em: <http://www.virtual.ufc.br/cursouca/modulo_web2/index.html> 

76 Disponível em: <http://www.virtual.ufc.br/cursouca/modulo_3/index.html> 

77 Disponível em: <http://www.virtual.ufc.br/cursouca/modulo_3b_gestores/intro.html> 

78 Disponível em: <http://www.virtual.ufc.br/cursouca/modulo_4_projetos/conteudo/index.html> 

79 Disponível em: <http://www.virtual.ufc.br/cursouca/modulo_5/intro.html> 
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Em dezembro de 2010, a EMEF Governador André Franco Montoro finalizou sua Formação 

Inicial. Nos anos de 2011 e 2012, a escola implantou tanto a Formação Inicial, para os 

professores iniciantes na escola e no Projeto UCA, quanto a Formação Continuada, para os 

professores iniciados, ou seja, os que participaram da Formação Inicial no ano de 2010. 
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APÊNDICE B - Registros textuais da 1ª e 2ª Fase da Pesquisa 

Extratos dos registros textuais, suas respectivas categorias e participantes identificados 

 
B.1 Extratos dos registros textuais das respostas dos professores extraídos do Fórum 1: 
Reflexão sobre a escolha de material didático digital 
 
01EMDD | Participante [01PEF1] 

Escolho o material didático digital que alcance o objetivo da proposta curricular. Que seja interessante e 
atrativo. Que seja dentro dos recursos disponíveis na realidade da escola. Eu também preciso conhecer o 
limite do meu aluno para usar e explorar o material. Quando possível e necessário utilizo a internet para 
vários aproveitamentos dentro do conteúdo trabalhado. O material didático digital é selecionado durante o 
Planejamento e Replanejamento iniciados a cada semestre do ano letivo. O uso dos classmates pelos alunos 
com acesso ao Portal Aprende Brasil onde algumas atividades como os jogos interativos. Outro programa 
bastante utilizado com alunos é o Tux Paint que desperta a curiosidade e criatividade, capacitando-os a 
desenvolver imagens, desenhos baseados nos vocabulários aprendidos durante a aula. 

[01EMDDce] Recursos de apoio que utiliza na prática pedagógica  
[02EMDDce] Material didático digital utilizado na prática pedagógica 

[03EMDDce] Critérios pedagógicos para a escolha de material didático digital 
[04EMDDce] Momento da escolha do material didático digital 

[07EMDDce] Verificação dos conhecimentos prévios dos alunos 
[08EMDDce] Verificação da proposta curricular 

[11CPUcp] Motivação 
[15CPUcp] Diferenças individuais (faixa etária; interesses diversos) 

[17CPUce] Exploração da criatividade do aluno 
 

02EMDD | Participante [01PEF1] 

Enquanto professora, procuro planejar minhas aulas de acordo com o referencial, atrelando o uso do 
classmate e suas ferramentas. O classmate veio contribuir muito para o planejamento e o enriquecimento 
dos conteúdos. 

[03EMDDce] Critérios pedagógicos para a escolha de material didático digital 
[08EMDDce] Verificação da proposta curricular 

 

03EMDD | Participante [02PEF1] 

Costumo utilizar com meus alunos materiais do Portal Aprende Brasil e programas do classmate 
(KWord, Kolour Paint, Tux Paint e Tux Typing). Procuro selecionar os materiais considerando a faixa 
etária das crianças, a necessidade do grupo e o grau de dificuldade dos conteúdos. A avaliação é feita de 
forma contínua, pois tem atividades que realmente despertam interesse no aluno atendendo minhas 
expectativas e outras que podem não atingir as expectativas por fatores diversos, mesmo sendo previamente 
selecionadas. 

[01EMDDce] Recursos de apoio que utiliza na prática pedagógica  
[02EMDDce] Material didático digital utilizado na prática pedagógica 

[03EMDDce] Critérios pedagógicos para a escolha de material didático digital 
[06EMDDce] Avaliação do material didático digital em contexto de uso 

[11CUPcp] Motivação 
[15CPUcp] Diferenças individuais (faixa etária; interesses diversos) 
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04EMDD | Participante [03PEF1] 

O recurso utilizado por mim é o classmate e a lousa digital que eu uso quando disponível por não ter em 
minha sala. Escolhemos o material desde o plano de aula. O classmate utilizo nas aulas específicas de 
informática e também como apoio, quando surgem dúvidas para fazer pesquisa, como apoio ao livro 
didático. Usamos a lousa para assistir filmes e documentários que apoiem o conteúdo, sempre que possível. 
A avaliação é feita, antes, durante e depois da utilização destes materiais. 

[01EMDDce] Recursos de apoio que utiliza na prática pedagógica 
[04EMDDce] Momento da escolha do material didático digital 

[06EMDDce] Avaliação do material didático digital em contexto de uso 
 

05EMDD | Participante [04PEF1] 

Durante os HTPC de informática que ocorrem uma vez ao mês procuro selecionar os conteúdos do Portal 
Aprende Brasil, blog Alfabetizando com Mônica e turma, planejando minhas aulas de acordo com as 
necessidades, interesse e motivação dos meus alunos. No classmate utilizo com eles o KWord para digitar 
parlendas e listas, Tux Paint, Tux Typing, Kolour Paint. Quanto ao portal Aprende Brasil tem 
conteúdos para todas as áreas e jogos diversos. Eu trabalho com o Portal de acordo com atividade proposta 
no apostilado dos alunos. 

[01EMDDce] Recursos de apoio que utiliza na prática pedagógica  
[02EMDDce] Material didático digital utilizado na prática pedagógica 

[03EMDDce] Critérios pedagógicos para a escolha de material didático digital 
[04EMDDce] Momento da escolha do material didático digital 

[08EMDDce] Verificação da proposta curricular 
[11CPUcp] Motivação 

 

06EMDD | Participante [05PEF1] 

Quanto ao uso e escolha dos materiais didáticos, procuro escolher de forma que possa atrelá-los com os 
conteúdos do planejamento, usando como mais uma ferramenta para que o aluno faça aquisição do 
conteúdo que está sendo trabalhado. Vejo esse material como mais uma forma de desenvolver o interesse do 
aluno para o conhecimento, sendo uma forma de avaliação também. 

[03EMDDce] Critérios pedagógicos para a escolha de material didático digital 
[06EMDDce] Avaliação do material didático digital em contexto de uso 

[08EMDDce] Verificação da proposta curricular 
[11CPUcp] Motivação 

 

07EMDD | Participante [06PEF2] 

Como professor de história, utilizo os recursos da lousa digital, como mapas, imagens, documentos 
históricos, gráficos, ilustrações tanto nas aulas expositivas e atividades contínuas. Ainda, uso o livro 
didático e os nets para pesquisa. Também montamos slides para apresentação de seminários e atividades 
avaliativas no meu blog. Estes materiais são selecionados diante da necessidade de estimular a curiosidade, 
o interesse e possibilitar que todos consigam realizar as atividades. Avalio o material que uso 
constantemente, diante dos resultados de êxito ou não dos alunos no aprendizado do conteúdo e suas 
expectativas. O critério que uso é a aprendizagem do conteúdo, muitas vezes o uso do material didático 
digital não é garantia de aprendizagem, por isso, exige muito planejamento. Outro critério é construir uma 
consciência no aluno, para que a atividade não se torne uma brincadeira, um passatempo. 

[01EMDDce] Recursos de apoio que utiliza na prática pedagógica  
[02EMDDce] Material didático digital utilizado na prática pedagógica 

[03EMDDce] Critérios pedagógicos para a escolha de material didático digital 
[06EMDDce] Avaliação do material didático digital em contexto de uso 
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[11CPUcp] Motivação 
[16CPUce] Construção de aprendizagem significativa do aluno 

 

08EMDD | Participante [06PEF2] 

Organizo os materiais no meu pen-drive, em slides e também utilizando a própria lousa digital no 
programa Smartboard; quando necessário a internet viabiliza instantaneamente o acesso a recursos como: 
imagens e vídeos. No classmate tentei utilizar o KPresent, mas eu e os alunos tivemos dificuldades; porém 
o KWord foi tranquilo. No blog postei algumas atividades com imagens e vídeos. 

[03EMDDce] Critérios pedagógicos para a escolha de material didático digital 
 [08EMDDce] Verificação da proposta curricular 

[11CPUcp] Motivação 
[18CPUce] Facilidade de uso 

 

09EMDD | Participante [07PEF2] 

Nas minhas aulas utilizo muito imagens e vídeos, pois a Ciência é muito dinâmica e os alunos gostam de 
ver como as coisas "funcionam". Para isso a lousa digital é imprescindível. Busco imagens e vídeos no 
Google escola. Quando utilizamos o classmate, normalmente é para pesquisa e eu já trago a relação de 
sites que eles podem buscar (tenho uma relação que consegui em livros didáticos, Google escola, Portal do 
Professor e no curso que eu faço na USP). 

[01EMDDce] Recursos de apoio que utiliza na prática pedagógica  
 

10EMDD | Participante [08PEF2] 

Nas minhas aulas utilizo frequentemente a lousa digital, para a visualização de imagens, filmes, slides, 
produções e revisões textuais. Já com o classmate costumo utilizar o KWord para a produção de textos e 
pesquisas na internet. O uso desses materiais foi planejado no início do ano, mas semanalmente, ao 
elaborar a rotina, esse planejamento é analisado e repensado. Desde a escolha, esses materiais já estão 
sendo avaliados e enquanto nossos alunos realizam as atividades propostas, as dificuldades/facilidades e o 
interesse de cada um nas aulas também são maneiras de avaliarmos os materiais escolhidos. 

[01EMDDce] Recursos de apoio que utiliza na prática pedagógica  
[02EMDDce] Material didático digital utilizado na prática pedagógica 

[04EMDDce] Momento da escolha do material didático digital 
[06EMDDce] Avaliação do material didático digital em contexto de uso 

[11CPUcp] Motivação 

 

11EMDD | Participante [12PEF2] 

Uso muito a lousa digital, tanto para apresentações de slides, filmes ou imagens, como para a produção de 
textos ou correção de exercícios no próprio programa da lousa. Com o classmate, utilizo bastante o 
KWord para produção e revisão de textos, pesquisas na internet sobre o tema trabalhado na aula e 
atividades de sites educacionais, em especial, o portal Aprende Brasil e também para leitura de textos que 
podem ser baixados em sites como o Domínio Público. O planejamento do uso desses materiais aconteceu 
já no início do ano, mas no decorrer das aulas são repensados, tendo em vista o momento em que cada sala 
se encontra e os possíveis contratempos que podem aparecer. Assim, a avaliação desses materiais ocorre 
tanto durante a escolha deles como durante o uso analisando, primeiramente sua relevância para a 
atividade proposta e as dificuldades/facilidades que os alunos encontram ao utilizarem esses materiais. 

[01EMDDce] Recursos de apoio que utiliza na prática pedagógica  
[02EMDDce] Material didático digital utilizado na prática pedagógica 
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[04EMDDce] Momento da escolha do material didático digital 
[06EMDDce] Avaliação do material didático digital em contexto de uso 

[15CPUcp] Diferenças individuais (faixa etária; interesses diversos) 
[18CPUce] Facilidade de uso 

 

12EMDD | Participante [13FUCA] 

Enquanto Professora Monitora de Informática do Fundamental I e Educação Infantil utilizo o Portal 
Aprende Brasil e sites educacionais como o Smartkids e Smilinguido.  
Essas aulas são selecionadas previamente pelos professores responsáveis pela turma no horário do HTPC 
de Informática que ocorre mensalmente. Já como Professora da disciplina de Informática do Fundamental 
2 costumo trabalhar com tutoriais sobre os aplicativos do Linux e o curso Aluno Monitor, para alunos de 
7ª e 8ª série. Todos esses recursos digitais que utilizo são previamente pensados e planejados. O primeiro 
momento em que os planejei foi no início do ano quando estava elaborando o Plano de Aula para esse ano 
letivo. Mensalmente, quando elaboro minhas rotinas, repenso o que planejei no início do ano para ver se 
está de acordo com o momento em que meus alunos se encontram. Isso é um pouquinho de minha prática 
enquanto docente. Espero ter podido contribuir com meus colegas. 

[01EMDDce] Recursos de apoio que utiliza na prática pedagógica  
[02EMDDce] Material didático digital utilizado na prática pedagógica 

[04EMDDce] Momento da escolha do material didático digital 
[06EMDDce] Avaliação do material didático digital em contexto de uso 

 

13EMDD | Participante [13FUCA] 

Ao pensar na escolha do material didático digital, como professora que sou, levo em consideração em que 
medida o mesmo motiva e provoca a curiosidade do meu aluno em conhecer. Representa dizer que, escolho 
o material, observando-o e analisando-o se o mesmo é um instrumento que instiga a curiosidade em buscar 
o conhecimento. Aprendemos mais e melhor quando estamos interessados, quando vivenciamos, 
experimentamos e sentimos que a aprendizagem é significativa para nossas vidas. Também levo em 
consideração se o material facilita o meu aluno a controlar e individualizar o processo da aprendizagem. 
Outro aspecto importante é se o material didático digital favorece a aprendizagem colaborativa, cooperativa 
através do diálogo. Analiso-o no sentido de verificar se incentiva a pesquisa, o diálogo, o trabalho em 
equipe, se favorece a interação, o compartilhar e o desenvolvimento das habilidades do respeito às opiniões 
dos outros. Por isso, ao selecionar os materiais didáticos digitais, considero se o mesmo contribui na 
construção do processo de aprendizagem cognitiva e na formação de atitudes e valores. 

[03EMDDce] Critérios pedagógicos para a escolha de material didático digital 
[11CPUcp] Motivação 

[12CPUcp] Aprendizagem cooperativa e colaborativa 
[16CPUce] Construção de aprendizagem significativa do aluno 

[19CPUce] Interação 
 

14EMDD | Participante [13FUCA] 

Eu escolho os materiais que venham a contribuir para com meu Plano de Aula. No caso das 5ª e 6ª 
séries onde trabalho os aplicativos do Linux, faço o uso de alguns tutoriais. Com as 7ª e 8ª séries, onde 
trabalho o Aluno Monitor acesso <www.alunomonitor.com.br>. Trabalho um projeto de digitação com os 
alunos dos 4º anos, onde exploro o Tux Typing que é um software apropriado para trabalhar digitação 
com crianças. 

[01EMDDce] Recursos de apoio que utiliza na prática pedagógica  
[02EMDDce] Material didático digital utilizado na prática pedagógica 

[05EMDDce] Plano de ação com o uso de material didático digital 
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15EMDD | Participante [13FUCA] 

Primeiro, quero deixar registrado aqui que o ser humano é o mais belo recurso tecnológico que existe e vive 
em eterna atualização de suas configurações; digo isso por minhas transformações internas; em minhas 
primeiras participações no fórum afirmei que escolhia os materiais didáticos digitais que mais se 
adequassem às minhas necessidades enquanto professora. Agora após as formações do Plano de 
Sustentação, percebo o quanto estava enganada e sendo egoísta. Não tenho que procurar algo para atender 
às minhas necessidades; tenho que escolher um material que desperte o interesse do aluno de forma que ele 
encontre subsídios para suprir suas necessidades enquanto educando. Ao escolher algo a ser trabalhado em 
sala de aula temos que nos fazer um questionamento: Será que isso será significativo ao aluno? Será que 
vai contribuir para a formação de um sujeito autor de seu conhecimento? Enfim.... como disse antes, estou 
revendo meus conceitos... 

[03EMDDce] Critérios pedagógicos para a escolha de material didático digital 
[10CPUcp] Autonomia do aluno (protagonismo do aluno) 

[11CPUcp] Motivação 
 [16CPUce] Construção de aprendizagem significativa do aluno 

[17CPUce] Exploração da criatividade do aluno 
 

16EMDD | Participante [14GT] 

Quando estava em sala de aula, costumava utilizar com meus alunos materiais do Portal Aprende Brasil 
e programas do classmate (KWord, Kolour Paint, Tux Paint e Tux Typing); também fazia o uso dos 
recursos tecnológicos disponíveis na escola como: DVD, lousa digital, câmera digital, rádio, entre outros. 
Procurava selecionar os materiais considerando a faixa etária das crianças, a necessidade do grupo e o 
grau de dificuldade dos conteúdos, visando sempre que despertassem o interesse dos alunos e também 
proporcionassem um momento de aprendizagem, não só significativa, mas prazerosa ao aluno. Este 
material era avaliado durante os HTPC, com antecedência de uma semana, quando estava planejando 
minha rotina ou até mesmo no dia-a-dia, conforme a necessidade. 

[01EMDDce] Recursos de apoio que utiliza na prática pedagógica  
[02EMDDce] Material didático digital utilizado na prática pedagógica 

[03EMDDce] Critérios pedagógicos para a escolha de material didático digital 
[04EMDDce] Momento da escolha do material didático digital 

[06EMDDce] Avaliação do material didático digital em contexto de uso 
[11CPUcp] Motivação 

[15CPUcp] Diferenças individuais (faixa etária; interesses diversos) 
[16CPUce] Construção de aprendizagem significativa do aluno 

 
 
 
B.2 Extratos dos registros textuais das respostas dos professores extraídos do Fórum 2: 
Reflexão sobre utilização de critérios para a escolha de material didático digital 
 
01ECPU | Participante [01PEF1] 

Analisando a ferramenta Squeak Etoys (embora não tenha explorado todo seu conteúdo com os alunos, 
mas já fiz a experiência com eles em sala de aula), e relacionando com os quatros critérios, acredito que é 
construcionista, pois a partir do comando dado pelo professor, o aluno poderá criar, utilizando sua 
imaginação, criatividade e conhecimento do conteúdo estudado, daquilo que está sendo proposto, ou seja, o 
professor é o mediador; assim também acontece com o Tux Paint, já que o aluno é que vai colocar nessas 
ferramentas sua criatividade e imaginação, pois é muito motivador e colaborativo. 

