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APRESENTAÇÃO

Um Recurso Didático pode ser entendido como qualquer ferramenta que 
auxilie o professor a aprimorar suas atividades de Sala de Aula procurando 
promover, para e com seus alunos, processos de ensino e de aprendizagem 
mais autônomos, mais significativos e mais interessantes. É um material al-
ternativo ao livro didático e tem forte impacto nas relações aluno-professor 
e aluno-aluno. 

Um Recurso eficaz exige planejamento cuidadoso com olhar não só 
nos objetivos acadêmicos que se pretende atingir mas sobretudo nas espe-
cificidades de cada um dos alunos do grupo participante. Na sua escolha, 
adaptação ou confecção, não se pode perder de vista o caráter inclusivo: 
ninguém pode ficar pra trás. Assim, na busca por uma educação reflexiva, 
de qualidade e para todos, questões relativas à inclusão são imprescindíveis. 
A atenção com a multidisciplinaridade também se torna uma forte aliada 
para estimular o interesse e prazer em aprender do educando. Aguçar sua 
curiosidade e possibilitar reflexões criativas para as soluções dos problemas 
e dilemas propostos, certamente são estratégias que auxiliam na construção 
de uma educação emancipadora. Um último foco importante que merece 
destaque é o uso das tecnologias na sala de aula. Além de abrir os “muros 
da escola” proporcionando aprendizado dentro e fora dela, este recurso, sem 
dúvida está muito presente no dia a dia dos alunos do século XXI e pode 
permitir possibilidades múltiplas para difusão de conhecimento, cultura e 
valores através de iniciativas inovadoras e criativas. 

Todos esses fatores, aliados a muito estudo na procura incessante do 
embasamento teórico que fundamente os recursos e aproxime a pesquisa 
acadêmica da prática docente, precisam estar presentes quando se pensa em 
usar/adaptar/criar um Recurso Didático.  

Assim, conjugando todos esses ingredientes – inclusão, multidiscipli-
naridade, uso de tecnologia e o tripé, pesquisa teoria e prática – é que cons-
truímos, a várias mãos, o presente livro. Ele apresenta relatos de uma série de 
Recursos Didáticos cuidadosamente pensados, fundamentados, debatidos, 
construídos e aplicados em turmas diversas da educação básica.  É fruto 
de pesquisas desenvolvidas pelo grupo de pesquisa Produção de Recursos 
e Materiais Didáticos que desde 2014 se empenha em investigar, estudar e 
avaliar a utilização e produção desses recursos, além de divulgar suas cons-
truções para que possam ser adaptadas e (re) praticada por outros professores 
da educação básica. Alguns dos recursos construídos até hoje podem ser 
encontrados em: <prmdcp2.wixsite.com/mppeb>.
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Este, pretende ser o livro I de uma série sobre o tema Recursos Didáticos 
e sua ideia surgiu na disciplina Educação e Tecnologia no Espaço Escolar do 
Mestrado Profissional em Práticas na Educação Básica do Colégio Pedro II. 
Por esse motivo, tem um foco nos recursos didáticos que utilizam tecnologia. 
Contou com a empolgação e dedicação de todos os seus autores, professores 
da escola básica, que se empenham cotidianamente para contribuir de forma 
efetiva na formação de cada um de seus alunos. 

Nos artigos aqui apresentados é fácil perceber os papéis fundamentais 
dos atores de como se entende hoje uma educação de qualidade: o prota-
gonismo dos alunos e a mediação do professor. Eles contemplam temas e 
saberes de disciplinas diversas em turmas desde os anos iniciais do ensino 
fundamental até o ensino médio e utilizam smartphones, aplicativos, redes 
sociais além de promover a criação de jogos, blogs, vídeos etc. 

Convidamos o leitor a experimentar cada uma dessas práticas e tor-
cemos que essas leituras sejam tão engrandecedoras e proveitosas como foi, 
para nós, ajudar a construí-las.

Francisco e Christine
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INTRODUÇÃO

A chegada dos computadores pessoais ao Brasil, no início da década de 
1980, reacendeu as discussões sobre a adoção das tecnologias de informação 
e comunicação como recurso pedagógico. Drucker (1999) já alertava para o 
embate social travado no Oriente, a partir do século XVI, acerca da inclusão 
do livro impresso nas escolas. 

Os chineses e muçulmanos acreditavam que o material impresso tiraria 
a autoridade do professor, pois permitiria que o aluno estudasse sozinho. Na 
China, acreditava-se que o livro era incompatível com a caligrafia, atributo 
para ocupação de postos no governo1.

Ao longo dos últimos seis séculos, o rádio, a televisão, os computa-
dores, os tablets e os smartphones mantêm aceso o debate. Mudou, no en-
tanto, a sociedade. A evolução científica e a globalização configuraram a 
Sociedade da Informação que, tem evidenciado a relevância da produção 
do conhecimento e o uso da informação como elementos constituintes da 
riqueza e poder na contemporaneidade2.

Diante desta constatação, a formação dos indivíduos precisa envolver ha-
bilidades específicas para o trato com a informação, no que se refere a sua loca-
lização, acesso, uso, comunicação e, principalmente, para a geração de novos 
conhecimentos. Desta forma, podemos entender que a educação na Sociedade 
da Informação não deve limitar-se ao treinamento para o uso das tecnologias 
de informação e comunicação. É urgente investir na criação de competências 
que permitam aos alunos a fluência digital, a tomada de decisões, a produção 
de conhecimento, bem como a habilidade de aplicá-los criativamente, seja em 
usos simples e rotineiros, seja em aplicações mais sofisticadas. 

Ser digitalmente fluente envolve não apenas saber como usar as ferra-
mentas tecnológicas, mas também saber como construir coisas significativas 
com estas ferramentas3. Este é o grande tema deste livro!  

Ao relatar experiências de inserção das TICs em suas aulas, vê-se a 
ação reflexiva de docentes que buscam superar a dicotomia entre uma so-
ciedade altamente conectada e as escolas. Em cada capítulo verifica-se a 
importância de estimular o interesse e o protagonismo dos nativos digitais ou 
da Geração Z, nomes dados àqueles que nasceram neste século e que tiveram 
o computador, o celular, a Internet e os games como brinquedos. 

1 DRUCKER, P. Sociedade Pós-Capitalista. São Paulo: Pioneira, 1999, p.187-201.
2	 WERTHEIN,	J.	A	sociedade	da	informação	e	seus	desafios. Ciência da Informação, América do Norte, 29, nov. 2000, p. 71.
3 HATSCHBACH, M. H. de L. Information literacy: aspectos conceituais e iniciativas em ambiente digital para o estudante 

de nível superior. Rio de Janeiro, 2002. 108f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) - UFRJ/ECO-MCT/IBICT, 
Rio de Janeiro, 2002.
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Os autores ressaltam também a relevância da ludicidade. Lizzi e Freitas 
(cap. 3) mostram como o lúdico potencializa a aprendizagem e a inclusão. 
Nesta mesma linha, Mota e Pinto (cap. 1) evidenciam a necessidade de res-
gatar as experiências precoces e recreativas dos alunos e capitalizá-las para 
o processo de ensino-aprendizagem como forma de potencializar a apro-
priação pedagógica de conteúdos.

Em contrapartida, os autores lançam um alerta aos professores imi-
grantes digitais, aqueles que presenciaram o nascimento das TICs e tiveram/
têm de se adaptar ao seu uso, tendo um dia vivido em sua ausência ou com 
um similar analógico: é preciso inovar! Uma inovação promovida não só por 
equipamentos, mas por metodologias e princípios. 

Somos convidados a capturar a colaboração e a cooperação tão presente 
nas redes sociais para nossas aulas e desta forma permitir que os alunos pro-
tagonizem o processo de aprendizagem, integrem suas experiências prévias e 
ressignifiquem conteúdos, como nos fala Vasques e Lima (cap. 2) e Barbosa 
e Senna (cap. 7). 

Estas ações de empoderamento e inclusão permitem a contextualização 
de conteúdos e a busca da interdisciplinaridade como princípio metodo-
lógico para enfrentamento das complexas questões contemporâneas, como 
fizeram Pinto e Pereira (cap. 5), Felipe e Souza (cap. 4) e Robalinho, Souza 
e Marcelino (cap. 9). Por outro lado, os autores nos lembram da escola como 
espaço de identidade, como nos relatam Cordeiro e Souza (cap.10), e da 
importância desta para o relacionar-se com o contemporâneo. 