[02EMDDce] Material didático digital utilizado na prática pedagógica 
[09CPUcp] Professor como mediador 
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[10CPUcp] Autonomia do aluno (protagonismo do aluno) 
[11CPUcp] Motivação 

[12CPUcp] Aprendizagem cooperativa e colaborativa 
[13CPUcp] Abordagem pedagógica do material didático digital 

 [17CPUce] Exploração da criatividade do aluno 
 
02ECPU | Participante [01PEF1] 

Quanto ao uso do Squeak em sala de aula, os alunos gostaram muito. Quando nós usamos, eu deixei eles 
explorarem a ferramenta e criarem um desenho livre no Squeak, utilizando sua criatividade. A 
abordagem do Squeak é construcionista, onde o professor é o mediador, o aluno fica motivado, pois busca 
a construção do conhecimento. Os alunos salvaram o desenho, mas a maioria dos alunos não tem mais a 
atividade, por isso, relatei que é construcionista: porque o aluno tem a liberdade de criar e isso os motiva;, 
também, um ajuda o outro a descobrir a função da ferramenta. Quanto ao Tux Paint, vou relatar 
algumas das atividades que foi desenvolvida com essa ferramenta. Os alunos fizeram uma reescrita da 
Cigarra e a Formiga no KWord, depois fizeram uma ilustração da fábula no Tux Paint e colaram no 
KWord. Então, tiveram de pensar no desenho para criá-lo; o professor é o mediador, a motivação é 
intrínseca, pois o aluno busca a construção do conhecimento. A aprendizagem é cooperativa, bem legal esta 
atividade, pois eles não sabiam como criar uma formiga, até que um aluno conseguiu criar e ajudou os 
outro;, a abordagem é construcionista, o professor oferece várias opções para que o aluno possa escolher a 
ordem de trabalhar, podemos orientar para situações da realidade do aluno. 

[02EMDDce] Material didático digital utilizado na prática pedagógica 
[09CPUcp] Professor como mediador 

[11CPUcp] Motivação 
[12CPUcp] Aprendizagem cooperativa e colaborativa 

[13CPUcp] Abordagem pedagógica do material didático digital 
[14CPUcp] Orientação da atividade contextualizada para a realidade 

[16CPUce] Construção do conhecimento e aprendizagem significativa 
[17CPUce] Exploração da criatividade do aluno 

 
03ECPU | Participante [02PEF1] 

Como o software que mais utilizei no ano de 2011 foi o Tux Paint, penso que ele oferece muitas opções de 
trabalho para nós, possibilitando que os alunos construam seu conhecimento e desenvolvam a criatividade, 
ou seja, o Tux Paint é uma ferramenta muito ampla, não se limita a acertar ou errar; de acordo com o 
seu conhecimento o aluno vai desenvolver algo utilizando as ferramentas do aplicativo; para isso é 
necessário que ele esteja motivado e o professor também terá que estar sempre presente, mediando situações, 
auxiliando os alunos e até mesmo os motivando. Além disso, esse aplicativo permite a colaboração entre os 
alunos, pois através das experiências que vivenciei em minha sala de aula pude notar que à medida que 
uma criança descobre algo novo, ela compartilha a descoberta com os colegas e assim todos acabam 
participando e se desenvolvendo de forma significativa. 

[02EMDDce] Material didático digital utilizado na prática pedagógica 
[09CPUcp] Professor como mediador 

[10CPUcp] Autonomia do aluno (protagonismo do aluno) 
[11CPUcp] Motivação 

[12CPUcp] Aprendizagem cooperativa e colaborativa 
 [16CPUce] Construção do conhecimento e aprendizagem significativa 

[17CPUce] Exploração da criatividade do aluno 
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04ECPU | Participante [03PEF1] 

No Kolour Paint o papel do professor é de mediador. A motivação é intrínseca. Vai fazer parte do 
contexto do aluno. Ele vai poder trabalhar a partir do contexto dele. Mas o professor precisa possibilitar 
esse contexto intrínseco do aluno. 

[02EMDDce] Material didático digital utilizado na prática pedagógica 
[09CPUcp] Professor como mediador 

[11CPUcp] Motivação 
[14CPUcp] Orientação da atividade contextualizada para a realidade 

 

05ECPU | Participante [06PEF2] 

O controle do aluno no Squeak e no KPresenter é grande, porque o recurso traz várias ferramentas e o 
aluno pode criar; dependendo da intervenção do professor, o aluno pode fazer muitas coisas. O papel do 
professor precisa ser de mediador. O professor pode trazer uma proposta e o recurso pode ser significativo 
para o aluno. 

[02EMDDce] Material didático digital utilizado na prática pedagógica 
[09CPUcp] Professor como mediador 

[10CPUcp] Autonomia do aluno (protagonismo do aluno) 
[16CPUce] Construção do conhecimento e aprendizagem significativa 

 

06ECPU | Participante [06PEF2] 

Com o Scrapbook dá para trabalhar com fontes históricas. Dá para agregar o Scrapbook à matéria. O 
professor vai ter que orientar, mediar, direciona, como será a trajetória do aluno para montar um álbum. 
Você também pode deixar os alunos livres para adicionarem o que quiserem, num primeiro momento, 
para poderem criar e depois orientar na montagem. O Scrapbook tem várias ferramentas para o aluno 
trabalhar. Eu acho que sairão bem diferentes os álbuns de cada aluno. Isso mostra a liberdade que eles 
vão ter na construção do álbum. Dependendo da proposta pedagógica do professor, o Scrapbook poderá ser 
motivador, trazer cooperação entre os alunos. Pode fazer parte da vida deles. O aluno determina a 
sequência que ele quer no Scrapbook, quando nele vai fazer alguma atividade. Porque, o aluno, consegue 
colorir o que quiser e ir criando seu desenho, sua imagem. O aluno vai criar o seu conteúdo, as suas 
atividades. O controle é total, ele pode fazer o que quiser, a partir da proposta pedagógica do professor. 

[02EMDDce] Material didático digital utilizado na prática pedagógica 
[09CPUcp] Professor como mediador 

[10CPUcp] Autonomia do aluno (protagonismo do aluno) 
[11CPUcp] Motivação 

[12CPUcp] Aprendizagem cooperativa e colaborativa 
[14CPUcp] Orientação da atividade contextualizada para a realidade 

 

07ECPU | Participante [07PEF2] 

Pensando na ferramenta TuxPaint percebo que ela segue a linha construcionista: o professor é o mediador 
do trabalho, mas a criatividade e a inspiração para execução de um bom trabalho é do aluno. É uma 
ferramenta motivacional, já que cada um quer apresentar o melhor resultado e é também muito 
colaborativa; percebo que aqueles que se sobressaem, gostam de ensinar os outros (é um tal de ir de 
máquina em máquina mostrando passos). Quando trabalho com o classmate para que eles desenvolvam 
alguma atividade, o resultado é sempre gratificante. 

[02EMDDce] Material didático digital utilizado na prática pedagógica 
[09CPUcp] Professor como mediador 

[11CPUcp] Motivação 
[12CPUcp] Aprendizagem cooperativa e colaborativa 
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[13CPUcp] Abordagem pedagógica do material didático digital 
[17CPUce] Exploração da criatividade do aluno 

 

08ECPU | Participante [07PEF2] 

No KPresenter e no Squeak posso ter aprendizagem cooperativa. Um aluno ajudando o outro e 
mostrando seus trabalhos. Na abordagem pedagógica a tendência do Squeak e do KPresenter é 
construcionista, mas também depende da abordagem do professor. 

[02EMDDce] Material didático digital utilizado na prática pedagógica 
[09CPUcp] Professor como mediador 

[12CPUcp] Aprendizagem cooperativa e colaborativa 
[13CPUcp] Abordagem pedagógica do material didático digital 

 

09ECPU | Participante [07PEF2] 

O professor tem papel ativo no Scrapbook, precisará acompanhar o aluno. E o controle do aluno é total. 
O professor está mais como um orientador e mediador. Não dá para falar para o aluno, por exemplo, 
coloque um fundo de Natal. E se não for época de Natal? Se o aluno não gosta do Natal? O aluno tem 
um papel fundamental no Scrapbook. Quem irá construir o álbum? O aluno, claro que junto com o 
professor orientando. Só o fato dos alunos poderem criar, mexer com o Scrapbook, já é motivador. Como 
critério eu acho o Scrapbook bastante motivador. Ele vai ao encontro da construção do conhecimento. 

[02EMDDce] Material didático digital utilizado na prática pedagógica 
[09CPUcp] Professor como mediador 

[10CPUcp] Autonomia do aluno (protagonismo do aluno) 
[11CPUcp] Motivação 

[16CPUce] Construção do conhecimento e aprendizagem significativa 
 

10ECPU | Participante [10PEF2] 

O professor, em seu plano de ensino deve inserir e escolher qual material didático digital irá utilizar que 
seja proveitoso em suas aulas. Eu estou mais familiarizada com a ferramenta Tux Paint (pintura 
digital). Automaticamente, inserindo materiais digitais nas aulas, elas se tornam mais prazerosas e 
atrativas para os alunos e acabam instigando-os a querer saber mais, pesquisar mais e se inteirar mais no 
assunto. O professor por sua vez, fica responsável por ser o mediador e o aluno construtor do seu próprio 
conhecimento. 

[02EMDDce] Material didático digital utilizado na prática pedagógica 
[09CPUcp] Professor como mediador 

[10CPUcp] Autonomia do aluno (protagonismo do aluno) 
[11CPUcp] Motivação 

[16CPUce] Construção do conhecimento e aprendizagem significativa 
 

11ECPU | Participante [11PEF2] 

O trabalho com gráficos abriu caminhos para a área da Geometria, relacionando-os com as representações 
algébricas. As possibilidades de utilização do software de planilha de cálculo (CALC) tornaram as aulas 
interessantes, possibilitando uma aprendizagem significativa. 

[02EMDDce] Material didático digital utilizado na prática pedagógica 
[11CPUcp] Motivação 

[16CPUce] Construção do conhecimento e aprendizagem significativa 
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12ECPU | Participante [13FUCA] 

Após participar da oficina de hoje, comecei a pensar em inúmeras possibilidades de trabalharmos um 
material didático digital de forma que não dependamos da conectividade (que é o nosso ‘calcanhar de 
Aquiles’). Sempre vi os Geradores de Apresentações como forma de apresentação de resultados, agora os 
vejo como um objeto de construção de conhecimento, onde o aluno é sujeito ativo e o professor um mediador 
orientador. Foi incrível perceber que temos à nossa disposição uma ferramenta capaz de favorecer uma 
aprendizagem significativa e que, para que isso efetivamente ocorra, basta que façamos seu uso atrelado 
com os conteúdos educacionais e ao cotidiano de nossos alunos... 

[02EMDDce] Material didático digital utilizado na prática pedagógica 
[09CPUcp] Professor como mediador 

[10CPUcp] Autonomia do aluno (protagonismo do aluno) 
[14CPUcp] Orientação da atividade contextualizada para a realidade 

[16CPUce] Construção do conhecimento e aprendizagem significativa 
 

13ECPU | Participante [13FUCA] 

Devido à gama de opção de criação que encontramos no KPresenter e no Squeak Etoys, o aluno fica 
extremamente motivado a elaborar seus projetos pessoais. Também consigo ver uma aprendizagem 
cooperativa nesses dois softwares, pois, devido à complexidade dos softwares dentro da distribuição do 
Metasys, será inevitável que o aluno necessite do auxílio daqueles que possuem maior habilidade. Como 
são softwares que exploram muito a criatividade do aluno, gera a possibilidade de caminhar entre o 
abstrato e o concreto, dependendo da proposta do professor. Voltando à questão das ferramentas que estão 
disponíveis, tanto no KPresenter quanto no Squeak Etoys, que dão ao aluno a liberdade de criação, 
percebo que isso garante a individualidade e suas particularidades. Os dois materiais trabalhados nos 
garantem diversas propostas diferentes se trabalharmos sua aplicação, seja em uma aula, ou numa 
sequência didática ou até mesmo em um projeto. Enquanto Professora de Informática, trabalho com duas 
abordagens pedagógicas: a primeira é a Instrucionista, quando estou ensinando o uso e aplicação de todas 
as ferramentas que os softwares em questão apresentam. Em um segundo momento, quando estou 
trabalhando uma atividade avaliativa para aferir o que o aluno assimilou do conteúdo trabalhado, tenho 
uma abordagem Construcionista, pois ele irá, individualmente, construir seu conhecimento. 

[02EMDDce] Material didático digital utilizado na prática pedagógica 
[09CPUcp] Professor como mediador 

[10CPUcp] Autonomia do aluno (protagonismo do aluno) 
[11CPUcp] Motivação 

[12CPUcp] Aprendizagem cooperativa e colaborativa 
[13CPUcp] Abordagem pedagógica do material didático digital 

[17CPUce] Exploração da criatividade do aluno 
 

14ECPU | Participante [14GT] 

Como este ano estou à frente da direção da escola, vou fazer a análise sobre o que vivenciei em sala de 
aula com meus alunos do 3º ano B no ano passado: um recurso do net que eles gostavam muito era a web 
can; com este recurso pude verificar que o professor é apenas um orientador na situação, pois o aluno é 
sujeito ativ. Como a web can e o Tux Paint permitem que o aluno registre e interfira em tudo o que ele 
achar interessante, torna-se algo motivador para ser trabalhado; favorece também uma aprendizagem 
cooperativa, pois nossas salas de aula são bem homogêneas e os alunos encontram-se em níveis diferentes: o 
que tem maior facilidade acaba auxiliando o de menor facilidade de assimilação.  Com a web can e o Tux 
Paint o aluno pode trabalhar de forma concreta, contextualizando o que aprende na escola; em seu dia a 
dia, favorece também a particularidade dos alunos, pois a criança vai fazer um registro a partir de sua 
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ótica. É uma abordagem construcionista, oportunizando ao docente desenvolver atividades e projetos 
diferenciados. 

[01EMDDce] Recursos de apoio que utiliza na prática pedagógica  
[02EMDDce] Material didático digital utilizado na prática pedagógica 

[05EMDDce] Plano de ação com o uso de material didático digital 
[09CPUcp] Professor como mediador 

[10CPUcp] Autonomia do aluno (protagonismo do aluno) 
[11CPUcp] Motivação 

[12CPUcp] Aprendizagem cooperativa e colaborativa 
[13CPUcp] Abordagem pedagógica do material didático digital 

[14CPUcp] Orientação da atividade contextualizada para a realidade 
 
 
 
B.3 Extratos dos registros textuais das respostas dos professores extraídos do Diário de 
Bordo da Pesquisadora: Reflexão sobre utilização de critérios para a escolha de material 
didático digital 
 
Materiais didáticos digitais utilizados: Ler é Preciso, Scrapbook e Viagem Espacial 

01ECPU | Participante [07PEF2] 

Quando é um material que o aluno tem que buscar o conhecimento, como o Scrapbook, a gente estimula 
mais. Eu acho que nesse outro tipo de material didático digital, o instrucionista, Ler é Preciso, o aluno 
‘chuta’ a resposta. Ele não vai prestar atenção. Porque vai no acerto e erro. Quando é um material em 
que ele tem que escrever alguma coisa, buscar o conhecimento... fica mais estilmulado. Com o Scrapbook, o 
professor vai direcionar para o que ele quer. O papel do professor é de informar. Posso interagir com meu 
aluno. Na própria aula, eu posso ter um papel duplo. Posso fechar para que o aluno não fale mais nada, 
ou posso abrir para discussão. Com esses critérios dá até para avaliar a própria prática pedagógica. 

[09CPUcp] Professor como mediador 
[13CPUcp] Abordagem pedagógica do material didático digital 

 [16CPUce] Construção do conhecimento e aprendizagem significativa 
 

02ECPU | Participante [14GT] 

Penso no interesse do aluno... Às vezes, um recurso não é interessante para a sala. Aí a gente precisa ir 
adequando ao que interessa para eles também. Por isso o professor precisa conhecer o material. Não é 
simplesmente entrar em um site, tem que ter um objetivo... Você sabendo o objetivo daquela atividade, vai 
conseguir fazer isso, motivar o seu aluno. 

[09CPUcp] Professor como mediador 
[11CPUcp] Motivação 

[15CPUcp] Diferenças individuais (faixa etária; interesses diversos) 
 
 
Materiais didáticos digitais utilizados: Squeak e KPresenter 

03ECPU | Participante [12PEF2] 

O KPresenter possibilita uma aprendizagem cooperativa e colaborativa. Um aluno sempre sabe mais que 
o outro. E assim, um vai ajudando o outro. Os professores podem trabalhar com alunos de diferentes 
idades com Squeak e o KPresenter, só precisam adequar a proposta pedagógica. Pode ser usado na 
Educação Infantil, no Fundamental e no Médio. 

[12CPUcp] Aprendizagem cooperativa e colaborativa 
[15CPUcp] Diferenças individuais (faixa etária; interesses diversos) 
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04ECPU | Participante [10PFE2] 

No KPresenter o professor pode ser orientador e o aluno tem que construir o conhecimento dele. Ele tem 
que ir pesquisando, mexendo e vai construindo sua própria atividade. Os alunos sempre gostam de sentar 
em dupla. Um dá ideia para o outro, um ajuda o outro. Eles gostam de duplas para fazer as atividades. 
“Como você fez isso? E aquilo lá? Vem aqui me ensinar”. Isso torna cooperativo... O instrucionismo é o 
seguinte... não permite que o aluno crie, que mude, altere, que faça mudanças no recurso, ali só vai 
instruir. Se ele errar, vai ser avisado que errou, dando possibilidade de voltar e tentar acertar a alternativa 
correta. Agora, no construcionismo, ele vai conseguir modificar, alterar as atividades... Com a ajuda do 
professor, o aluno vai pesquisando, vai ter que ir ‘fuçando’ nas ferramentas, até conseguir chegar ao 
objetivo proposto pelo professor. O aluno vai perceber os erros que cometeu, mas com a ajuda do professor, 
dos colegas ou ele mesmo tentando, vai conseguir corrigir. No KPresenter o professor e o aluno têm várias 
opções e podem escolher de que maneira querem trabalhar com o recurso.  

[09CPUcp] Professor como mediador 
[10CPUcp] Autonomia do aluno (protagonismo do aluno) 

[12CPUcp] Aprendizagem cooperativa e colaborativa 
[13CPUcp] Abordagem pedagógica do material didático digital 

 

05ECPU | Participante [13FUCA] 

Tudo depende da proposta do professor. Se o professor traz uma proposta que seja significativa para o 
aluno, eles conseguirão desenvolver atividades concretas no KPresenter e no Squeak. 