Todos os capítulos mostram que a criação de novas formas de ensinar e 
aprender, contudo não pode ser entendida como a simples digitalização dos 
meios ou a informatização de atividades sem nenhuma agregação de valor pe-
dagógico. Rocha e Zanardi (cap. 6) e Costa e Conceição (cap. 8) deixam claro 
que esta adoção é uma síntese resultante do consenso alcançado entre professor 
e alunos e do uso conseqüente das tecnologias de informação e comunicação. 

O cenário recém-apresentado é o núcleo mobilizador do esforço criativo 
empreendido nesse livro, que relata ações ricas de mediações e que buscam a 
apropriação crítica dos recursos tecnológicos disponíveis em nossa sociedade.

Marcia Martins de Oliveira
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LUZ, SMARTPHONE, AÇÃO!
O USO DO APLICATIVO ESTÚDIO 

STOP MOTION NA ALFABETIZAÇÃO
Aparecida Letícia Oliveira Mota

Marla Lobôsco Pinto

Resumo: A narrativa é um material valioso para a reflexão e para a 
imaginação. Com ela, é possível desenvolver a língua nas modalidades 
oral e escrita, bem como ampliar o repertório vocabular. Ao narrarem 
suas histórias, os alunos apresentam sua leitura de mundo para o outro 
e com o outro. Ao ouvirem, recombinam elementos e produzem novos 
saberes. Partindo dessa premissa, pretende-se, nesta intervenção, pro-
duzir com alunos de uma turma do primeiro ano do ensino funda-
mental de um colégio federal da zona norte do Rio de Janeiro, um filme 
com a utilização do aplicativo para smartphones Estúdio Stop Motion. 
A partir do projeto “Por uma vida mais saudável”, serão abordados 
temas sobre alimentação, obesidade e atividade física com o intuito 
de propor a criação de uma narrativa que demonstre a importância 
de hábitos saudáveis. Considerando a pertinência do tema frente aos 
conteúdos abordados nesse segmento, este projeto visa a contribuir 
para a formação do indivíduo crítico, consciente e autônomo. A 
aquisição desses valores é capaz de provocar mudanças positivas no 
conhecimento e nas atitudes relacionadas à saúde (alimentação ba-
lanceada e prática de atividades físicas) bem como na aquisição de 
habilidades necessárias ao processo de alfabetização. Uma proposta 
para o alcance dos objetivos esperados é estimular a participação dos 
alunos em todas as etapas do projeto, desde as pesquisas sobre o tema, 
a fotografia e a criação da narrativa, até a produção do filme, para 
que possam, posteriormente, se utilizar desse conhecimento para ela-
borar seus próprios filmes em tablets ou smartphones, ampliando e 
ressignificando, assim, o conhecimento. Além de um despertar para as 
TIC no cotidiano escolar, compreender e construir os filmes em Stop 
Motion também colabora para construção da linguagem e a aquisição 
de noções psicomotoras. Desse modo, as atividades feitas dentro e 
fora de sala de aula enriquecem a vivência dos alunos, aguçam seu in-
teresse e estimulam a curiosidade no processo ensino-aprendizagem.
Palavras-chave: Narrativa. Hábitos saudáveis. Stop Motion.
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Light, smartphone, action!
The use of Estúdio Stop Motion app on education

Abstract: The narrative is a valuable material for the reflection and 
imagination. It is possible to develop written and oral language, as 
well the increase of word’s catalogue. When relating their stories, the 
students present their reading of the world to the other and with the 
other. Listening to, they rematch elements and produce new know-
ledges. Through this argument, it intends, in this intervention, produce 
with first grade students of an elementary federal school at Rio de 
Janeiro north district, a movie with use of smartphone app Estúdio 
Stop Motion. From the project “For a Healthier Life”, topics like fe-
eding, obesity and physical activities will be tackled with the intention 
of creating a narrative that shows the importance of healthy habits. 
Considering the theme relevance ahead to the approached contents 
on this section, this project aims to contribute to the critical, aware 
and autonomous individual. The acquisition of these values is able 
to evoke positive changes at knowledge and the related attitudes to 
health (balanced food and physical activities’ practice), as well as 
on acquisition of need abilities to the literacy’s process. A purpose 
to reach the expected goals is stimulates the students’ participation 
in every project’ stage, since the researches about the topic, the pho-
tograph and the narrative creation, until the movie’s production, that 
they can, later, use this kind of knowledge to create their own films 
at tablets or smartphones, extending and meaning, in this way, the 
knowledge. Beyond of a awakening to the TIC on everyday school, 
understand and make the films in Stop Motion, also collaborates to 
the language construction and reflexes awareness’ acquisition. Thus, 
the activities done inside and outside of classroom enrich the students 
being, they sharpen their interests and they incite the curiosity in tea-
ching-learning process.
Key words: Narrative. Healthy habits. Stop Motion.