[09CPUcp] Professor como mediador 
[16CPUce] Construção do conhecimento e aprendizagem significativa 

 
 
Materiais didáticos digitais utilizados: Scrapbook 

06ECPU | Participante [13FUCA] 

O Scrapbook... por ser algo próximo deles... é uma coisa interessante lincar o Scrapbook com o jornal da 
escola. Para fazer as memórias do jornal, o processo, as etapas, as construções de algo para o jornal. 
Porque seria uma motivação, não só para quem está trabalhando com o Scrapbook, mas para quem está 
trabalhando com o projeto do jornal na escola. Tem possibilidade de experimentar: se não gostou, faz 
outra vez. Por exemplo, a professora estava fazendo um cenário com neve e colocou roupa de calor no 
avatar. O recurso deixou refazer. Tem essa possibilidade e flexibilidade... Até de organizar o pensamento. 
Às vezes, no papel, o aluno vai colocando qualquer coisa. No Scrapbook, ele tem que parar e pensar o 
que vai escrever naquele espaço. Por exemplo, têm lugares que o aluno não pode digitar muita coisa, o 
espaço é restrito. Aí tem que avaliar o que é importante para escrever, tem que pensar o que vai escrever. 
Em determinado programa não dá para digitar muitas coisas. O aluno tem que organizar o próprio 
pensamento. 

[10CPUcp] Autonomia do aluno (protagonismo do aluno) 
[11CPUcp] Motivação 

[13CPUcp] Abordagem pedagógica do material didático digital 
 

07ECPU | Participante [12PEF2] 

O aluno, com o Scrapbook, pode construir o álbum dele. Não tem uma instrução do que tem que fazer, 
onde tem que chegar. Ele vai montando na ordem que quiser. Vai construindo a visão dele. O Scrapbook 
também pode facilitar o diálogo entre professor e aluno. É um recurso para os alunos se socializarem e 
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dialogarem. Pode trazer a realidade do aluno para a sala de aula. Ele vai interagir com os amigos e 
contar a sua história... 

[10CPUcp] Autonomia do aluno (protagonismo do aluno) 
[16CPUce] Construção do conhecimento e aprendizagem significativa 

[19CPUce] Interação 
 
08ECPU | Participante [05PEF1] 

O Scrapbook é diferente daquele outro, Ler é Preciso, a árvore de palavras. Você marcava, errava e o 
material didático digital mostrava a alternativa ‘não pode’ e você não conseguia avançar se não respondesse 
corretamente. A opção era só uma. No Scrapbook não, você tem várias opções de escolha. Se errar pode 
refazer. 

[13UCPcp] Abordagem pedagógica do material didático digital 
 
 
Materiais didáticos digitais utilizados: KolourPaint 

09ECPU | Participante [07PEF2] 

Eu acho que quando o aluno vai usar o Kolour Paint ele vai ter que pensar o que está fazendo, vai 
precisar de estratégias, vai construir modelos mentais. O aluno vai ter que criar; por exemplo, se for 
elaborar uma história em quadrinhos (como você sugeriu pra gente). O aluno vai precisar pensar e 
elaborar as estratégias da própria HQ, do ambiente, como vai montar, mesmo se só for pintar, também 
vai precisar pensar o que vai ficar melhor para a HQ. 

[10UCPcp] Autonomia do aluno (protagonismo do aluno) 
 

10ECPU | Participante [12PEF2] 

Depende da proposta do professor. Podem ser as duas coisas (instrucionista e construcionista).  Mas em 
relação ao Kolour Paint, na criação de HQ, é possível trabalhar a partir do conhecimento do aluno. 

[09CPUcp] Professor como mediador 
[13CPUcp] Abordagem pedagógica do material didático digital 

 

11ECPU | Participante [06PEF2] 

No KolourPaint, acho que o aluno consegue aprender de forma tranquila. O aluno determina a sequência 
que ele quer, quando vai fazer alguma atividade. Porque, o aluno consegue colorir o que quiser e ir 
criando seu desenho, sua imagem. Eles podem trabalhar juntos, podem dar ideias no trabalho um do 
outro. Sugerir uma ferramenta que algum já descobriu e o outro ainda não. 

[10CPUcp] Autonomia do aluno (protagonismo do aluno) 
[12CPUcp] Aprendizagem cooperativa e colaborativa 

[13CPUcp] Abordagem pedagógica do material didático digital 
 

12ECPU | Participante [13FUCA] 

Tudo vai depender da abordagem do professor. Eu posso pedir ao aluno somente para pintar, ou somente 
para escrever... Ou, eu posso pedir para ele ficar livre para fazer a HQ dele, claro que dentro da proposta 
do professor. 

[09UCPcp] Professor como mediador 
[10UCPcp] Autonomia do aluno (protagonismo do aluno) 
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B.4 Extratos dos registros textuais extraídos do Diário de Bordo da Pesquisadora: 
Conversa Reflexiva com a Formadora UCA 
 
Relevância do uso de critérios pedagógicos para a escolha de material didático 

01ECR | Participante [13FUCA] 

Eu, sinceramente, para a escola acho que sim. Porque, nós estamos, desde 2009, trabalhando com os 
laptops, e até antes de fazer a Formação Continuada, os professores o usavam ‘meio soltos’. Não tinha 
uma finalidade pré-estabelecida. Trabalhavam joguinhos como passatempo, não tinha um uso pedagógico. 
Agora não, agora já tem um novo olhar do que se vai trabalhar e em que momento. Então, pra gente foi 
bem valioso. 
 
Critérios pedagógicos mais significativos 

02ECR | Participante [13FUCA] 

Para mim é a motivação do aluno. Porque na nossa escola a gente tem alunos bem desmotivados. Aluno 
que vem de uma realidade bem difícil. Ele vem para a escola já cansado, saturado... Ele vem de uma vida 
limitada. Já chega muito desinteressado na escola. O professor propor ao aluno uma atividade que vai 
despertar o interesse dele é interessante. Então, pra gente aqui na escola, a motivação do aluno é 
importante. Porque eu acho que o professor tem que estar interagindo, não pode só dispor o material para 
o aluno fazer sozinho. O controle do aluno também é interessante. Aqui a gente se preocupa muito com a 
aprendizagem cooperativa, então eu acho, pelo projeto que a gente tem na escola, de cooperação e 
colaboração, é um critério importante. São esses quatro. 
 
Acrescentar mais critérios pedagógicos 

02ECR | Participante [13FUCA] 

Não, não tem nenhum que queira acrescentar. Acho que o que você apresentou pra gente, atende a nossa 
necessidade. 
 
Retirar algum critério pedagógico 

03ECR | Participante [13FUCA] 

Eu acho que pelo que foi apresentado, todos têm a sua importância. Ah! Eu vi aqui outro critério que 
você pode acrescentar na lista dos mais significativos: a valorização dos erros. Agora, para retirar, acredito 
que não. Se a gente for analisar, um complementa o outro.  
 
Simplificação de algum critério pedagógico 

04ECR | Participante [13FUCA] 

Ah, sim! O conjunto de conhecimentos é importante simplificar. E a psicologia subjacente. Porque nem 
todos os nossos professores aqui são pedagogos, então eles têm dificuldade, principalmente os de PEB 2. 
PEB 1 não. Mas os PEB 2 têm mais dificuldade. Apesar de terem licenciatura, a gente percebe que 
falta, por exemplo, o professor que fez Pedagogia e o professor que fez Matemática. Eles têm mais 
conhecimento específico da área deles. Agora, os professores do Fundamental 1 já têm outro olhar. Então 
eu acho que precisa simplificar esses critérios para esses professores. 
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Sugestões para reconstruir os critérios pedagógicos 

04ECR | Participante [13FUCA] 

O interessante seria ter um tempo maior para estudar um por um. Mas a gente não tem esse tempo, os 
encontros são só uma vez por mês. Eu acho interessante trabalhar como você fez, por exemplo: o papel do 
professor junto com o controle do aluno; depois a motivação e a aprendizagem cooperativa. Ir casando, de 
dois em dois. Porque às vezes você passa quatro critérios pedagógicos: um eles entendem bem, os outros 
acabam passando. Acho que, de dois em dois, que tenham ligação. Acho que seria interessante. Eu acho 
que para o começo do ano que vem (2012), precisa fazer uma retomada, porque vai iniciar uma turma 
nova de Formação Continuada. 
 
 
 
B.5 Extratos dos registros textuais das respostas dos professores extraídos do Fórum 3: 
Reflexão sobre a elaboração do PAC 
 
Preparação do PAC 

01EPPAC | Participante [06PEF2] 

Comunidade Cidadã. Sair pelo bairro para fotografar com o netbook os problemas estruturais da 
comunidade; depois, utilizar o KPresent para montar um relatório com imagens, causas e consequências 
geradas pelos problemas. Acredito que o uso do netbook fora do ambiente escolar e com trabalho de campo 
irá motivar e conscientizar os alunos, além de identificar os responsáveis pelos problemas e soluções. Como 
produto final, requerer ao Prefeito a participação dos alunos em um dos eventos sobre a ‘Educação 
Moderna do Município’. E assim, expor o uso dos netbooks no ambiente escolar para estimular o 
exercício da cidadania. 

[01EMDDce] Recursos de apoio que utiliza na prática pedagógica  
[02EMDDce] Material didático digital utilizado na prática pedagógica 

[07PPAC] Proposta de atividade com o uso de material didático digital 
[10PPAC] Material didático digital que utiliza 

 

Desenvolvimento do PAC 

02EDPAC | Participante [01PEF1] 

No momento escolhi trabalhar com a ferramenta – Blog, criando com os alunos esse recurso para que se 
apropriem desta ferramenta e com isso contribuir para o letramento digital, favorecendo as habilidades de 
leitura e escrita. Procurei desenvolver também a capacidade de raciocínio e de comunicação, bem como o 
espírito crítico e a criatividade. Utilizamos a ferramenta do laptop webCam para fotografar as 
dependências da escola para postar no blog, juntamente com as atividades que estão sendo desenvolvidas 
com o uso do net, de acordo com o conteúdo abordado. Por ex.: a  utilização do vídeo para gravar uma 
aula trabalhada com sinopse de filmes, no qual o ambiente foi preparado para este momento, discutimos 
sobre cada escolha do filme e sua sinopse;  alguns alunos relataram sobre o que entenderam deste tema, 
enquanto isso estava sendo gravado. Outro trabalho foi a realização de uma receita em sala de aula “Bolo 
de iogurte”, onde os alunos gravaram para postar no blog e depois puderam se deliciar com este bolo. As 
atividades estão sendo desenvolvidas e ao final irão montar slides no KPresent, para apresentação de todo 
esse percurso aos pais e alunos da escola. Acredito está sendo um trabalho relevante, já que os alunos estão 
gostando muito. 

[04PPAC] Definição do objetivo de aprendizagem 
[05PPAC] Identificação de competências e/ou habilidades 

[08PPAC] Recursos de apoio 
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[10PPAC] Material didático digital que utiliza 
[14DPAC] Distribuição das atividades pedagógicas com uso do material digital e recursos de apoio 

 

03EDPAC | Participante [02PEF1] 

Nós, professoras do 2°ano trabalhamos com os alunos o Projeto Receitas, esse gênero faz parte do 
conteúdo do 2°ano nas disciplinas de português e matemática; tem atividades relacionadas no livro didático 
utilizado pelas crianças; com isso desenvolvemos o projeto objetivando trabalhar o conteúdo de forma 
dinâmica, favorecendo a participação e o desenvolvimento dos alunos. O uso do laptop é um facilitador no 
desenvolvimento do projeto. Já utilizamos o net para pesquisar e digitar receitas e vamos utilizar a câmera 
para fotografar todas as etapas do projeto e ainda iremos utilizá-lo para filmar a receita sendo preparada 
e degustada, para fazer apresentação de slides e também em outras situações que sejam necessárias. Nosso 
projeto ainda está em andamento, mas já é possível perceber como esse trabalho está sendo importante para 
os alunos, eles demonstram bastante interesse em participar e gostam muito de utilizar o laptop. 

[02PPAC] Contextualização do currículo 
[03PPAC] Identificação das zonas de convergência curricular 

[04PPAC] Definição do objetivo de aprendizagem 
[14DPAC] Distribuição das atividades pedagógicas com uso do material digital e recursos de apoio 

[18DPAC] Postura dos alunos (dentro e fora da sala de aula) 
 

04EDPAC | Participante [06PEF2] 

Internet e cidadania 
1 - Na semana passada realizei uma atividade com os alunos do 9° ano: eles pesquisaram nos sites do 
governo federal (www2.planalto.gov.br, www2.camara.gov.br, www.stj.gov.br) três notícias, uma sobre a 
presidente, outra sobre um deputado ou senador e a última sobre um juiz ou ministro do STJ (Superior 
Tribunal de Justiça). O objetivo da proposta da atividade era identificar os personagens políticos e 
principalmente suas funções profissionais e, por consequência, preparar os alunos para o futuro enquanto 
eleitores. 2 - Escolhi a Internet, um recurso de busca de informação instantânea e atual. Acredito que a 
Internet é o principal recurso de atuação política do cidadão brasileiro, pois viabiliza uma ação coletiva, de 
forma rápida e intensa. Os movimentos sociais atualmente já perceberam esta possibilidade e cabe ao 
educador demonstrar aos alunos estas possibilidades. Para assim, atuarem como cidadãos comprometidos 
com a fiscalização e atuação política. 3 - No final da atividade vamos fazer uma ‘roda de conversa’ onde 
os alunos apresentarão seus trabalhos, identificando a atuação de cada poder político (executivo, legislativo 
e judiciário) e suas responsabilidades, problematizando como a internet facilita o nosso trabalho e as 
possibilidades deste recurso digital para o desenvolvimento da cidadania. 

[16DPAC] Realização das atividades pedagógicas 
 

Análise crítica do PAC 

05EAPAC | Participante [13FUCA] 

Enquanto Professora Monitora de Informática, desenvolvo um Projeto com os alunos do 4º ano do Ensino 
Fundamental 1, onde utilizo dois materiais do laptop educacional, para eles treinarem a digitação correta, 
o posicionamento das mãos frente ao teclado, reconhecerem a localização das letras/teclas alternadamente 
ao uso do Tux Typing, utilizo o Editor de Texto KWord para os alunos praticarem o que aprenderam 
durante as aulas do Projeto. O objetivo de trabalhar esse projeto com os alunos de 4º ano é fazer com que 
eles criem autonomia ao utilizar o laptop nas demais aulas junto a seus professores. 

[10CPUcp] Autonomia do aluno (protagonismo do aluno) 
[20APAC] Contextualização do currículo 
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[22APAC] Atividades propostas e desenvolvidas e a forma como o material digital as permitiu alcançar 

 

06EAPAC | Participante [14GT] 

Como estou afastada da sala de aula desde o início de 2011, vou relatar sobre minha experiência com 
minha turminha de 3º ano, no ano de 2010, com o ‘Projeto Meios de Comunicação’. O objetivo desse 
projeto era incluir no currículo as práticas voltadas às TDIC com o estudo sobre os meios de comunicação, 
integrando o uso do classmate aliado à alfabetização. Nessa prática utilizei o KWord e Tux Paint, pois 
eram softwares que mais atendiam a minha necessidade no momento. Ao final do projeto, percebi que as 
escolhas desses recursos foram importantes, pois, ao longo do processo foi possível desenvolver nos alunos a 
autonomia ao utilizar esses softwares, conhecimento, experiência, envolvimento e participação. Acredito 
que se tivesse trabalhado o conteúdo Meio de Comunicação sem o auxílio desses recursos digitais meus 
alunos não teriam assimilado o conteúdo com tanta facilidade e propriedade como aconteceu. Espero que 
minha experiência contribua com a prática de outros professores. 

[10CPUcp] Autonomia do aluno (protagonismo do aluno) 
[16CPUce] Construção de aprendizagem significativa do aluno 

[20APAC] Contextualização do currículo 
[21APAC] Estratégias estabelecidas para escolher e/ou avaliar o material didático digital no contexto 

[28APAC] Conclusões e apreciações críticas finais (incluindo o que gostaria de ter realizado e não conseguiu; o que 
faria diferente; sugestões e recomendações para outros professores) 

[29APAC] Material didático digital utilizado na prática pedagógica 
 
 

B.6 Extratos dos registros textuais das respostas dos professores extraídos da elaboração 
do PAC: Relatos escritos sobre as três fases do PAC 

Preparação do PAC 

01EPPAC | Participante [03PEF1] 

Projeto de leitura e produção de texto 
Objetivo: O projeto tem como objetivo aprimorar a leitura e escrita dos alunos do terceiro ano A. 
Recursos: Uso do Classmate, processador de texto, Tux Paint, caderno, borracha e lápis e webCam.  
Justificativa e execução do Projeto: Os alunos do terceiro ano estão entre 8 e 9 anos, já usaram o editor de 
texto, para escrever frases e palavras, e gostaram bastante. Por se tratar de um terceiro ano, temos a 
necessidade de aperfeiçoar o uso da leitura da linguagem e escrita; este o motivo a escolha da proposta. 
Assim, após fazer leitura de contos, escolhemos um para reescrita; fizemos uma discussão oral, em seguida 
os alunos fizeram a reescrita no processador de texto. Em outro momento, os alunos fizeram o desenho no 
Tux Paint. Durante o projeto usamos a webCam para gravar e tirar fotos do processo. 

[01EMDDce] Recursos de apoio que utiliza na prática pedagógica  
[02EMDDce] Material didático digital utilizado na prática pedagógica 

[02PPAC] Contextualização do currículo 
[04PPAC] Definição do objetivo de aprendizagem 

[08PPAC] Recursos de apoio 
[10PPAC] Material didático digital que utiliza 

[13DPAC] Explicação e introdução do assunto da atividade pedagógica (conceituação) 
[14DPAC] Distribuição das atividades pedagógicas com uso do material digital e recursos de apoio 
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02EPPAC | Participante [08PEF2] 

Aluno leitor-criador - 8ª série (28 alunos). Na oficina aluno leitor-criador, os objetivos, competências e 
habilidades que pretendo possibilitar aos alunos são: observar e descrever as imagens, organizar e 
compreender informações; apropriar-se da linguagem denotativa e conotativa; inferir o sentido de palavras e 
expressões; revisar e editar textos, focalizando aspectos estudados na análise e reflexão sobre a língua e 
linguagem; expressar oralmente opiniões sobre o assunto tratado. Para desenvolver as oficinas para 
produção de texto nas ‘Olimpíadas de Língua Portuguesa’, cujo tema é ‘O lugar onde vivo’, escolhi a 
câmera fotográfica, para sairmos da sala e fotografarmos os lugares mais surpreendentes do bairro e, a 
partir disso, usar o editor de texto KWord, para começarmos a elaborar a primeira produção, com 
descrições detalhadas das imagens fotografadas. Para avaliar esses materiais didáticos digitais escolhi os 
seguintes critérios: facilidade no uso, motivação e interação dos alunos. 

 [01EMDDce] Recursos de apoio que utiliza na prática pedagógica 
[11CPUcp] Motivação 

[18CPUce] Facilidade de uso 
[19CPUce] Interação 

[01PPAC] Caracterização dos alunos 
[02PPAC] Contextualização do currículo 

[04PPAC] Definição do objetivo de aprendizagem 
[05PPAC] Identificação de competências e/ou habilidades 

[06PPAC] Procedimentos e critérios para a escolha do material didático digital 
[07PPAC] Proposta de atividade com o uso de material didático digital 

[08PPAC] Recursos de apoio 
[11PPAC] Construção de dispositivos de avaliação 

[14DPAC] Distribuição das atividades pedagógicas com uso do material digital e recursos de apoio 
 

03EPPAC | Participante [09PEF2] 

Os alunos com quem trabalharei essa prática são do 8º ano, de uma classe de 26 alunos. Esses são 
interessados e com boa habilidade em relação ao classmate; mas em relação ao Impress percebo pouco 
contato com programas de apresentação. Além do Impress, utilizarei também a Internet para pesquisa de 
conteúdo e livros didáticos sobre geometria. Escollhi o software Impress para produção de apresentações 
sobre áreas de figuras planas para fixação e compreensão das situações problemas que envolvem este 
conteúdo. 
Desenvolvimento – 5 aulas 
Propor a produção de uma pesquisa sobre situações e utilizações do conteúdo de área de figuras planas no 
grupo sala. Produção de um trabalho sobre uma área de aplicação com o grupo dividido. Produção dos 
slides no Impress. 
Objetivo: Interpretação e compreensão de situações problema que envolvam  área de figuras planas; 
Desenvolver habilidade oral sobre áreas de figuras planas e fixação das formulas usadas. 
Outros recursos utilizados: Internet para pesquisa de conteúdo; Livros didáticos sobre geometria. 
Organização do trabalho: A classe será dividida em grupos de 4 e 5 pessoas, totalizando 6 grupos. Cada 
grupo será responsável pelo aprofundamento de um tipo de figura geométrica, entregando essa atividade em 
arquivo no Impress e apresentando os slides na lousa digital. 
Avaliação: Participação e produção de cada integrante de cada grupo e individual; Avaliação de trabalho 
entregue; Avaliação do grupo na apresentação dos slides. (grupo) 

 [01EMDDce] Recursos de apoio que utiliza na prática pedagógica  
[02EMDDce] Material didático digital utilizado na prática pedagógica 

[11CPUcp] Motivação 
[18CPUce] Facilidade de uso 

[01PPAC] Caracterização dos alunos 
[02PPAC] Contextualização do currículo 
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[03PPAC] Identificação das zonas de convergência curricular 
[04PPAC] Definição do objetivo de aprendizagem 

[05PPAC] Identificação de competências e/ou habilidades 
[06PPAC] Procedimentos e critérios para a escolha do material didático digital 

[07PPAC] Proposta de atividade com o uso de material didático digital 
[08PPAC] Recursos de apoio 

[09PPAC] Organização do contexto físico 
[11PPAC] Construção de dispositivos de avaliação 

 

04EPPAC | Participante [13FUCA] 

Duração – 8 aulas distribuídas no período de março a novembro do ano letivo de 2011. 
Objetivo – Promover o aprendizado do movimento correto dos dedos sobre o teclado desenvolvendo 
habilidade para digitar e do uso das teclas básicas para digitação no editor de texto. 
Etapas: 
1ª aula - Software Tux Typing 
Conteúdo/Metodologia – Apresentação do programa Tux Typing, Apresentação do teclado e suas 
funções. Aula expositiva com prática de exercício para conhecer a dinâmica do software. 
2ª aula - Editor de texto 
Conteúdo/Metodologia – Apresentação do programa Editor de texto; Uso das teclas enter, capslock, 
shift, backspace, delete e space. Caracteres em caixa alta, Terceiro símbolo contido nas teclas superiores. 
Aula expositiva com prática – digitar o nome completo. 
3ª aula - Software Tux Typing 
Conteúdo/Metodologia – Posição das mãos e dos dedos. Exercícios - alfabeto. Localizar e digitar no 
teclado as letras do alfabeto que estarão aparecendo na tela. 
4ª aula - Software Tux Typing  
Conteúdo/Metodologia – Exercício: palavras curtas. Digitar palavras curtas.  
Avaliação - Observar a realização das atividades para intervir junto ao aluno orientando-o em como 
executar os exercícios corretamente. 
5ª aula - Software Tux Typing 
Conteúdo/Metodologia – Posição das mãos e dos dedos. Exercícios – números. Localizar e digitar no 
teclado os números que estarão aparecendo na tela.  
6ª aula - Editor de texto 
Conteúdo/Metodologia – Digitar uma parlenda e editar conforme orientação do professor monitor. Uso 
das ferramentas de formatação: cor, negrito, sublinhado, alinhar e salvar. 
7ª aula - Software Tux Typing 
Conteúdo/Metodologia – Exercício: palavras curtas.  
8ª aula - Editor de texto 
Conteúdo/Metodologia – Exercício avaliativo. Digitar uma poesia e editar, exercitando as ferramentas 
para a digitação do texto. 
Avaliação Final - Observar a realização das atividades para intervir junto ao aluno orientando-o em 
como executar os exercícios corretamente. 

[02EMDDce] Material didático digital utilizado na prática pedagógica 
[02PPAC] Contextualização do currículo 

[04PPAC] Definição do objetivo de aprendizagem 
[07PPAC] Proposta de atividade com o uso de material didático digital 

[11PPAC] Construção de dispositivos de avaliação 
[15DPAC] Gestão do tempo e do espaço 
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Desenvolvimento do PAC 

05EDPAC | Participante [01PEF1] 

O material didático digital escolhido foi a ferramenta Blog. A escolha desse material partiu da necessidade 
dos alunos quanto ao uso do laptop e suas partes técnicas, pois o mesmo dava muito problema no sistema 
operacional. As atividades desenvolvidas no net referente a qualquer disciplina seriam postadas no blog, ao 
invés de deixar arquivado no laptop. Esta proposta de atividade tem como objetivo de aprendizagem a 
apropriação do letramento digital, bem como favorecer as habilidades de leitura e escrita.Também utilizo 
outros recursos disponíveis no laptop, como: Câmera digital, KPresenter, KWord, Tux Paint e Kolour 
Paint. Com esse projeto de criação de um blog da sala, foi realizado primeiramente um levantamento 
prévio dos conhecimentos dos alunos quanto à essa ferramenta, e percebi que muitos não tinham este 
conhecimento; a partir daí, exploraram este recurso na internet e no próprio blog da escola e assim foram 
se apropriando do material digital e suas funções. A ferramenta está sendo criada juntamente com os 
alunos, utilizando a lousa digital ou o projetor; quanto à organização da sala, varia de acordo com as 
atividades propostas (grupo, dupla ou individual). Estamos desenvolvendo em sala de aula atividades para 
serem postadas no blog; estas, articuladas à utilização deste material didático digital, foram realizadas 
com intervenção da professora quando necessário, e atrelando-as ao currículo. Há todo momento o projeto 
está sendo avaliado mediante a observação do professor quanto à familiarização dos alunos com a proposta 
e o material didático digital, coletando dados e repassando-os, para que assim possam ser melhorados e, 
com isso, a aprendizagem ocorra de forma significativa. Os alunos têm sido bastante participativos, estão 
adorando o projeto, fazendo ‘algo’ que eles próprios criaram. Em relação às sugestões, gostaria de ter mais 
tempo para trabalhar com atividades lúdicas, como: montar oficinas diversificadas com os alunos com 
determinado tema para servir de sugestão para outros grupos. Ex.: trabalhar com Tangram ensinando as 
várias possibilidades de utilizar este quebra-cabeça, entre outras, pois o conteúdo do 5º ano é muito 
complexo o que impossibilita uma maior dedicação neste trabalho. Para estas oficinas será necessário 
dispor de um tempo maior, senão, se torna inviável. 

[04PPAC] Definição do objetivo de aprendizagem 
[05PPAC] Identificação de competências e/ou habilidades 

[06PPAC] Procedimentos e critérios para a escolha do material didático digital 
[08PPAC] Recursos de apoio 

[09PPAC] Organização do contexto físico 
[10PPAC] Material didático digital que utiliza 

[13DPAC] Explicação e introdução do assunto da atividade pedagógica (conceituação) 
[14DPAC] Distribuição das atividades pedagógicas com uso do material digital e recursos de apoio 

[17DPAC] Avaliação em contexto do resultado do uso do material didático digital 
[18DPAC] Postura dos alunos (dentro e fora da sala de aula) 

 

06EDPAC | Participante [05PEF1] 

Plano de aula e materiais didáticos digitais. Por estar lecionando num 5º ano, onde o conteúdo trabalhado 
envolve bastante a questão da análise de dados em gráficos e tabelas, desenvolvi aulas, onde foram feitas a 
transcrição de dados estudados em gráficos e tabelas no caderno e na apostila, para o netbook. Numa aula 
entramos no ambiente escritório e utilizamos a ferramenta editor de planilha eletrônica (ferramenta que 
permite efetuar cálculos, analisar informações e gerenciar listas em planilhas e transferir para gráficos). O 
uso dessa ferramenta permitiu uma análise mais específica dos dados e também uma forma mais efetiva de 
estudo e aprendizagem, pois os alunos manipulavam os dados e as informações em diferentes perspectivas e 
diferentes gráficos. Na elaboração do plano, o recurso escolhido foi à Internet e os materiais foram o 
processador de texto e a utilização da ferramenta onde poderíamos usar gráficos e tabelas para a coleta de 
dados que seriam recolhidos durante o decorrer das atividades. Este plano tem como objetivo desenvolver 
nos alunos a consciência ambiental, promovendo a interação com o meio, atrelando os devidos 
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conhecimentos adquiridos aos recursos tecnológicos, promovendo, portanto, o uso das ferramentas disponível 
no laptop, onde os alunos utilizam seus próprios conhecimentos prévios das ferramentas e os desenvolvem 
juntamente com a intervenção e objetivo da professora. Devido ao conhecimento já adquirido em relação à 
sala, foi apresentado aos alunos o plano a ser desenvolvido, com suas etapas já definidas, e a partir daí, foi 
dado o ponto de partida para o desenvolvimento do plano. A sala de aula não tem uma única organização 
definida para a realização das atividades, uma vez que, cada uma requer sua organização específica, 
ressaltando que algumas atividades serão realizadas fora da classe (extraclasse). Buscando quando 
necessário acoplar ao currículo. A cada etapa desenvolvida, reavalia-se o plano a fim de verificar se o 
objetivo estabelecido está sendo alcançado, visando assim uma melhoria nas etapas seguintes, buscando 
melhor o aprendizado do aluno, para que se torne algo significativo no processo de ensino aprendizagem. 
Avaliando em cada etapa o desenvolvimento e a participação dos alunos, percebe-se que estão cada vez 
mais envolvidos com a junção das atividades realizadas manualmente com as tecnologias, querendo sempre 
que possível fazer essa interligação. Porém usamos menos do que gostaríamos, pois não conseguimos o 
tempo viável para tais atividades, uma vez que o conteúdo curricular do 5º ano é um pouco extenso para o 
tempo disponível. 

[02PPAC] Contextualização do currículo 
[04PPAC] Definição do objetivo de aprendizagem 

[05PPAC] Identificação de competências e/ou habilidades 
[08PPAC] Recursos de apoio 

[09PPAC] Organização do contexto físico 
[10PPAC] Material didático digital que utiliza 

[11PPAC] Construção de dispositivos de avaliação 
[13DPAC] Explicação e introdução do assunto da atividade pedagógica (conceituação) 

[14DPAC] Distribuição das atividades pedagógicas com uso do material digital e recursos de apoio 
[18DPAC] Postura dos alunos (dentro e fora da sala de aula) 

 

07EDPAC | Participante [05PEF1] 

A primeira atividade executada foi a apresentação do projeto aos alunos onde tive a oportunidade de 
mostrar meu planejamento para o seu desenvolvimento, momento em que percebi bastante interesse por 
parte do 5º ano A. Realizamos uma pesquisa sobre os tipos de lixo e coleta seletiva e, com o conhecimento 
adquirido durante a pesquisa, confeccionamos recipientes para coleta seletiva. Os alunos realizaram coleta 
seletiva em suas casas e trouxeram o material para a escola, onde tiveram a oportunidade de fazer análise 
de dados (peso, tipo de matéria, quantidade de lixo produzida pelos colegas), momento esse de 
conscientização e, em seguida, de transcrição dos dados para gráficos e tabelas. Os laptops foram 
utilizados para realizarmos as pesquisas, na tabulação de dados e registro de imagens. A contribuição 
desse recurso em sala de aula foi muito significativa, pois poucos alunos tinham noção da importância da 
coleta seletiva, de quanto lixo produziam diariamente e quanto isso era ruim para o meio ambiente. 
Começou a despertar em nossas crianças uma consciência ambiental. Com as etapas que foram 
desenvolvidas, ficou constatado como relevante a vivência dos alunos com o netbook. Os alunos já puderam 
perceber um pouco do que foi comentado durante a etapa de apresentação, percebendo e vivenciando o uso 
das TDIC não só como objeto de diversão, mas como instrumento que auxilia no processo de 
aprendizagem, usando o netbook para a realização das atividades propostas (filmagem, por exemplo). 
Além disso, os alunos puderam ver que algumas atividades dependem da internet, mas que outras não e 
que seu uso, vai além da internet e das redes sociais. As atividades realizadas de pesquisa sobre o tipo de 
lixo/coleta seletiva e confecção dos recipientes para esta coleta proporcionou que desenvolvessem habilidades 
de observação e organização, tanto com o uso das TDIC, como também sem esse uso. Assim, a cada 
etapa, os alunos vão se tornando cada vez mais responsáveis pelo seu papel dentro da sociedade. Considero 
de extrema necessidade o domínio de algumas ferramentas do laptop quanto à criação de gráficos e tabelas 
para o bom desenvolvimento do projeto. 



215 
 

 

 

[05PPAC] Identificação de competências e/ou habilidades 
[13DPAC] Explicação e introdução do assunto da atividade pedagógica (conceituação) 

[16DPAC] Realização das atividades pedagógicas 
[17DPAC] Avaliação em contexto do resultado do uso do material didático digital 

[18DPAC] Postura dos alunos (dentro e fora da sala de aula) 
 

08EDPAC | Participante [07PEF2] 

A escolha do material didático digital BrOffice Impress ocorreu porque o meu aluno de 9° ano tem muita 
curiosidade de ver como as “coisas” funcionam já que os  conteúdos desenvolvidos na série são de física e 
química. Para esta atividade, o tema escolhido foi Usinas Hidrelétricas. Como cada aluno tem o seu 
classmate, fica mais fácil que ele explore sites, vídeos, imagens que atendam as suas expectativas. Procuro 
listar alguns sites interessantes sobre o assunto para direcionar os trabalhos e nortear as apresentações 
para que elas tenham um padrão. Os alunos estão elaborando uma apresentação com no mínimo 5 slides, 
contendo uma introdução, falando sobre como é e o que é uma usina hidrelétrica, quais são as principais 
usinas do Brasil, qual a quantidade de eletricidade produzida e quais as consequências e impactos 
ambientais decorrentes da implantação de uma usina hidrelétrica. Os alunos também podem inserir 
imagens e vídeos referentes ao tema. Alguns alunos mais familiarizados com esse material didático digital 
estão ajudando àqueles que têm mais dificuldade. A avaliação está sendo contínua, levando em 
consideração em que site o aluno faz sua pesquisa, se ele lê o conteúdo a ser transposto para o slide, ou se 
simplesmente “colou”; se o aluno utiliza os recursos desse software, com animação, efeitos, cores, fundo de 
página, etc... 

[01PPAC] Caracterização dos alunos 
[02PPAC] Contextualização do currículo 

[07PPAC] Proposta de atividade com o uso de material didático digital 
[14DPAC] Distribuição das atividades pedagógicas com uso do material digital e recursos de apoio 

[17DPAC] Avaliação em contexto do resultado do uso do material didático digital 
[18DPAC] Postura dos alunos (dentro e fora da sala de aula) 

 

Análise crítica do PAC 

09EAPAC | Participante [01PEF1] 

Trabalhei com esses alunos durante 2 anos e pude observar a evolução dos mesmos quanto ao uso dos 
laptops. O trabalho desenvolvido foi no 4º ano/3ª série, com idade entre 8 e 9 anos. Agora no 5º ano/4ª 
série, idade entre 9 e 10 anos. Vou descrever um dos aplicativos trabalhados na sala de aula, que é o 
Tux Paint. Ao escolher esse material, pensei em desenvolver no aluno a motivação, a escolha, a 
imaginação e criação de sua própria atividade. Ao utilizar o Tux Paint eu o escolhi pelas opções do aluno 
criar ‘algo’. Já com a realização do blog, a escolha se deu pela necessidade de arquivar os trabalhos 
realizados em sala, pois a parte técnica dos laptops dava muitos problemas; pensando em não perder nada 
do que foi trabalhado, resolvi criar um blog e, com isso outras pessoas também teriam acesso ao trabalho 
dos alunos. Nas atividades propostas, quanto ao Tux Paint, eles criaram desenhos (várias formas) a 
partir do contexto dado, reescritas, produções de texto no editor de texto. No blog foram postadas 
atividades relevantes, por exemplo: atividades onde teriam que observar a paisagem local e depois descreve-
la. Em seguida deveriam criar um poema com aquilo que foi observado. Utilizaram o laptop e a câmera 
digital para fotografar. Também utilizamos como recursos e materiais de apoio à lousa digital. A turma 
foi dividida em grupos para atividade de observação da paisagem local; eles ocuparam os arredores da 
escola e puderam descrever e fotografar no laptop tudo que observaram. Para combinar/articular a 
utilização do material didático digital com a realização da prática pedagógica, foi planejando cada 
atividade, observando o que os alunos poderiam aprender e as necessidades curriculares. A avaliação dos 
resultados de aprendizagem foi realizada através de observações em sala, registros e coleta de dados. Em 
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relação ao retorno dos alunos, eles puderam se apropriar de mais um material didático digital que é o blog, 
ao qual não tinham acesso nem conhecimento; já com o uso do laptop, se apropriaram ainda mais dos 
materiais didáticos digitais nele disponíveis. Para finalizar, eu gostaria de ter um tempo maior para 
trabalhar com atividades lúdicas, como: oficinas diversificadas com os alunos, com determinado tema para 
servir de sugestão para outros grupos e também explorar ainda mais os recursos do laptop. O que mais 
implica é o pouco tempo. Gostei deste recurso, embora exija um tempo maior para planejar, de acordo, 
com o conteúdo, utilizaria a lousa digital, mas nas salas de PEB 1 não tem, isso ajudaria bastante. 
Minhas recomendações são explorar sem medo, embora necessitemos de tempo para tal, mas, ser 
persistente, não desistir mesmo que pareça que você não vai conseguir, pois no final, serão os alunos que 
darão uma aula para nós. Eles aprendem muito rápido e acabam nos ensinando. Passa a ser uma troca 
de aprendizagem, entre professor-aluno e aluno-professor. 