1. Introdução

Os filmes e as animações estão presentes na vida das crianças bem antes 
de elas chegarem à escola, visto que estes são meios geralmente associados 
ao lazer e entretenimento que possuem uma linguagem muito próxima desses 
pequenos expectadores. Cada vez mais a produção de vídeos parte das pró-
prias crianças e adolescentes, que, com o auxílio de recurso tecnológicos 
– principalmente de aplicativos para celulares, criam suas próprias histórias. 
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Sendo assim, apesar do caráter meramente lúdico dado por alguns a 
essa mídia, ela pode e deve ser utilizada como recurso pedagógico, visto 
que possui um potencial educacional que abrange não apenas a visualização 
ou a produção propriamente dita de filmes, mas também uma exploração de 
possibilidades acerca da pré e da pós-produção.

Segundo Vargas, Rocha e Freire (2007, p. 2), há na literatura especia-
lizada uma série de benefícios quanto ao uso de vídeos com o intuito de pro-
porcionar um diferencial no processo de ensino aprendizagem. Dentre eles, 
destacam-se o desenvolvimento do pensamento, promoção da expressão e 
da comunicação, favorecimento de uma visão interdisciplinar, integração de 
diferentes capacidades e inteligências e valorização do trabalho em grupo.

Portanto, não apenas assistir, mas também produzir vídeos na escola 
pode ser um excelente recurso pedagógico, permitindo que os alunos sejam 
sujeitos capazes de gerar conhecimento, tornando-se agentes transforma-
dores a partir de sua criatividade e forma de ler o mundo.

Cabe à escola, portanto, promover situações pedagógicas que conscien-
tizem os alunos e os professores sobre o efeito do uso dessa mídia, de modo 
que eles tenham um ambiente de crescimento e diálogo que proporcione uma 
visão crítica, autônoma e reflexiva frente às possibilidades que esse recurso 
tecnológico pode trazer para o processo de ensino aprendizagem.

Partindo desse pressuposto, este trabalho pretende demonstrar como a 
produção de vídeos no processo de alfabetização pode contribuir para a am-
pliação da linguagem oral e escrita. A partir da produção de roteiros e de nar-
rativas, as crianças ampliarão a criatividade e a capacidade de se expressar, 
além de experimentarem momentos significativos de leitura e escrita.

Para que essa experiência seja realizada com sucesso, serão abordadas 
duas propostas de utilização de vídeo, a saber: vídeo como sensibilização 
e vídeo como expressão. Na primeira proposta, tem-se o vídeo como um 
interessante recurso para introduzir um novo assunto, despertando a curio-
sidade e motivando os alunos ao tema proposto, estimulando assim o desejo 
de se aprofundar naquele assunto. Já na segunda proposta, o vídeo é como 
uma ferramenta de comunicação, em que de forma moderna e lúdica, as 
crianças se envolvem e aprendem a brincar com a realidade, sendo capazes 
de transformá-la (MORÁN, 1995, p. 30-31).

Para que esse objetivo seja alcançado, foram adotados os pressupostos 
teóricos de Morán (1995, 2000), De Souza (2007), Silva (2007) e Gomes 
(2008) para embasar a utilização dos vídeos. Os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (Brasil, 1997) forneceram informações para justificar a utilização 
do projeto que servirá de base para a construção de novas narrativas.
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Neste trabalho, o aplicativo Estúdio Stop Motion será utilizado para a 
produção dos vídeos, pois além de ser um recurso de fácil acesso, a técnica 
proposta pelo mesmo encanta as crianças. Quando elas descobrem como os 
vídeos são feitos, percebem que a produção de suas próprias histórias estará, 
literalmente, ao alcance de suas mãos. Pretende-se, com este projeto, que elas 
aprendam na sala de aula e se interessem em começar a produzir seus próprios 
vídeos com os temas que mais lhes interessem, em qualquer ambiente.