[10CPUcp] Autonomia do aluno (protagonismo do aluno) 
[11CPUcp] Motivação 

[19APAC] Caracterização dos alunos 
[21APAC] Estratégias estabelecidas para escolher e/ou avaliar o material didático digital no contexto 

[22APAC] Atividades propostas e desenvolvidas e a forma como o material digital as permitiu alcançar 
[23APAC] Recursos de apoio (p. ex. lousa digital; laptop; livro didático; etc.) 

[24APAC] Organização do contexto físico 
[25APAC] Descrição da forma como foi possível combinar/ articular a utilização do material didático digital com a 

realização da intervenção pedagógica 
[26APAC] Avaliação (dos resultados) da aprendizagem 

[27APAC] Retorno dos alunos 
[28APAC] Conclusões e apreciações críticas finais (incluindo o que gostaria de ter realizado e não conseguiu; o que 

faria diferente; sugestões e recomendações para outros professores) 
[29APAC] Material didático digital utilizado na prática pedagógica 

 

10EAPAC | Participante [02PEF1] 

Os alunos com quem trabalho possuem entre 7 e 8 anos e estão cursando o 2º ano do Ensino 
Fundamental. Essa turma é bastante participativa e falante. Trabalhei com os alunos o Projeto Receitas, 
nas disciplinas de português e matemática, assim, utilizei o KWord, a câmera fotográfica e a Internet. A 
escolha dos materiais didáticos digitais foi de acordo com as necessidades de cada etapa do projeto, visando 
também a autonomia no manuseio desses materiais. A avaliação ocorreu de forma contínua, os materiais 
escolhidos possibilitaram errar e corrigir. Inicialmente os alunos utilizaram o netbook para pesquisar as 
receitas culinárias, depois para fotografar a preparação da receita escolhida e por fim, cada aluno digitou 
sua receita no KWord para ser colocada no livrinho de receitas da turma. Os materiais didáticos digitais 
foram facilitadores em todas as etapas, permitindo alcançar o objetivo final. Utilizei também com meus 
alunos o livro didático integrado, onde realizaram atividades envolvendo receitas culinárias na disciplina 
de Português e Matemática. Utilizamos utensílios de cozinha para preparação da receita, pesquisa na 
Internet, câmera fotográfica, filme Ratatoulli e papel cartolina. Cada aluno utilizou seu netbook para 
pesquisar e digitar as receitas. Já a utilização da câmera ocorreu no dia da preparação da receita, alguns 
alunos fotografaram e filmaram o procedimento. A combinação da utilização do material didático digital 
com a realização da prática pedagógica, foi possível planejando todas as etapas do projeto e tendo algum 
conhecimento dos recursos oferecidos pelo laptop; assim, consegui articular nossas necessidades curriculares e 
de aprendizagem dos alunos à utilização do material didático digital. A avaliação foi realizada com 
observações em sala de aula. Acredito que consegui realizar tudo que havia planejado; somente na etapa 
onde deveriam digitar as receitas, alguns alunos tiveram mais dificuldades e não conseguiram finalizar  
Eu também não consegui auxiliar todos os alunos para que essa etapa fosse concluída. Então, eu 
combinaria antes com os alunos quem seria responsável por fotografar e filmar, pois essa escolha gerou 
certo conflito entre os alunos. Poderia também deixar cada aluno com seu netbook filmando e 
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fotografando. Colocaria os alunos em duplas no momento da digitação da receita. Como sugestão para a 
prática de outros professores com o uso de materiais didáticos digitais, é necessário fazer um bom 
planejamento, de modo que o aluno tenha bastante interesse. 

[10CPUcp] Autonomia do aluno (protagonismo do aluno) 
[19APAC] Caracterização dos alunos 

[21APAC] Estratégias estabelecidas para escolher e/ou avaliar o material didático digital no contexto 
[22APAC] Atividades propostas e desenvolvidas e a forma como o material digital as permitiu alcançar 

[23APAC] Recursos de apoio (p. ex. lousa digital; laptop; livro didático; etc.) 
[24APAC] Organização do contexto físico 

[25APAC] Descrição da forma como foi possível combinar/ articular a utilização do material didático digital com a 
realização da intervenção pedagógica 

[27APAC] Retorno dos alunos 
[28APAC] Conclusões e apreciações críticas finais (incluindo o que gostaria de ter realizado e não conseguiu; o que 

faria diferente; sugestões e recomendações para outros professores) 
[29APAC] Material didático digital utilizado na prática pedagógica 

 

11EAPAC | Participante [03PEF1] 

Trabalhei com alunos do 3º ano entre 8 e 9 anos. Os alunos estão em fase de alfabetização, por este 
motivo precisam aprimorar a leitura e a escrita. Escolhi o editor de texto pelo fato dos alunos já terem 
usado e gostado. O Tux Typing para eles desenharem e a webCam para filmar o processo. A escolha do 
material didático digital foi feita por se tratar de um material em que os alunos pudessem relatar, por 
meio da escrita, o conto lido, já que, os alunos precisam escrever bastante. O classmate, no caso, possui a 
letra utilizada por eles no dia a dia, que é a bastão no teclado e também, porque eles gostam muito de 
utilizá-lo. Após a leitura de contos, escolhi um para reescrita, fiz uma discussão oral, em seguida, os 
alunos o reescreveram. Em outro momento, o desenho do conto no Tux Paint. A sala foi organizada em 
duplas. Foi possível observar que o material didático digital é totalmente adaptável, os alunos têm 
facilidade para usá-los. Primeiro usamos o material de apoio, depois em outra aula passamos os textos 
para o editor de texto. A avaliação foi realizada no momento em que as aulas foram ministradas; por 
meio das aulas foi possível observar a dificuldade e a facilidade de cada dupla. Os alunos gostaram, 
porque foi diferente. Houve bastante concentração e interação entre eles, que demonstraram bastante 
interesse e quiseram repetir outras vezes. No entanto, houve muitas atividades que gostaria de realizar e 
não consegui. Mas não por conta do classmate e sim por falta da Internet. 

 [19APAC] Caracterização dos alunos 
[20APAC] Contextualização do currículo 

[21APAC] Estratégias estabelecidas para escolher e/ou avaliar o material didático digital no contexto 
[22APAC] Atividades propostas e desenvolvidas e a forma como o material digital as permitiu alcançar 

[23APAC] Recursos de apoio (p. ex. lousa digital; laptop; livro didático; etc.) 
[24APAC] Organização do contexto físico 

[26APAC] Avaliação (dos resultados) da aprendizagem 
[27APAC] Retorno dos alunos 

[28APAC] Conclusões e apreciações críticas finais (incluindo o que gostaria de ter realizado e não conseguiu; o que 
faria diferente; sugestões e recomendações para outros professores) 

[29APAC] Material didático digital utilizado na prática pedagógica 
 

12EAPAC | Participante [04PEF1] 

(1) Elaboração do plano de avaliação de uso pedagógico do material didático digital. Escolhi o jogo 
Labirinto que está disponível no novo sistema operacional Ubuntuca, devido ser um software que exige 
que o aluno trabalhe sua capacidade de fazer uma organização mental, com meus alunos do 1º ano. Como 
o jogo apresenta diversas fases, e a cada nova fase o desafio aumenta o aluno necessariamente precisa 
concluir a fase para ir avançando, assim paulatinamente ele vai desenvolvendo suas habilidades de 
resolução de problemas e construindo uma aprendizagem significativa. 
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(2) Realização das atividades pedagógicas do plano de avaliação em contexto. A atividade foi trabalhada 
durante uma aula destinada ao uso do laptop, onde cada criança ficou com o seu. Primeiro foi explicado a 
todos a proposta da atividade, o meu objetivo e como elas deveriam fazer para conseguir concluir a 
atividade. Todos compreenderam a comanda e os alunos que apresentaram dificuldade operacional, 
tiravam suas dúvidas individualmente. 
(3) Elaboração do relatório do trabalho desenvolvido e resultados obtidos. Os alunos demonstraram 
facilidade em resolver as fases menos complexas do Jogo Labirinto, sem precisar de minha ajuda; já nas 
fases mais avançadas eles começaram a sentir dificuldade e foi nesse momento que fui surpreendida, ao 
invés deles começarem a recorrer à minha ajuda, pararam, começaram a analisar a situação e criaram 
suas próprias estratégias para saírem das, ditas, armadilhas. Eu considerei o resultado da atividade 
favorável ao desenvolvimento cognitivo de meus alunos, quando percebi que eles realmente encontraram um 
significado ao executar a tarefa previamente determinada. 

[16CPUce] Construção de aprendizagem significativa do aluno 
[21APAC] Estratégias estabelecidas para escolher e/ou avaliar o material didático digital no contexto 

[24APAC] Organização do contexto físico 
[26APAC] Avaliação (dos resultados) da aprendizagem 

[27APAC] Retorno dos alunos 
[29APAC] Material didático digital utilizado na prática pedagógica 

 

13EAPAC | Participante [04PEF1] 

Sou professora do 1º ano. A idade dos alunos está entre 5 e 6 anos, em fase de alfabetização. Uma vez 
por semana utilizo os netbooks com os alunos, e dentro da proposta do 1º ano, usamos jogos e o novo 
programa me trouxe esta oportunidade. Este jogo proporcionou raciocínio lógico e estratégia para utilizar 
a atividade. Meu objetivo com o Jogo do Labirinto era que os alunos encontrassem estratégias para 
conseguirem chega ao final do labirinto. Esse material veio ao encontro com o que eu precisava para 
trabalhar. Os jogos do Sistema Operacional UbuntUCA proporcionam raciocínio lógico, estratégias e 
coordenação, auxiliando meus alunos na fase da alfabetização. Cada aluno utilizou seu netbook em sala 
de aula, não foi necessária a utilização da Internet para a realização dessa atividade. Sempre planejo a 
atualização dos netbooks com alguma atividade que estou desenvolvendo em sala, de acordo com a 
proposta curricular do 1º ano ou Projetos que estão sendo desenvolvidos no decorrer do bimestre. Na 
avaliação da aprendizagem, considerei favorável o desenvolvimento cognitivo dos meus alunos, pois 
buscavam traçar suas próprias estratégias. Eles encontravam significado ao executar as tarefas, as 
atividades no netbook sempre são prazerosas. Eu gostaria de ter mais tempo para desenvolver outro 
projeto voltado para a faixa da idade dos meus alunos, explorando os recursos dos novos programas do 
UbuntUCA. Para melhorar esse projeto, eu exploraria mais os recursos do UbuntUCA e do Portal 
Aprende Brasil. 

[19APAC] Caracterização dos alunos 
[20APAC] Contextualização do currículo 

[23APAC] Recursos de apoio (p. ex. lousa digital; laptop; livro didático; etc.) 
[25APAC] Descrição da forma como foi possível combinar/ articular a utilização do material didático digital com a 

realização da intervenção pedagógica 
[26APAC] Avaliação (dos resultados) da aprendizagem 

[27APAC] Retorno dos alunos 
[28APAC] Conclusões e apreciações críticas finais (incluindo o que gostaria de ter realizado e não conseguiu; o que 

faria diferente; sugestões e recomendações para outros professores) 
[29APAC] Material didático digital utilizado na prática pedagógica 
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14EAPAC | Participante [05PEF1] 

Os alunos que participaram das atividades variam entre 9 e 12 anos e estão no 5º ano do Ensino 
Fundamental. O conteúdo envolve situações sobre o meio ambiente. O material didático digital foi 
escolhido visando as necessidades que o trabalho necessitaria como: uso de câmera para fotografar e filmar, 
planilhas eletrônicas, editor de texto, pesquisa na Internet para pesquisa, etc.. As atividades propostas 
foram: pesquisa na Internet, textos escritos sobre o tema no editor de texto, transcrição nas planilhas 
eletrônicas dos dados sobre a coleta seletiva e, na sequência transportá-los para diferentes gráficos, que só 
foi possível devido ao material didático digital disponível. Os materiais de apoio utilizados foram textos de 
jornais e revistas, uso do caderno para anotações dos dados coletados, lousa de giz, data-show, papéis 
variados, etc.. O material didático digital foi utilizado durante quase todas as atividades. Não tinha uma 
única organização, variavam em atividades em duplas, grupos ou individuais. Eram desenvolvidas dentro 
e fora de classe, com visitas programadas. A articulação da utilização do material didático digital com a 
realização da prática pedagógica, assim como as necessidades curriculares e de aprendizagem dos alunos, 
foi possível, pois, muitas das atividades e dos conteúdos utilizados no projeto estão solicitados nos 
componentes curriculares, havendo articulação entre as disciplinas, conteúdos, materiais didáticos e 
aprendizagem. A avaliação foi feita em sala de aula continuamente a cada atividade, conforme a 
participação dos alunos. O retorno dos alunos foi gratificante. Houve muita participação e interesse 
durante as atividades dentro e fora da classe. Gostaria de ter utilizado mais links para pesquisas, que 
não puderam ser utilizados pela falta da Internet e a utilização dos netbooks fora da escola pelos alunos. 
Não usaria necessariamente outro material didático digital, em outra prática pedagógica, mas me 
aprofundaria mais nas possibilidades que o material oferece para o trabalho pedagógico. Por fim, minha 
sugestão é procurar explorar as inúmeras possibilidades que o programa oferece. 

[19APAC] Caracterização dos alunos 
[20APAC] Contextualização do currículo 

[22APAC] Atividades propostas e desenvolvidas e a forma como o material digital as permitiu alcançar 
[23APAC] Recursos de apoio (p. ex. lousa digital; laptop; livro didático; etc.) 

[24APAC] Organização do contexto físico 
[25APAC] Descrição da forma como foi possível combinar/ articular a utilização do material didático digital com a 

realização da intervenção pedagógica 
[27APAC] Retorno dos alunos 

[28APAC] Conclusões e apreciações críticas finais (incluindo o que gostaria de ter realizado e não conseguiu; o que 
faria diferente; sugestões e recomendações para outros professores) 

[29APAC] Material didático digital utilizado na prática pedagógica 
 

15EAPAC | Participante [06PEF2] 

Os alunos estão no 8º ano (7ª série), estudam no período da manhã e têm entre 13 e 15 anos. É em geral 
uma sala interessada, com alguns alunos críticos. Nas aulas de História sempre fazemos um apelo aos 
direitos conquistados e ao exercício da cidadania no passado e presente. Sendo assim, escolhemos o tema 
cidadania, delimitando no espaço local, para registrar e refletir os problemas diversos enfrentados com: 
fotos, vídeo, entrevista, som, etc.. O uso da fotografia, vídeo, gravador de áudio facilita a exposição e a 
reflexão acerca dos problemas enfrentados, localmente pela comunidade. É uma linguagem interessante 
para os adolescentes e politicamente o futuro dos movimentos das redes sociais. A proposta era dividir os 
problemas de infraestrutura da comunidade por grupos, para que estes, utilizando os materiais didáticos 
digitais, registrassem, refletissem e divulgassem. Desta forma, produziram os relatórios no apresentador de 
slides, para posterior divulgação na Internet. Os recursos de apoio foram o netbook para pesquisa na 
Internet; câmera digital para fotografar e filmar; celular; gravador de áudio, fotografia e vídeo. Os alunos 
trabalharam em grupo dentro e fora da sala de aula, no entorno da escola. Montei num pen drive as 
pastas de cada matriz digital, de cada câmera. Dividi a classe em grupo por temáticas: um grupo era 
saúde, o outro era saneamento básico, divulgação no facebook, problemas escolares, etc. Disponibilizei todo 



220 
 

 

 

esse material para os grupos. E dentro do grupo eu dividi as tarefas, um aluno trabalharia as imagens, 
quem ia pesquisas os assuntos sobre os temas, os riscos... Coloquei gente para selecionar revistas, textos... 
Fui distribuindo as tarefas... O material didático digital viabilizou o registro (imagem, áudio e vídeo) 
para favorecer o estudo de cada problema local e, a partir desta reflexão, elaborar planos de ação na 
sociedade para solução dos problemas. Assim, permitir a compreensão do alcance da cidadania no 
presente. Avaliei os alunos, a partir da pesquisa, dos registros, do material produzido no apresentador de 
slides;isso permitiu avaliar o nível de compreensão acerca do desenvolvimento da cidadania, inclusive na 
vida escolar. Os alunos apresentaram entusiasmo diante da possibilidade de um trabalho além da sala de 
aula, utilizando tecnologia e a partir do cotidiano deles. Eu sempre ouço as sugestões deles para a 
elaboração das propostas. Como recomendação, para outro professor, sugiro sempre ouvir as sugestões dos 
alunos para elaboração da proposta, avaliação, etc. 

[19APAC] Caracterização dos alunos 
[20APAC] Contextualização do currículo 

[22APAC] Atividades propostas e desenvolvidas e a forma como o material digital as permitiu alcançar 
[23APAC] Recursos de apoio (p. ex. lousa digital; laptop; livro didático; etc.) 