2. A inserção do cinema na escola e a técnica do Stop motion

A animação é uma das linguagens do cinema mais fascinantes, pois 
permite que as crianças entrem no mundo da fantasia, tornando real aquilo 
que não é possível. Seu uso no ambiente escolar já é bem conhecido, visto que 
“[...] desde a década de 1920 já se discutia a possibilidade de sua utilização 
para fins educacionais quando, em 1936, foi criado o Instituto Nacional do 
Cinema Educativo (INCE)” (SILVA, 2007, p. 29).

Entretanto, sua utilização nem sempre é feita adequadamente. Esse fato 
ocorre tanto por motivos técnicos quanto por falta de recursos humanos; as 
escolas ainda têm certa resistência em adotar os filmes como recurso didático. 
Por isso, é fundamental que haja bom senso e planejamento na elaboração de 
propostas que envolvam filmes, de modo que não sejam encarados como um 
mero passatempo, mas sim como experiências de grande valor pedagógico.

Sendo assim, pensar em animação nos dias atuais não significa apenas 
inovar com essa estratégia já tão difundida, mas sim contextualizar a sua 
utilização de modo que a criança não seja uma mera receptora de infor-
mações, mas também construtora de saberes. Ou seja, é necessário dar 
sentido àquilo que é reproduzido e, sobretudo, proporcionar a produção de 
novos conhecimentos.

Segundo Gomes (2008, p. 3), “Animação é uma simulação de movi-
mentos criados a partir da exposição de imagens, ou quadros”. Só é possível 
ter esta sensação porque com sequências de mais de 12 imagens nossos olhos 
captam a ilusão de movimentos no desenho.

Há diversas técnicas que permitem que desenhos ou objetos inanimados 
gerem movimento a partir de uma ilusão óptica. Elas são cada vez mais aper-
feiçoadas, no entanto, neste trabalho, o foco será na técnica stop motion. 

De acordo com Nisio (2011, p. 6),
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Stop motion em sua tradução direta seria o “movimento parado”. 
Consiste em fotografar um objeto inanimado ou uma pessoa, foto-
grama por fotograma, ou seja, quadro a quadro visando capturar e 
gerar, por meio das pequenas alterações sofridas pelo o objeto, a ideia 
de movimento.

Essa técnica é bem antiga, mas ainda assim não perde o seu encanto 
devido à facilidade de produção e devido ao apelo lúdico, já que a maioria 
dos filmes são elaborados com uso de desenhos, bonecos ou massinhas.

Cabe ainda ressaltar que a literatura especializada em filmes no am-
biente educativo aponta o fato de que a linguagem utilizada nas animações 
influencia na subjetividade das crianças graças ao caráter sedutor e encan-
tador que o simbolismo possui. Logo, 

Diante da constatação deste poder persuasivo da animação, ensinar 
um conteúdo se torna mais fácil, quando este vem acompanhado de 
uma história que cative, envolva e permita que não só a história não 
seja esquecida, como também o conteúdo a ela atrelado (SILVA, 
2007, p. 28).

Em suma, no contexto desta intervenção, a produção de um curta-me-
tragem em stop motion visa a proporcionar o envolvimento pleno dos alunos 
de modo que a concepção acerca da utilização da tecnologia dentro da escola 
não fique apenas na teoria, mas sim se estabeleça na prática como uma forma 
de expandir o conhecimento. 

2.1 Contextualizando o projeto “por uma vida mais saudável” 

A obesidade é considerada uma patologia, caracterizada pela 
Organização Mundial de Saúde em 1998 como “doença na qual o excesso 
de gordura corporal se acumulou a tal ponto que a saúde pode ser afetada” 
(WHO, 1998, apud LEÃO et al., 2003, p. 152). Cada vez mais cedo, a po-
pulação infantil é afetada, o que é preocupante, pois a probabilidade de o 
problema persistir na vida adulta é maior. Maus hábitos alimentares e seden-
tarismo são fatores cruciais para o aumento da obesidade e, normalmente, 
isso acarreta problemas de saúde, como hipertensão e diabetes. Considerando 
a importância de suscitar reflexões acerca da alimentação balanceada e da 
prática de atividades físicas, objetiva-se, com esta proposta, educar para a 
saúde, de modo a “garantir uma aprendizagem efetiva e transformadora de 
atitudes e hábitos de vida” (BRASIL, 1997, p. 245).
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Considerando ainda que a narrativa é um material valioso pelo fato de 
desenvolver a capacidade de reflexão e de imaginação e ainda possibilitar 
o desenvolvimento da língua nas modalidades oral e escrita, aliou-se ao 
tema transversal saúde à criação de um texto narrativo pelo grupo. Com 
isso, pretende-se criar uma atividade interdisciplinar entre Educação Física 
e Alfabetização, gerando um produto educacional que envolva os alunos em 
todo o processo de criação e que, especialmente, garanta a aprendizagem 
efetiva tanto de hábitos saudáveis quanto de sua capacidade de ler, escrever 
e narrar sua própria história de forma crítica, consciente e autônoma. 

Portanto, o projeto “Por uma vida mais saudável”, por estar vinculado a 
uma perspectiva de trabalho mais globalizado, poderá proporcionar a cons-
trução do conhecimento de maneira coletiva e interdisciplinar. Este projeto 
possibilitará a transformação das informações provenientes da experiência 
de vida de cada um em novos olhares acerca da alimentação e da prática de 
atividades físicas.

Embora saibamos que a escola não seja o único local de aprendizagens, 
é necessário fazer desse espaço um meio que garanta aos alunos a possibi-
lidade de refletir frente a um assunto diretamente relacionado à sua qualidade 
de vida e que também influencie àqueles que estão à sua volta, de modo que 
possam tornar-se agentes transformadores de si mesmos e da sociedade.

3. Metodologia

Tomando Morán (1995) como referência, é possível perceber a impor-
tância do vídeo como recurso pedagógico. Por meio dessa mídia, a escola 
pode contribuir para alargar o repertório de aprendizagem dos alunos, seja 
apenas reproduzindo um filme como forma de sensibilização seja estimu-
lando a expressão a partir da produção.

Segundo esse autor (p. 27),

O vídeo parte do concreto, do visível, do imediato, do próximo, que 
toca todos os sentidos. Mexe com o corpo, com a pele – nos toca e 
“tocamos” os outros, que estão ao nosso alcance, através dos recortes 
visuais, do close, do som estéreo envolvente. Pelo vídeo sentimos, 
experienciarmos sensorialmente o outro, o mundo, nós mesmos.

Partindo dessa afirmativa, estabeleceram-se, para esta intervenção, 
parâmetros qualitativos, tendo como etapa inicial a pesquisa bibliográfica, 
considerando-se livros e artigos publicados em revistas científicas.
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A aplicação foi delimitada a uma escola pública da rede federal de 
ensino, localizada na zona norte do Rio de Janeiro, tendo como amostra 20 
alunos matriculados em uma turma do 1º ano do ensino fundamental com 
faixa etária entre 6 e 7 anos. 

Como instrumento, optou-se por registros escritos e fotográficos sobre 
as narrativas produzidas em tablets e smartphones com o aplicativo Estúdio 
Stop Motion4 para que o vídeo fosse produzido e editado pelos próprios 
alunos. A técnica utilizada foi a de observação participante, em que o pes-
quisador (neste caso, a professora alfabetizadora), é o principal instrumento 
de observação, interagindo todo tempo com os sujeitos que observa, ainda 
que lhe caiba o papel de intervir e conduzir as aulas (GIL, 1999).

Para implementação dessa intervenção, estabeleceram-se as se-
guintes etapas:

1. Analisar a merenda escolar e, a partir desta observação, instigar os 
alunos a contarem sobre seus hábitos alimentares e de atividades 
físicas, refletindo sobre o que poderia ser considerado saudável;

2. Ler coletivamente um livro cuja tema verse sobre alimentação, vi-
sando a um debate acerca da narrativa;

3. Estimular a participação dos alunos em atividades cuja linguagem 
seja mais próxima das narrativas de animação por meio da exibição 
dos vídeos “Nutriamigos – É só você provar5” e “Saúde!!! com o 
Dr. Esporte6”;

4. Criar um roteiro com as etapas da história que será produzida e a 
partir disso, elaborar uma narrativa coletiva acerca do projeto;

5. Confeccionar os personagens utilizando massinha;
6. Produzir as cenas com as fotografias que serão registradas pelos 

alunos a partir do aplicativo Estúdio Stop Motion.

5. Aplicação e resultados

O processo de produção do vídeo foi realizado durante o mês de junho 
de 2016. Visando à análise dos resultados, foram selecionadas algumas aulas 
que permitissem melhor interpretação das manifestações relativas ao tema 
central dessa intervenção, em que se buscou um diálogo entre as situações 
vividas e os teóricos referenciados.