[24APAC] Organização do contexto físico 
[25APAC] Descrição da forma como foi possível combinar/ articular a utilização do material didático digital com a 

realização da intervenção pedagógica 
[26APAC] Avaliação (dos resultados) da aprendizagem 

[27APAC] Retorno dos alunos 
[28APAC] Conclusões e apreciações críticas finais (incluindo o que gostaria de ter realizado e não conseguiu; o que 

faria diferente; sugestões e recomendações para outros professores) 
[29APAC] Material didático digital utilizado na prática pedagógica 

 

16EAPAC | Participante [07PEF2] 

Os alunos com os quais trabalhei utilizando o material didático digital – Office Impress – são alunos do 
9º ano/8ª série. Têm idade entre 14 e 16 anos, são adolescentes curiosos e que se preocupam em adquirir 
conhecimentos que extrapolam o livro didático e a fala do professor. Para eles, o uso das TDIC é 
corriqueiro e importantíssimo na sua aprendizagem. O conteúdo escolhido foi ‘As fontes energéticas no 
Brasil’. A busca de conceitos e imagens para ampliar esse conhecimento é primordial. A Internet é uma 
grande aliada. Porém, queria que eles ‘montassem’ uma sequência que pudesse explicar e alcançar os 
objetivos propostos. Por isso utilizei o Impress. Eu escolhi o Office Impress porque eu o considero um 
material construcionista, capaz de ampliar as possibilidades de conhecimento do aluno, articulando 
conceitos prévios e os conceitos que eu desejo que meu aluno construa. A proposta era pesquisar (por 
grupos) as fontes energéticas. Para isso utilizamos sites da Internet onde foi possível recolher conceitos, 
textos e imagens importantes. Depois, montamos os slides onde deveriam ser utilizadas as imagens com as 
devidas explicações e conceitos pertinentes. Porém, cada aluno do grupo fez no seu laptop. A lousa digital 
foi um recurso de apoio importante pois, juntamente com os alunos, eu buscava sites relevantes e os 
colocava na lousa digital. Eu mostrei a eles também como era o material didático digital Impress, que 
recursos que ele tinha e que poderiam utilizar. A atividade foi feita individualmente. Porém, a sala 
interage muito bem e algumas ideias que uns alunos tinham eram copiadas pelos outros. Eles tinham 
prazer em ensinar aos colegas. O assunto escolhido está no currículo da 8ª série/9ºano. Também é da 
curiosidade dos adolescentes. Foi uma combinação que deu certo. Na avaliação, as observações sobre o 
desenvolvimento da atividade foi muito considerada. O resultado final – a aprendizagem – no material 
didático digital Impress também foi mensurada. O apoio e a disponibilidade em ajudar também serviu 
como avaliação dos resultados. Os alunos se envolveram bastante com o assunto e com a forma como  
construíram o trabalho (apresentação). Eu não tenho familiaridade com esse material didático digital, pois 
ele é um pouco diferente do Power Point. Então, muitas vezes, os alunos queriam aplicar uma 
visualização mais elaborada e eu não consegui sanar as suas dúvidas. Para esse conteúdo não utilizaria 
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outro material didático digital. Por fim, acredito que o papel do professor é fundamental para garantir um 
ambiente que estimule a pesquisa e a aprendizagem. 

[13CPUcp] Abordagem pedagógica do material didático digital 
[16CPUce] Construção de aprendizagem significativa do aluno 

[19APAC] Caracterização dos alunos 
[20APAC] Contextualização do currículo 

[21APAC] Estratégias estabelecidas para escolher e/ou avaliar o material didático digital no contexto 
[22APAC] Atividades propostas e desenvolvidas e a forma como o material digital as permitiu alcançar 

[23APAC] Recursos de apoio (p. ex. lousa digital; laptop; livro didático; etc.) 
[25APAC] Descrição da forma como foi possível combinar/ articular a utilização do material didático digital com a 

realização da intervenção pedagógica 
[26APAC] Avaliação (dos resultados) da aprendizagem 

[27APAC] Retorno dos alunos 
[28APAC] Conclusões e apreciações críticas finais (incluindo o que gostaria de ter realizado e não conseguiu; o que 

faria diferente; sugestões e recomendações para outros professores) 
[29APAC] Material didático digital utilizado na prática pedagógica 

 

17EAPAC | Participante [08PEF2] 

Trabalhei com alunos, em média com 14 anos, da 8ª série, todos interessados e comprometidos. Foram 
desenvolvidas oficinas para produção de texto nas Olimpíadas de Língua Portuguesa, cujo tema era: ‘O 
lugar onde eu vivo’. Numa dessas oficinas, a proposta era sair da sala para fotografar os lugares mais 
surpreendentes do bairro e, a partir daí, começamos a elaborar a primeira produção. Para a escolha, 
queria um material, que ajudasse no projeto; eu observei as facilidades no uso, motivação dos alunos e 
interação. Pudemos fotografar os lugares mais atraentes do bairro com muita facilidade e produzimos 
textos utilizando o editor de texto. Consegui articular o material e a prática, pois à medida que fomos 
desenvolvendo as oficinas, as ideias foram surgindo e, quando pensamos na parte da descrição foi fácil 
lembrarmos do material digital. Os recursos de apoio utilizados foram as apostilas das oficinas de Língua 
Portuguesa e a lousa digital. O trabalho foi feito individualmente. À medida que fomos desenvolvendo as 
oficinas, as ideias foram surgindo. A avaliação dos resultados de aprendizagem foi feita por meio de 
portfólio. O retorno dos alunos foi maior do que eu esperava, eles adoraram a utilização do material 
didático digital. Gostaria de ter utilizado outros materiais didáticos digitais durante as oficinas de Língua 
Portuguesa (Olimpíadas de LP). Gravaria vídeos com entrevistas no próprio laptop, conforme proposto 
numa das oficinas das Olimpíadas de Língua Portuguesa. Minha sugestão é: assim que fôssemos fazer o 
planejamento escolar, já começarmos a pensar em quais atividades utilizaríamos com determinados 
materiais didáticos digitais. 

[11CPUcp] Motivação 
[18CPUce] Facilidade de uso 

[19CPUce] Interação 
[19APAC] Caracterização dos alunos 

[20APAC] Contextualização do currículo 
[21APAC] Estratégias estabelecidas para escolher e/ou avaliar o material didático digital no contexto 

[22APAC] Atividades propostas e desenvolvidas e a forma como o material digital as permitiu alcançar 
[23APAC] Recursos de apoio (p. ex. lousa digital; laptop; livro didático; etc.) 

[24APAC] Organização do contexto físico 
[25APAC] Descrição da forma como foi possível combinar/ articular a utilização do material didático digital com a 

realização da intervenção pedagógica 
[27APAC] Retorno dos alunos 

[28APAC] Conclusões e apreciações críticas finais (incluindo o que gostaria de ter realizado e não conseguiu; o que 
faria diferente; sugestões e recomendações para outros professores) 
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18EAPAC | Participante [13FUCA] 

Trabalhei com alunos do 4º ano, com idade média entre 8 e 9 anos, alunos no início da puberdade, com 
uma imensa vontade de aprender a manusear o netbook, visto que muitos não possuíam computador em 
casa. Como trabalhava a disciplina Informática, fazia parte do currículo do 4º ano a iniciação à 
digitação; o material utilizado foi, na época, o KWord, um editor de texto compatível com minha 
necessidade em explorar as funções das teclas; também utilizei o Tux Typing por apresentar atividades 
práticas de iniciação à digitação. Essas duas ferramentas casaram perfeitamente, no sentido que uma 
completava a outra durante as aulas. Também utilizei muito o netbook e projetor, pois nas salas do 
Fundamental I não temos lousa digital. Os exercícios práticos eu realizava com eles no próprio KWord e 
no Tux Typing. Não alterava a questão da organização da sala devido à falta de tempo (1 aula de 55m 
por mês) e preferia que as atividades fossem realizadas individualmente para poder diagnosticar as 
dificuldades de cada criança. O avaliar foi constante, pois a cada aula percebia-se os avanços, o aluno 
desenvolvendo sua autonomia em relação ao uso do netbook. A autonomia desenvolvida durante a aula de 
informática estendeu-se ao uso do netbook com a professora responsável pela sala, e isso fez com que eu 
concluísse que o Projeto foi um sucesso. Procurei um material que atendesse à proposta curricular e fizesse 
o aluno contemplar todas as teclas do netbook e suas funções. Algo que eles tivessem a oportunidade de 
compreender porque é importante ter uma boa noção de digitação para comunicar-se tanto no meio virtual, 
quanto no real. Utilizando o Tux Typing consegui que os alunos se localizassem no teclado, criassem uma 
postura com as mãos frente ao netbook. Já no KWord, eles visualizaram questões como paragrafação, 
letra maiúscula e minúscula, pontuação. Muitas vezes o aluno não consegue perceber a organização de seu 
texto quando o está redigindo no papel. No entanto, no computador o texto vai ganhando corpo, forma, 
identidade, fica mais fácil fazer alterações. Utilizei muito o netbook e projetor, pois nas salas do 
Fundamental I não temos lousa digital. Os exercícios práticos eu realizava com eles no próprio KWord e 
no Tux Typing. Como escrevi anteriormente, foi o casamento perfeito, pois os dois softwares possuíam as 
ferramentas necessárias para eu contemplar o que constava no plano de ensino do 4º ano na disciplina de 
Informática. A observação do desenvolvimento dos alunos foi meu método de avaliação. Não foi gerado 
portfólio, visto que o Sistema Operacional Metasys apresentava muitos problemas e nós perdíamos muitas 
atividades. Alunos extremamente motivados em utilizar os netbooks e alunos que compreendiam a função 
educacional do computador, são hoje os que apresentam maior autonomia do uso em toda a escola. 
Gostaria de ter trabalhado com um número maior de alunos, porém, como tinha que seguir o referencial 
do Município, não foi possível. Eu também gostaria de realizar a impressão de tudo que os alunos 
produziram. Mas, devido ao custo, isso não foi possível. Seria muito interessante ele manusearem no 
concreto o que construíram no virtual. Minha sugestão para outros professores é fazer com que o aluno 
compreenda porque é importante ele estar trabalhando determinado material. Para que ele não sinta que 
está inserido em um projeto sem propósitos e não tenha motivação em sua realização. 

[19APAC] Caracterização dos alunos 
[20APAC] Contextualização do currículo 

[21APAC] Estratégias estabelecidas para escolher e/ou avaliar o material didático digital no contexto 
[22APAC] Atividades propostas e desenvolvidas e a forma como o material digital as permitiu alcançar 

[23APAC] Recursos de apoio (p. ex. lousa digital; laptop; livro didático; etc.) 
[24APAC] Organização do contexto físico 

[25APAC] Descrição da forma como foi possível combinar/ articular a utilização do material didático digital com a 
realização da intervenção pedagógica 

[27APAC] Retorno dos alunos 
[28APAC] Conclusões e apreciações críticas finais (incluindo o que gostaria de ter realizado e não conseguiu; o que 

faria diferente; sugestões e recomendações para outros professores) 
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B.7 Extratos dos registros textuais das reflexões dos professores extraídos do Diário de 
Bordo da Pesquisadora: Relatos orais sobre a elaboração do PAC 
 
Desenvolvimento do PAC 

01EDPAC | Participante [06PEF2] 

O objetivo era registrar os problemas locais, da infraestrutura do bairro, fora da escola, saúde, esgoto, 
ruas, lazer, iluminação, cultura, os problemas da comunidade... eu pensei em usar o net para fotografar, a 
câmera digital, filmadora, celulares... eu pedi autorização dos pais para darmos uma volta no bairro.Com 
todo esse material, a ideia é separá-los em grupos. Cada grupo vai ter um tipo de problema, por exemplo, 
um vai ter o posto de saúde do bairro, o outro vai ter a área de esgoto a céu aberto, quadra de areia, visita 
aos pais das comunidades (gravar entrevistas), identificar os problemas do bairro. Com todo esse material, 
eles comecem a montar a divulgação disso, no blog da escola, numa página no Facebook... montar 
apresentação no Impress, montar fotos com os vídeos, postar vídeo no You Tube... um pouco eles também 
vão fazer em casa, a Internet aqui é um problema... alguns alunos que têm internet em sala conseguem 
fazer o trabalho. Eu pensei em colocar um monitor no grupo. Depois da gente montar todo esse material, 
se eu não me engano, tem uma página no Facebook, é da prefeitura para jovens, eles falaram dessa 
página, eu pensei em entrar em contato com essa página... falar com o pessoal do canal da prefeitura com 
os jovens. Então eles iriam denunciar os problemas do bairro. Daí, para terminar, eu pretendo marcar 
uma entrevista com um vereador. Mostrando tudo o que eles encontraram e produziram com os laptops e 
cobrar soluções. O objetivo também é a cidadania. No meio desse trabalho, a gente vai identificar a falta 
de cidadania deles também...  muitos dos problemas que existem na escola, os alunos são os responsáveis... 
uma das propostas é reforçar que o exercício da cidadania, parte muito dos deveres também... no meio do 
trabalho vão entrar essas questões. Não é somente cobrar do poder público, mas é divulgar no blog o que a 
comunidade contribui para esses problemas sociais, também... Acho que essa é a parte mais importante do 
trabalho: entender o que a comunidade pode fazer... Eu até coloquei, depois eu pensei dos alunos 
apresentarem em grupo. Analisar as causas desses problemas, para ver criticamente quais seriam as 
soluções. Se eles não entenderem as causas desses problemas, não terão argumentos para conversar com o 
Vereador, não faz sentido somente registrar, fotografar. A parte mais importante do trabalho é que os 
alunos compreendam as causas e as consequências e relacionarem isso... Eu penso que eles devem 
apresentar esse trabalho. Por exemplo, aquele grupo que vai montar aquela página, apresentar para a 
sala, colocar uma reflexão. Tanto o Blog, quanto o Facebook dá a possibilidade de fazer comentários...  
no Facebook é discussão. Depois de uma postagem, todos podem comentar. Aí é que há possibilidade de 
diálogo... Na aula passada eu já delimitei todos os problemas que nós vamos alcançar... uma aluna 
comentou sobre a creche e começou a falar dos pais que precisam deixar os filhos para poder trabalhar... 
essa reflexão já está sendo feita... Eu quero que os alunos tenham argumentos para discutir com o 
Vereador, quero que estejam preparados. Eu não vou deixar os alunos formarem os grupos, eu vou 
formar. Eu vou colocar em cada grupo, alunos que tenham mais facilidade. Alguns têm recursos até em 
casa. Porque a gente tem pouco tempo e não vai conseguir fazer tudo isso na escola. Aí esses alunos que 
conseguem postar um vídeo no YouTube, eu tenho certeza que a maioria não sabe, mas alguns sabem. Eu 
vou direcionar isso. Eu vou formar os grupos dessa forma, os que sabem mais e têm recursos, com os que 
não têm. Fazer vídeo, por exemplo... No próprio Facebook, eles podem colocar o link do blog e, na 
medida que os alunos postam no mural, os amigos dos alunos, que são do bairro, já vão conhecendo, vai se 
tornando uma cadeia... 

[04PPAC] Definição do objetivo de aprendizagem 
[08PPAC] Recursos de apoio 

[09PPAC] Organização do contexto físico 
[10PPAC] Material didático digital que utiliza 

[14DPAC] Distribuição das atividades pedagógicas com uso do material digital e recursos de apoio 
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[18DPAC] Postura dos alunos (dentro e fora da sala de aula) 
 

Análise crítica do PAC 

02EAPAC | Participante [01PEF1] 

Eu já trabalhei com a turma do 4º ano o ano passado e hoje eu também estou trabalhando com eles. 
Estão agora no 5º ano. Estou, portanto, trabalhando com a mesma sala. Os alunos já têm habilidades 
com o uso do computador. Tivemos problemas técnicos em relação ao sistema operacional. Perdemos 
trabalhos. Em função dessas perdas, nós (Renata e eu) tivemos a ideia de criar um blog. E no final nós 
podemos fazer a apresentação também para a comunidade (pais). Daí eu comecei a desenvolver algumas 
atividades com os alunos para inserir no blog. Os alunos saíram com o laptop nos arredores da escola para 
tirarem fotos e tinham que escrever (com o KWord) tudo o que eles estavam observando da paisagem. Não 
sei se vocês tiveram a oportunidade de ver lá em baixo que, atrás da escola, tem uma paisagem bem 
bonita. Então, os alunos observavam a paisagem e iam colocando no editor de texto todas as impressões. 
Eles tiveram momentos também para tirar fotos da paisagem. Depois nós voltamos e conversamos sobre os 
sons, o que eles estavam vendo da paisagem e daí, no final, eles deveriam montar no editor de texto tudo o 
que eles observaram criando um poema sobre essa paisagem. Este foi um dos trabalhos que nós fizemos e 
colocamos no blog. A escolha do KWord foi em função da necessidade do registro que eles tinham que 
fazer,  escrever o poema. Para montar texto e imagem usamos o KWord, pois eu achei que seria mais fácil 
para os alunos. O que eu poderia ter usado era o Impress. Eu pensei que os alunos poderiam montar 
slides sobre o poema. Eles mesmos contando tudo sobre o que fizeram nessa atividade. Eu fiz uma sinopse 
sobre um filme no Impress, eles descreveram e falaram sobre a sinopse. A ideia era montar no Impress, 
mas não deu tempo. Os alunos pediram para utilizar a câmera do laptop, para gravar o que estavam 
vendo. Filmaram avião, paisagens... Serviu de experiência. Da próxima vez posso pensar em estratégias 
de organização, mostrando qual o objetivo de cada material didático digital. Com cada aluno tendo uma 
responsabilidade. Pensar no aluno protagonista, aprender fazendo com autonomia, fazer a ação com 
comprometimento. A escolha crítica do material didático digital serve para que você possa chegar à 
conclusão se o processo deu certo, o que pode ser melhorado... 

[18CPUce] Facilidade de uso 
[19APAC] Caracterização dos alunos 

[21APAC] Estratégias estabelecidas para escolher e/ou avaliar o material didático digital no contexto 
[22APAC] Atividades propostas e desenvolvidas e a forma como o material digital as permitiu alcançar 

[27APAC] Retorno dos alunos 
[28APAC] Conclusões e apreciações críticas finais (incluindo o que gostaria de ter realizado e não conseguiu; o que 

faria diferente; sugestões e recomendações para outros professores) 
 

03EAPAC | Participante [02PEF1] 

Desenvolvi essa prática com 18 alunos, entre 7 e 8 anos, do 2º ano do Ensino Fundamental. 
Eu procurei um material que fosse adequando para a idade dos meus alunos e também que atendesse às 
necessidades do projeto, que atendesse o objetivo pedagógico com projeto. Meu objetivo era trabalhar com os 
alunos o gênero receita. Faz parte do currículo tanto de português, quanto de matemática. Na 
matemática, não utilizei os materiais didáticos digitas, trabalhei com outros materiais em sala de aula. 
Na hora da preparação da receita, eu questionava: “A quantidade é importante?”. Com atividades da 
própria apostila também E a pesquisa na Internet dá para eles conhecerem a estrutura das receitas pelos 
livros. Mas eu pedi que eles digitassem no Google: “Receitas culinárias”. Daí eles foram vendo imagens, 
vendo as estruturas das receitas. A receita que nós fizemos eu passei ao site. Eles viram no site como 
estava a receita. Em relação ao que eu faria de diferente, eu não sei se usaria outro material didático 
digtial. No KWord, alguns alunos tiveram dificuldades, talvez eu tivesse que ter trabalhado antes com eles 
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outras atividades, por exemplo, digitação... com textos menores, para que quando eles fossem digitar as 
receitas, a dificuldade fosse menor. Acredito que consegui realizar tudo que havia planejado, somente 
quando deveriam digitar as receitas no KWord, alguns alunos tiveram mais dificuldades e não 
conseguiram finalizar essa etapa. Eu também não consegui auxiliar todos os alunos para que essa etapa 
fosse concluída. Assim, da próxima vez eu colocaria os alunos em duplas no momento da digitação da 
receita. Também combinaria antes com os alunos quem seria responsável por fotografar e filmar os outros 
alunos executando a receita. Essa escolha gerou certo conflito entre os alunos. Observo que fazer um bom 
planejamento é fundamental, para que o aluno tenha bastante interesse. 