4	 Aplicativo	gratuito	de	criação	e	edição	de	filmes	animados	em	stop	motion	em	alta	definição.	Desenvolvido	para	iPhone,	
iPad e Android. Vendedor: CATEATER, LLC © Cateater, LLC.

5	 Disponível	em:	<https://www.youtube.com/watch?v=wv4kThJxKxQ>.	Acesso	em:	29	mai.	2016.
6	 Disponível	em:	<https://www.youtube.com/watch?v=gG7Z-0Sy-xU>	Acesso	em:	29	mai.	2016.
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Durante todo o processo de produção desse curta-metragem, os alunos 
foram estimulados às mais variadas formas de expressão da linguagem: a 
escrita, as artes plásticas e visuais, a expressão corporal, a contação de his-
tórias e a criação de narrativas.

Desde a elaboração das listas, dos desenhos para a confecção dos per-
sonagens, até a narração da história produzida pelo grupo, houve interesse e 
participação efetiva de todos os alunos.

Inicialmente, foi elaborado um roteiro para direcionar as etapas dessa in-
tervenção. Isso é de fundamental importância, pois, de acordo com De Souza 
(2007, p. 2), antes de iniciar a produção de um vídeo, é necessária uma “[...] 
organização, buscando atingir os objetivos traçados pelo professor dentro do 
projeto que ele esteja desenvolvendo”. O roteiro é, portanto, uma ferramenta 
imprescindível para que as produções audiovisuais sejam elaboradas.

A estruturação desse roteiro foi alvo de muitas interações pedagógicas, 
além de ter proporcionado aos alunos a experiência de planejar antes de se 
iniciar efetivamente a produção do vídeo. Nele, os alunos levantaram al-
gumas hipóteses sobre o tema debatido no projeto. Consequentemente, isso 
demandou pesquisas para responder ou confirmar as hipóteses iniciais, tor-
nando a aprendizagem ainda mais significativa e específica.

O projeto “Por uma vida mais saudável” foi iniciado a partir da análise da 
merenda dos alunos. Foram levantados alguns questionamentos sobre a qua-
lidade da mesma pela professora. Os alunos, então, constataram que a maioria 
dos lanches não estava muito apropriados para o horário, a saber: 8h30min.

Eles concluíram que a maioria daqueles lanches eram considerados 
“besteiras”, ou seja, alimentos impróprios para serem consumidos com fre-
quência, especialmente pela manhã.

Durante a análise, observou-se que muitos alunos faziam naquele mo-
mento a sua primeira refeição do dia. Isto é, eles vinham para a escola em 
jejum, e assim permaneciam até o horário do almoço estipulado pela escola.
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Fotografia 1 – “Tia, esse é o meu café da manhã” (Fala do aluno X)

Essa constatação é preocupante, visto que o café da manhã é uma das 
três principais refeições do dia, e que, graças ao estilo de vida da sociedade 
contemporânea, essa noção tem se perdido.

Segundo Trancoso, Cavalli e Proença (2010, p. 862), os motivos que 
normalmente levam uma criança a não consumir esta refeição são 

[...] falta de tempo, falta de fome nesse momento do dia ou desejo 
de fazer dieta para perder peso. Acredita-se que a falta de incentivo 
para a criação de um hábito alimentar que inclua o consumo de café 
da manhã também influencia a omissão dessa refeição pelas crianças.

Essas mesmas autoras citam diversos estudos que analisam as relações 
estabelecidas entre o consumo do café da manhã e o impacto do mesmo 
sobre a saúde. De modo especial, afirmam que há “[...] efeitos positivos no 
desempenho cognitivo acadêmico, na atenção e na memória para atividades 
escolares e na frequência escolar de crianças e adolescentes”. (p. 863) Logo, 
consumo de alimentos nesse horário devia ser considerado obrigatório, prin-
cipalmente na fase escolar.

O ideal seria que toda instituição escolar oferecesse a primeira refeição, 
assegurando a todos os alunos a oportunidade de fazer o desjejum com os 
alimentos que garantam a atenção e disposição necessárias para as ativi-
dades de aprendizagem. Mas, infelizmente, isso não é comum. Portanto, é 
fundamental que seja incentivada às crianças a real necessidade de tomar 
café da manhã antes de ir à escola em suas próprias residências.
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Na escola em que essa intervenção foi realizada, são oferecidas algumas 
bolachas de água e sal ou de maisena além do almoço. Não há separação 
entre o momento do desjejum e do almoço, como se optar por uma dessas 
refeições fosse o suficiente para suprir as necessidades diárias. Também 
foi observado por eles que a comida não era muito variada, não tendo, na 
maioria das vezes, nenhuma opção de frutas ou legumes.