 [15CPUcp] Diferenças individuais (faixa etária; interesses diversos) 
[19APAC] Caracterização dos alunos 

[20APAC] Contextualização do currículo 
[21APAC] Estratégias estabelecidas para escolher e/ou avaliar o material didático digital no contexto 

 [28APAC] Conclusões e apreciações críticas finais (incluindo o que gostaria de ter realizado e não conseguiu; o que 
faria diferente; sugestões e recomendações para outros professores) 

[29APAC] Material didático digital utilizado na prática pedagógica 

 

04EAPAC | Participante [03PEF1] 

Eu fiz a escolha por que meus alunos estão na fase de alfabetização e precisam aprender a ler. Pra mim 
foi importante. O teclado ajuda, pois as letras que eles usam é a letra maiúscula (bastão). Eles têm muita 
facilidade. Eu trabalhei com o 3º ano... Gostam muito de escrever. Eu não mudaria o que eu fiz... Usei o 
editor de texto, a câmera fotográfica e o software de desenho. Ajuda na alfabetização, a gente pode corrigir 
os erros com eles, é muito bom. Eles gostam de fazer e usar o editor de texto. Usei o Tux Paint para o 
desenho. Eu escolhi esses materiais por serem mais práticos e fáceis para os alunos. Acho importante o uso 
desses materiais, pois não sairia da mesma forma sem o seu uso. Eles ficam muito atentos quando usamos 
o laptop, fica mais fácil de conversar com os alunos. O laptop pra eles é muito importante. Se eu disser 
que nós vamos fazer sem usar o laptop, na mesma hora eles ficam tristes. Quando usamos os nets eles 
gostam, ficam felizes...Em outra prática, eu usaria a lousa digital. Pesquisa na internet. Se mudar um 
pouco a atividade, eu usaria um software para fazer histórias em quadrinhos. Nosso problema é o 
tempo... é muito corrido... até ligar o laptop... temos outros conteúdos, o currículo, que precisamos dar para 
os alunos... 

[18CPUce] Facilidade de uso 
[20APAC] Contextualização do currículo 

[21APAC] Estratégias estabelecidas para escolher e/ou avaliar o material didático digital no contexto 
[22APAC] Atividades propostas e desenvolvidas e a forma como o material digital as permitiu alcançar 

[23APAC] Recursos de apoio (p. ex. lousa digital; laptop; livro didático; etc.) 
[27APAC] Retorno dos alunos 

[28APAC] Conclusões e apreciações críticas finais (incluindo o que gostaria de ter realizado e não conseguiu; o que 
faria diferente; sugestões e recomendações para outros professores) 

[29APAC] Material didático digital utilizado na prática pedagógica 
 

05EAPAC | Participante [06PEF2] 

Penso que, depois que eu fiz essa prática, eu poderia ter trabalhado com outra disciplina. Nós 
encontramos problemas de saneamento. É um trabalho local que dá para explorar em várias disciplinas: 
geografia, ciências... Eu pensei nisso depois que fiz a prática/ projeto. A gente utilizou o Impress, o Move 
Maker e a Internet (Facebook, Blog). Eu considerei todo o processo de formação, que vai delimitando a 
crítica do uso dessas ferramentas. Na escolha do material didático digital, eu pensei mais sobre o que 
contemplaria melhor o conteúdo que eu queria desenvolver. A partir do conteúdo, da ideia, do objetivo do 
trabalho, pensei em quais ferramentas dariam conta dessa proposta pedagógica. Já estamos fazendo a 
edição de vídeo, na sala de aula. Os alunos fizeram no meu notebook. Nós estamos misturando as 
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plataformas, sistemas operacionais. Para organizar o material coletado pelos alunos, montei num pen 
drive as pastas de cada matriz digital, de cada câmera. Dividi a classe em grupo por temática. 
Disponibilizei todo esse material para os grupos.  divulgação no Facebook, problemas escolares (educação). 
E dentro do grupo eu dividi as tarefas, um aluno trabalharia as imagens, quem ia pesquisas os assuntos 
sobre os temas, os riscos... Coloquei gente para selecionar revistas, textos... Fui dividindo tarefas. Nesse 
bairro. Visitamos o posto de saúde, num parque, quadra de areia, escola velha abandonada, ruas do 
bairro, casa de alguns moradores, córrego próximo da escola... Nós iríamos montar o trabalho com as 
informações reunidas, refletir sobre as informações, estudar os casos, propor soluções e cobrar do poder 
público. Dia 11 nós iremos a Câmera de Vereadores, já está marcado, já distribuí as autorizações. Usei 
a auto avaliação. Para que os alunos relatassem o que eles aprenderam. Sobre cidadania e o 
comprometimento que eles tiveram o trabalho. Está usando vídeo (laptop). Como sugestão, para outros 
professores, é partir do seu objetivo pedagógico, atender mais a proposta pedagógica. O planejamento ajuda 
na integração do material didático digital ao currículo. Porque é um planejamento Que você vai avaliar o 
processo de aprendizagem... a escolha do material... ver o que acertamos, erramos... necessidade de usar 
outro material didático digital. 

[21APAC] Estratégias estabelecidas para escolher e/ou avaliar o material didático digital no contexto 
[22APAC] Atividades propostas e desenvolvidas e a forma como o material digital as permitiu alcançar 

[23APAC] Recursos de apoio (p. ex. lousa digital; laptop; livro didático; etc.) 
[24APAC] Organização do contexto físico 

[26APAC] Avaliação (dos resultados) da aprendizagem 
[28APAC] Conclusões e apreciações críticas finais (incluindo o que gostaria de ter realizado e não conseguiu; o que 

faria diferente; sugestões e recomendações para outros professores) 
 

06APAC | Participante [07PEF2] 

Os materiais didáticos digitais ajudam os alunos: a Internet, as informações bem precisas, são as únicas 
coisas palpáveis que eles têm. Para eles fazerem uma apresentação objetiva, clara. A apresentação é uma 
sequência didática. Fala do objetivo, mostrando imagens e textos, que explicam aquele assunto que prende 
a atenção de quem está vendo. A escola, se ficar passando uma coisa muito extensa, o aluno se perde, se 
desmotiva, fica cansativo; o adolescente é imediatista, eu acho que a imagem, a animação, a música, isso 
motiva o aluno. Se ele se envolver com trabalho, quando ele percebe que ele é o autor, que não recebe 
pronto, ajuda. Quando o material está pronto para o aluno, ele só vai manusear manualmente, de forma 
instrucionista: ele só vai ler, o que eu acho que não deixa o aluno tão envolvido com o assunto que a gente 
está tratando. Quando o aluno faz, quando ele é o protagonista, eu acho que ele aprende mais, aquilo fica 
retido na memória dele. Eu procuro escolher os materiais construcionistas. Aberto para construir. Acaba 
sendo individual. Você vê as apresentações e nenhuma se parece com a outra. Mesmo que eles achem que o 
amigo fez legal, eles fazem o deles, é individual. O aluno é muito de se doar. Mesmo que a gente ache que 
ele é egoísta, ele não é não. Tem vontade de mostrar ao amigo o que fez, e também de ajudar. “Faz assim, 
faz desse jeito”... Os alunos têm me ajudado muito. Se tem um entrave no trabalho, o aluno fala: “Não 
professora, vamos fazer desse jeito”... 

[10CPUcp] Autonomia do aluno (protagonismo do aluno) 
[12CPcp] Aprendizagem cooperativa e colaborativa 

[13CPUcp] Abordagem pedagógica do material didático digital 
[21APAC] Estratégias estabelecidas para escolher e/ou avaliar o material didático digital no contexto 

[22APAC] Atividades propostas e desenvolvidas e a forma como o material digital as permitiu alcançar 
 

07EAPAC | Participante [07PEF2] 

Eu trabalhei com o Office Impress, parecido com o KPresenter. Eu trabalhei com a 8ª série e nós 
estávamos trabalhando com as fontes de energia. Então, eu queria que eles soubessem como eram as 
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usinas, como eram construídas, como era o prédio, o que tinha dentro, o seu tamanho, e aí a Internet tudo 
o que você procura, você acha lá. Então eu queria que eles fizessem uma pesquisa, não se ativessem 
somente com o livro didático sobre fontes energéticas. Os livros contribuem e explicam sobre as fontes 
energéticas, traz fotos também. Mas eu acho que a Internet poderia trazer mais informações. Eu queria 
que os alunos contassem uma estória sobre: o que ela é, como e onde é feita, e o que ela produz no final. 
Eu acho que apresentação em forma de slides é um jeito muito legal da gente perceber isso. Por isso que eu 
usei esse material didático digital. Nós tínhamos um material construcionista, o aluno vai adquirindo, e é 
muito legal, pois tem várias coisas novas... Você pode usar um monte de recursos, fazer a apresentação 
usando um fundo diferente, uma cor, dá pra eles brincarem com essas coisas. E o adolescente é muito 
curioso, ele tem uma capacidade criativa muito grande. E um quer fazer melhor que o outro... se um 
coloca cor de rosa, o outro quer por roxo... então é um material que dá essa liberdade para o aluno, o 
aluno faz do jeito dele, não é nada pronto. Eu achei que o material didático digital era bom, o conteúdo 
relevante para o currículo da 8ª série. Eles se envolveram, eles gostam de fazer as coisas, deles serem 
protagonistas. Eu acho que é um material que permite isso. A avaliação foi feita no dia-a-dia, os alunos 
iam me mostrando e eu fazia registros do que eles estavam produzindo. Eles podiam sentar em duplas, 
mas cada um tinha que fazer no seu laptop, e assim, um dava ideia pro outro. Eles não apresentaram na 
lousa digital. Eles apresentaram no próprio laptop. Minha recomendação é que para o professor é 
fundamental para garantir o processo de ensino e aprendizagem, o professor tem que se colocar em outro 
papel, de quem também aprende. Se colocar às vezes no lugar do aluno. Se eu estivesse lá, como seria?! 

 [10CPUcp] Autonomia do aluno (protagonismo do aluno) 
[20APAC] Contextualização do currículo 

[22APAC] Atividades propostas e desenvolvidas e a forma como o material digital as permitiu alcançar 
[23APAC] Recursos de apoio (p. ex. lousa digital; laptop; livro didático; etc.) 

[24APAC] Organização do contexto físico 
[27APAC] Retorno dos alunos 

[28APAC] Conclusões e apreciações críticas finais (incluindo o que gostaria de ter realizado e não conseguiu; o que 
faria diferente; sugestões e recomendações para outros professores) 

[29APAC] Material didático digital utilizado na prática pedagógica 
 

08EAPAC | Participante [08PEF2] 

As oficinas são desenvolvidas dentro da disciplina de Língua Portuguesa. As Olimpíadas de Língua 
Portuguesa acontecem a cada dois anos. Para a escolha de materiais didáticos digitais busquei escolher 
pela facilidade de uso do aluno e pelo professor e também a motivação dos alunos e a possibilidade de 
interação. A gente começou sem material didático digital e daí eles [os alunos] estavam desanimadinhos e 
disseram: “Ah! Professora! De novo esse projeto?!” Não tinham vivenciado isso [o uso do laptop]. Daí 
com o uso dos materiais didáticos digitais os alunos se animaram, fizeram com gosto. Para escolher os 
materiais, também lembrei da estrutura. Procurei trabalhar com materiais mais abertos. Eles [os alunos] 
iam descobrindo sozinhos. Isso foi o que mais motivou, ao invés daquela coisa fechada. O adolescente não 
gosta disso, eles foram descobrindo. E diziam: “Olha Pro, dá pra fazer isso...”. Foi bem legal!. Com isso, 
eles tinham interação entre eles. Até tinha uns com mais dificuldade e os que tinham mais facilidade 
ajudavam os outros. Na visita ao bairro, os alunos levaram os celulares deles para fotografar. Nós 
usamos o laptop para fotografar aqui dentro da escola. Como foi meio corrido, eu tinha que mandar 
autorização para os pais para os alunos saírem e não deu pra gente fazer isso [solicitar a saída dos 
laptops fora da escola]. Nós usamos essas imagens no texto. Os alunos fizeram a descrição dos lugares e 
depois a gente passou para eles montarem a narrativa com as imagens. A partir dessas imagens, os alunos 
começaram a fazer a descrição dos locais interessantes do bairro. Depois nós fomos socializando o que 
tinha de legal no bairro, pois o tema era ‘O lugar onde eu vivo’. O trabalho foi feito individualmente e 
durou dois meses. Não era em todas as aulas que nós fazíamos esse projeto, pois eu tinha que cumprir o 
conteúdo bimestral. Acho que daria para ter sido mais legal! Como eu tenho 6 aulas por semana, eu 
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usava 2 aulas para desenvolver o projeto. Numa dessas aulas nós usávamos o laptop, às vezes nas 2, 
dependendo a disponibilidade dos laptops. Depois era difícil tirar deles o laptop. No início, eles ficaram 
um pouco tímidos. Foi devagarzinho... Eles foram fotografando... Na verdade não conseguiam ver nada 
de bonito no bairro... Não conseguiam enxergar essa parte da poesia. A partir do uso dos nets, das 
fotografias, eles começaram a ter uma visão um pouco diferente. A partir disso, começaram a colocar mais 
sentimento no texto... Começaram a se soltar um pouco mais, começaram a descobrir coisas, e diziam: 
“Olha Pro, tem um jardim aqui!”. “No meu bairro tem isso, tem aquilo”... Acho que foi abrindo os 
olhos deles. Eu mesma me surpreendi. Achei que não fosse dar tudo isso que deu! Eu escolheria para 
trabalhar com eles o Scrapbook e o Kolour Paint. Lembrei dele [Scraobook], mas fiquei com medo de 
usar e não estar muito apropriada. Mas agora, eu acho que daria bem certo. Nos próximos projetos eu 
vou usar com os alunos. Pelo que eu percebi, eles têm muito mais facilidade do que a gente. Os alunos são 
nossos parceiros. Perguntaram se não poderiam usar outro material didático digital. Isso foi bem legal! 
Eles queriam experimentar outros. Eu disse que sim, mas eu ainda não estava ainda muito apropriada e 
achava que eles não iam gostar tanto de usar os laptops. Agora, no próximo planejamento, já irei incluir. 
Não só nas Olimpíadas... porque gênero a gente ensina o tempo todo... não dá para esperar mais dois 
anos. O ano que vem já vou incluir no planejamento. Gostaria de usar o Scrapbook, Kolour Paint. 
Também gostaria de usar vídeos, entrevistas, etc. Mas a dificuldade são as poucas aulas em que podemos 
estar com o netbooks, a gente precisa agendar. E a correria também. Eu preciso agendar os nets pois sou 
do Ensino Fundamental II. E aqui tem uma série de problemas: a Internet quando usamos com duas 
salas juntas, cai a energia. É complicado. Se descarregar complica. Então precisa estar carregado. 

[11CPUcp] Motivação 
[13CPUcp] Abordagem pedagógica do material didático digital 

[18CPUce] Facilidade de uso 
[19CPUce] Interação 

[20APAC] Contextualização do currículo 
[21APAC] Estratégias estabelecidas para escolher e/ou avaliar o material didático digital no contexto 

[23APAC] Recursos de apoio (p. ex. lousa digital; laptop; livro didático; etc.) 
[25APAC] Descrição da forma como foi possível combinar/ articular a utilização do material didático digital com a 

realização da intervenção pedagógica 
[26APAC] Avaliação (dos resultados) da aprendizagem 

[27APAC] Retorno dos alunos 
[28APAC] Conclusões e apreciações críticas finais (incluindo o que gostaria de ter realizado e não conseguiu; o que 

faria diferente; sugestões e recomendações para outros professores) 
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APÊNDICE C – Princípios estruturais e organizacionais do webQDA 

O webQDA é um software online de apoio à investigação qualitativa,  que auxilia os pesquisadores 

na fase de organização da coleta de dados. É útil para tratar dados não numéricos e não 

estruturados originários de diversas fontes (p. ex.: notas de campo; depoimentos; documentos 

pessoais; fotografias; vídeos; documentos oficiais; relatórios clínicos; processos judiciais; entre 

outros). (SOUSA; COSTA; MOREIRA, 201080, 2011a81). 

Estes autores consideram que, apesar do webQDA apresentar-se de forma “vazia”, ou seja, poder 

ser configurado de acordo com as necessidades do investigador e não se basear em nenhum tipo 

de desenho de investigação, a estrutura de sua organização baseia-se nos fundamentos da análise 

de conteúdo, mais especificamente na estrutura de conteúdo proposta por Bardin (2004)82: 

Organização da análise (pré-análise/exploração do material, primeiras inferência e 

interpretação; Codificação (tratamento do material para se atingir uma melhor representação de 

seu conteúdo); Categorização (fornecer uma representação simplificada dos dados); Inferência 

(sobre o que pode incidir este tipo de interpretação de análise). 

A partir dessa estrutura de Bardin (2004), é importante compreender os elementos que organizam 

a lógica de funcionamento do webQDA, que  organizado em três partes: (1) Fontes; (2) 

Codificação; (3) Questionamento, as quais, podem desencadear elementos para a escrita dos 

resultados da análise qualitativa. A respeito dessas três partes, Souza, Costa e Moreira (2011a, 

2011b)83 explicam: 

§ Fontes – constituem a primeira parte do webQDA, na qual o pesquisador insere os dados 

de que dispõe (p. ex.: texto, imagem, vídeo e/ou áudio). Esta área pode ser organizada de 

acordo com a necessidade do pesquisador em tipos de documentos ou sua função; 

                                                           

80 SOUZA, F. N.; COSTA, A. P.; MOREIRA, A. WebQDA – Software de apoio à análise qualitativa. In: 
CONFERÊNCIA IBÉRICA DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, 5., 2010, Santiago de 
Compostela. Anais eletrônicos... Santiago de Compostela: Associação Ibérica de Sistemas e Tecnologias de 
Informação, 2010. Disponível em: <http://www.webqda.com/wp-
content/uploads/2012/06/CISTI2010_WebQDADevelopment.pdf> Acesso: set. 2013. 

81 SOUZA, F. N.; COSTA, A. P.; MOREIRA, A. Questionamento no processo de análise de dados qualitativos com 
apoio do software webQDA. EduSer - Revista de educação, v. 3, n. 1, p. 19-30, 2011a. 

82 BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2004. 

83 SOUZA, F. N.; COSTA, A. P.; MOREIRA, A. Análise de dados qualitativos suportada pelo software webQDA. 
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE TIC NA EDUCAÇÃO, 7., 2011, Braga. Anais eletrônicos... Braga, 
2011b. Disponível em: <http://www.webqda.com/wp-content/uploads/2012/06/artigoChallanges2011.pdf> 
Acesso em: set. 2013. 
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§ Codificação – consiste na segunda parte, na qual o investigador pode criar as dimensões, 

os indicadores ou as categorias, sejam elas descritivas (a priori) ou interpretativas 

(emergentes); 

§ Questionamento – incide na terceira parte do webQDA, na qual é disponibilizado um 

conjunto de ferramentas que auxiliarão o pesquisador a questionar os dados, formando 

matrizes de relações, com base na configuração atribuída nas duas primeiras partes 

(Fontes e Codificação). 

Utilizando essas três partes, o pesquisador poderá trabalhar de duas formas: individual ou 

colaborativa. Para trabalhar individualmente, o pesquisador poderá, por meio do webQDA, 

acessar online o seu projeto em qualquer computador. Para trabalhar de forma colaborativa (de 

modo síncrono ou assíncrono), o pesquisador pode atribuir acesso a outros pesquisadores; assim, 

tanto as fontes de dados, como o sistema de codificação e os questionamentos, ficarão 

disponíveis para todos os envolvidos, os quais também poderão acessar o projeto em qualquer 

lugar e a qualquer momento, podendo visualizar, editar, interligar, organizar os dados, criar 

categorias, codificar, controlar, filtrar, fazer buscas e questionar os dados. (SOUZA; COSTA; 

MOREIRA, 2011a, 2011b; COSTA; LINHARES; SOUZA, 201284). 

Todo esse processo auxilia e apoia o pesquisador para identificar os elementos analisados bem 

como as relações de triangulação que são estabelecidas com as diversas partes do projeto de 

investigação. 

No entanto, Souza, Costa e Moreira (2011a, 2011b) advertem que, o webQDA e nenhum outro 

software de análise qualitativa, inclui processos de inteligência artificial para “encontrar”, 

“interpretar” ou “descobrir”, por si só, padrões para os resultados, sendo sempre necessário um 

pesquisador crítico, criativo e analítico, para interpretar os dados. 

Por fim, a partir desse panorama estrutural e organizacional do referido software e, corroborando 

com Souza, Costa e Moreira (2011a, 2011b), o webQDA possibilita: trabalhar, organizar, dividir e 

sistematizar dados; estabelecer padrões; ressaltar aspectos importantes e o que deve ser 

apreendido com os dados e, finalmente, auxiliar o pesquisador na interpretação dos resultados. 

 

                                                           

84 COSTA, A. P., LINHARES, R.; SOUZA, F. N. Possibilidades de análise qualitativa no webQDA e colaboração 
entre pesquisadores em educação em comunicação. In: SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO, 3., 
2012, Aracaju. Anais eletrônicos... Aracaju: Universidade Tiradentes, 2012. Disponível em: 
<https://www.webqda.com/wp-content/uploads/2012/12/artigo3SimposioEducacaoComunicacao2012.pdf> 
Acesso em: set. 2013. 
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APÊNDICE D - Planilhas .csv para processar no software CHIC (em CD-

ROM) 

1ª Fase da Pesquisa 

Agrupamento 1: Relações estabelecidas pelos professores a partir de seus procedimentos e 

utilização de critérios pedagógicos para a escolha de material didático digital 

Temas - EMDDce + CPUcp +  CPUce (1º Gráfico) 

 

2ª Fase da Pesquisa 

Agrupamento 2: Relações estabelecidas pelos professores na Preparação e Desenvolvimento do 

PAC 

Temas - PPACcp + DPACce (2º Gráfico) 

Agrupamento 3: Relações estabelecidas pelos professores na Análise do PAC 

Temas – APACcp (3º Gráfico) 

 

1ª e 2ª Fase da Pesquisa 

Agrupamento 4: Relações estabelecidas pelos professores na Preparação do PAC e na utilização 

de critérios pedagógicos 

Temas - PPACcp + CPUcp +  CPUce (4º Gráfico) 

Agrupamento 5: Relações estabelecidas pelos professores na Análise crítica do PAC e na 

utilização de critérios pedagógicos 

Temas - APACcp + CPUcp +  CPUce (5º Gráfico) 
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APÊNDICE E - Árvores de similaridade do CHIC 

E.1 Árvore de similaridade 1: Procedimentos (ou ações) do professor para a escolha do material 
didático digital (categorias emergentes e a priori) 

 
 

 
 
Classificação ao nível: 1: (12CPUcp 13CPUcp) similaridade: 0.999127 
Classificação ao nível: 2: (03EMDDce 08EMDDce) similaridade: 0.995088 
Classificação ao nível: 3: (01EMDDce 04EMDDce) similaridade: 0.993963 
Classificação ao nível: 4: (09CPUcp 10CPUcp) similaridade: 0.987513 
Classificação ao nível: 5: ((01EMDDce 04EMDDce) 06EMDDce) similaridade: 0.978292 
Classificação ao nível: 6: ((12CPUcp 13CPUcp) 17UCPce) similaridade: 0.972204 
Classificação ao nível: 7: (((01EMDDce 04EMDDce) 06EMDDce) 15CPUcp) similaridade: 0.952155 
Classificação ao nível: 8: ((09CPUcp 10CPUcp) 14CPUcp) similaridade: 0.94649 
Classificação ao nível: 9: (((09CPUcp 10CPUcp) 14CPUcp) ((12CPUcp 13CPUcp) 17CPUce)) similaridade: 0.853165 
Classificação ao nível: 10: (11CPUcp 16CPUce) similaridade : 0.680282 
Classificação ao nível: 11: ((((01EMDDce 04EMDDce) 06EMDDce) 15CPUcp) (03EMDDce 08EMDDce)) 

similaridade: 0.538482 
Classificação ao nível: 12: (02EMDDce (11UCPcp 16UCPce)) similaridade: 0.346613 
Classificação ao nível: 13: ((02EMDDce (11UCPcp 16UCPce)) (((09UCPcp 10UCPcp) 14UCPcp) ((12UCPcp 

13UCPcp) 17UCPce))) similaridade: 0.119057 
 
O nó mais significativo está no nível: 1 
 
Nós significativos 
ao nível: 1 
ao nível: 5 
ao nível: 7 
ao nível: 9 
ao nível: 11 
ao nível: 13 
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Árvore de similaridades : C:\Users\Katia\Documents\Katia\Tese\Capítulos Tese\PÓS-DEFESA\planilhas-CHIC\Agrupamento 1\Matriz.csv
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E.2 Árvore de similaridade 2: Elaboração do PAC – Preparação e Desenvolvimento do PAC 
(categorias emergentes e a priori) 

 

 

 
Classificação ao nível: 1: (05PPAC 06PPAC) similaridade: 0.915095 
Classificação ao nível: 2: (17DPAC 18DPAC) similaridade: 0.915095 
Classificação ao nível: 3: (01PPAC 02PPAC) similaridade: 0.895794 
Classificação ao nível: 4: (08PPAC 09PPAC) similaridade: 0.895794 
Classificação ao nível: 5: (07PPAC 11PPAC) similaridade: 0.880667 
Classificação ao nível: 6: (10PPAC 13DPAC) similaridade: 0.802117 
Classificação ao nível: 7: (04PPAC 14DPAC) similaridade: 0.732712 
Classificação ao nível: 8: ((01PPAC 02PPAC) (07PPAC 11PPAC)) similaridade: 0.64392 
Classificação ao nível: 9: ((05PPAC 06PPAC) (08PPAC 09PPAC)) similaridade: 0.569833 
Classificação ao nível: 10: ((10PPAC 13DPAC) (17DPAC 18DPAC)) similaridade: 0.569833 
Classificação ao nível: 11: ((04PPAC 14DPAC) ((05PPAC 06PPAC) (08PPAC 09PPAC))) similaridade: 0.238729 
Classificação ao nível: 12: (((01PPAC 02PPAC) (07PPAC 11PPAC)) ((04PPAC 14DPAC) ((05PPAC 06PPAC) 

(08PPAC 09PPAC)))) similaridade: 0.0342361 
 
O nó mais significativo está no nível: 1 
 
Nós significativos 
ao nível: 1 
ao nível: 8 
ao nível: 11 
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Árvore de similaridades : C:\Users\Katia\Documents\Katia\Tese\Capítulos Tese\PÓS-DEFESA\planilhas-CHIC\Agrupamento 2\Matriz.csv
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E.3 Árvore de similaridade 3: Elaboração do PAC – Análise crítica do PAC (categorias 
emergentes e a priori) 

 

 
 
Classificação ao nível: 1: (19APAC 25APAC) similaridade: 0.889152 
Classificação ao nível: 2: (23APAC 24APAC) similaridade: 0.795304 
Classificação ao nível: 3: (26APAC 27APAC) similaridade: 0.675529 
Classificação ao nível: 4: (20APAC 28APAC) similaridade: 0.624811 
Classificação ao nível: 5: ((19APAC 25APAC) (23APAC 24APAC)) similaridade: 0.5834 
Classificação ao nível: 6: (21APAC 22APAC) similaridade: 0.460839 
Classificação ao nível: 7: ((26APAC 27APAC) 29APAC) similaridade: 0.439956 
Classificação ao nível: 8: (((19APAC 25APAC) (23APAC 24APAC)) ((26APAC 27APAC) 29APAC))  
                                       similaridade: 0.0939704 
Classificação ao nível: 9: ((20APAC 28APAC) (21APAC 22APAC)) similaridade: 0.0756487 
 
O nó mais significativo está no nível: 1 
 
Nós significativos 
ao nível: 1 
ao nível: 5 
ao nível: 8 
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Árvore de similaridades : C:\Users\Katia\Documents\Katia\Tese\Capítulos Tese\PÓS-DEFESA\planilhas-CHIC\Agrupamento 3\Matriz.csv
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E.4 Árvore de similaridade 4: Utilização de critérios pedagógicos na Preparação do PAC 
(categorias emergentes e a priori) 

 

 
 
Classificação ao nível: 1: (11CPUcp 18CPUce) similaridade: 0.910144 
Classificação ao nível: 2: (05PPAC 06PPAC) similaridade: 0.910144 
Classificação ao nível: 3: (01PPAC 08PPAC) similaridade: 0.814453 
Classificação ao nível: 4: ((11CPUcp 18CPUce) (05PPAC 06PPAC)) similaridade: 0.686183 
Classificação ao nível: 5: (02PPAC 04PPAC) similaridade: 0.67264 
Classificação ao nível: 6: (07PPAC 11PPAC) similaridade: 0.650732 
Classificação ao nível: 7: ((01PPAC 08PPAC) 10PPAC) similaridade: 0.182813 
Classificação ao nível: 8: ((02PPAC 04PPAC) (07PPAC 11PPAC)) similaridade: 0.179312 
Classificação ao nível: 9: (((11UCPcp 18CPUce) (05PPAC 06PPAC)) ((01PPAC 08PPAC) 10PPAC))  

similaridade: 0.0417092 
 
O nó mais significativo está no nível: 1 
 
Nós significativos 
ao nível: 1 
ao nível: 4 
ao nível: 9 
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Árvore de similaridades : C:\Users\Katia\Documents\Katia\Tese\Capítulos Tese\PÓS-DEFESA\planilhas-CHIC\Agrupamento 4\Matriz.csv
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E.5 Árvore de similaridade 5: Utilização de critérios pedagógicos na Análise do PAC 

(categorias emergentes e a priori) 

 

 

 

Classificação ao nível: 1: (11CPUcp 18CPUce) similaridade: 0.957456 
Classificação ao nível: 2: (19APAC 25APAC) similaridade: 0.889152 
Classificação ao nível: 3: (23APAC 24APAC) similaridade: 0.795304 
Classificação ao nível: 4: (16CPUce 29APAC) similaridade: 0.789 
Classificação ao nível: 5: (13CPUcp 26APAC) similaridade: 0.743963 
Classificação ao nível: 6: ((11CPUcp 18CPUce) (19APAC 25APAC)) similaridade: 0.677757 
Classificação ao nível: 7: (27APAC 28APAC) similaridade: 0.637789 
Classificação ao nível: 8: (10CPUcp 22APAC) similaridade: 0.608474 
Classificação ao nível: 9: ((13CPUcp 26APAC) 21APAC) similaridade: 0.493209 
Classificação ao nível: 10: (20APAC (23APAC 24APAC)) similaridade: 0.415419 
Classificação ao nível: 11: ((20APAC (23APAC 24APAC)) (27APAC 28APAC)) similaridade: 0.230387 
Classificação ao nível: 12: (((13CPUcp 26APAC) 21APAC) (16CPUce 29APAC)) similaridade: 0.221382 
Classificação ao nível: 13: (((11CPUcp 18CPUce) (19APAC 25APAC)) ((20APAC (23APAC 24APAC)) (27APAC 

28APAC))) similaridade: 0.0675821 
 
O nó mais significativo está no nível: 13 
 
Nós significativos 
ao nível: 1 
ao nível: 7 
ao nível: 9 
ao nível: 11 
ao nível: 13 
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Árvore de similaridades : C:\Users\Katia\Documents\Katia\Tese\Capítulos Tese\PÓS-DEFESA\planilhas-CHIC\Agrupamento 5\Matriz.csv
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ANEXOS 

ANEXO A – Plano de Avaliação Contextual 

ANEXO B – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP 
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ANEXO A - Plano de Avaliação Contextual  

O Plano de Avaliação Contextual (RAMOS et al., 2004)85 de material didático digital desenvolve-

se em três momentos: 

O primeiro momento refere-se à elaboração do plano de avaliação, incluindo o uso do material 

didático digital, levando em consideração o contexto onde este será avaliado. O segundo 

momento está focado na realização das atividades pedagógicas e na avaliação em contexto, 

propriamente dita. Por fim, um terceiro momento refere-se ao relato crítico do projeto e dos 

resultados da avaliação realizada. 

Para a operacionalização desse plano de avaliação em contexto, serão detalhados cada um desses 

momentos: 

(1) Elaboração do plano de avaliação de uso pedagógico do material didático digital 

Solicitar ao professor que escolha um material didático digital. Neste momento, o professor 

concebe um plano que promove a concepção e implementação de uma estratégia pedagógica que 

integre esse material e realize a respectiva avaliação num determinado contexto. A partir desta 

situação, o professor deve planejar uma intervenção educativa, considerando os seguintes 

aspectos: 

§ Descrição do conhecimento dos interesses e necessidades dos alunos, do currículo, da 

escola onde o material didático será avaliado e, consequentemente, as condições para a 

realização da avaliação (condições de equipamentos, contextos físicos, etc.); 

§ Descrição do conhecimento e familiarização com o material didático digital que será 

utilizado e avaliado; 

§ Descrição e identificação analítica das zonas de convergência curricular (com a disciplina, 

com outras disciplinas, com outros temas que o material didático digital pode ser 

associado ou, ter algum papel no processo de ensino e aprendizagem), que poderão servir 

de zona de ancoragem à utilização pedagógica do material. 

§ Concepção de uma estratégia de ensino e aprendizagem: 

o Objetivo de aprendizagem, competências e conteúdos envolvidos; 

o Proposta de atividades com o uso de material didático digital e outros recursos; 

o Organização do contexto; 

                                                           

85 RAMOS, J. L.; TEODORO, V. D.; MAIO, V. M.; CARVALHO, J. M.; FERREIRA, F. M. Sistema de avaliação, 
certificação e apoio à utilização de software para a educação e formação. Cadernos SACAUSEF, Portugal, n. 1, p. 
21-44, 2004. Disponível em: <http://www.crie.min-
edu.pt/files/@crie/1186584566_Cadernos_SACAUSEF_22_45.pdf>. Acesso em: 5 mar. 2012. 
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o Previsão e construção dos dispositivos de avaliação - coleta de dados (p. ex. 

observação; portfólio dos trabalhos dos alunos realizados com o uso do material 

didático digital); 

o Observações e anotações do professor durante a aula (contexto). 

 

(2) Realização das atividades pedagógicas do plano e avaliação em contexto 

Esta fase corresponde à execução do plano e das atividades pedagógicas, bem como à avaliação 

dos resultados, incluindo a coleta de dados (prevista no item 1) da intervenção pedagógica. 

 

(3) Elaboração do relatório do trabalho desenvolvido e resultados obtidos 

O conteúdo do relatório deverá conter uma reflexão sobre o processo desenvolvido pelo 

professor, devendo contemplar os seguintes aspectos: 

§ Descrição e caracterização resumida dos alunos; 

§ Descrição do contexto curricular, em especial dos conteúdos, considerando as estratégias 

estabelecidas para avaliar o material didático digital no contexto criado; 

§ Descrição da estratégia didática definida pelo professor: 

o Atividades propostas e desenvolvidas e como o material didático digital permitiu 

alcançá-las; 

o Utilização de recursos e materiais de apoio (p. ex. lousa digital; exercícios; etc.); 

o Descrição do contexto físico em que o material didático digital foi utilizado 

(organização da sala, grupo, turma, individual, etc.). 

§ Descrição da forma como foi possível combinar/ articular a utilização do material 

didático digital com a realização da intervenção pedagógica e com as necessidades 

curriculares e de aprendizagem dos alunos; 

§ Avaliação dos resultados de aprendizagem, incluindo eventuais dados coletados pelo 

professor (p. ex. observações em sala de aula); 

§ Retorno dos alunos (caso ocorra); 

§ Conclusão e apreciação crítica final (incluindo o que gostaria de ter realizado e não 

conseguiu; o que faria diferente; sugestões e recomendações para outros professores, 

etc.). 
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ANEXO B - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP 

 

 

 

 

 