Fotografia 2 – Refeição oferecida pela escola às 8h30min

Após a análise dos alimentos consumidos dentro da escola, a professora 
alfabetizadora fez uma roda de leitura com o livro de literatura infantil 
chamado “A cesta de dona Maricota” (BELINIK, 2012). O tema dessa obra 
visa à alimentação saudável. Os alunos adoraram a contação da história, 
pedindo, inclusive, para que a professora repetisse a leitura.

Logo em seguida, alunos e professora conversaram sobre a história. 
Discutiram acerca da importância da alimentação na vida de cada um e, ao 
longo da conversa, muitos demonstraram, em suas falas, o desejo de eliminar 
os chocolates e doces em geral. No entanto, eles perceberam que não seria 
preciso eliminar de vez os doces, mas sim consumir com responsabilidade, 
sem abdicar dos alimentos que asseguram as vitaminas, proteínas, minerais 
e outras substâncias em seu organismo.

Um dos alunos comentou: “Tia, se a gente comer coisas saudáveis 
nosso corpo estará forte para as besteiras de vez em quando, mas se a gente 
não comer, ele só será destruído aos poucos”.
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Fotografia 3 – roda de contação de histórias seguida de discussão

A partir dessa fala, foi possível perceber que os alunos já estavam as-
similando o conhecimento transmitido, sendo capazes de chegar às suas 
próprias conclusões, construindo, assim, um conhecimento a partir de expe-
riências práticas vivenciadas no âmbito escolar.

Os alunos também tiveram a oportunidade de assistir a dois vídeos que 
explicaram, de forma lúdica, como é o funcionamento dos nutrientes no 
organismo, bem como a importância da prática de atividades físicas para 
uma vida mais saudável. Ambos os vídeos possibilitaram a retomada das 
discussões anteriores, gerando muitas perguntas e ricas constatações.

Fotografia 4 – sensibilização a partir de vídeos

Em um outro momento, a professora lançou a possibilidade de eles 
mesmos produzirem uma narrativa que servisse para que as outras crianças 
da escola também soubessem um pouco mais sobre a alimentação. A proposta 
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apresentada foi a produção de um filme utilizando a narrativa criada por eles 
e a animação foi geral! Todos “abraçaram a ideia”, mas ao mesmo tempo, 
perguntaram: Como faremos o filme? Quem serão os personagens? Onde 
será a história? Qual será o título?

A princípio, a professora considerou tão importante aquele momento 
de empolgação e de descoberta que os deixou livres para que debatessem 
mais sobre o assunto. Em seguida, apresentou à turma dois smartphones que 
possuíam instalados o aplicativo “Estúdio Stop Motion”.

Foi demonstrado o funcionamento do mesmo e esclarecido que antes de 
criarem o filme propriamente dito, seria necessário seguir algumas etapas, 
como a organização do roteiro, a criação da narrativa e, por fim, a confecção 
dos cenários e personagens.

Como uma forma de discurso que descreve fatos passados, seja de 
forma real ou imaginária, a narrativa:

[...] está presente na conversação, no contar e recontar histórias, na ex-
pressão gestual e plástica, na brincadeira e nas ações que resultam da 
integração das várias linguagens, dando sentido ao mundo e tornando 
essencial sua inclusão no cotidiano infantil (KISHIMOTO, SANTOS 
e BASÍLIO, 2007, p. 430).

Sendo assim, esse tipo de discurso é ideal para ser trabalhado nos anos 
iniciais de escolaridade, já que, por meio dele, é possível observar uma sequ-
ência de começo, meio e fim, fundamental para a organização de ideias que 
futuramente serão transformadas na escrita. Além disso, a narrativa tem uma 
estrutura que costuma abordar situações opostas, como por exemplo, o bem 
e o mal, o certo e o errado, questões típicas do processo de categorização. 

De acordo com Bruner, Goodnow e Austin (1956, p. 1), citados por 
Kishimoto, Santos e Basílio (2007, p. 430),

[...] a narrativa, como categorização, exige discriminar diferentes 
coisas como equivalentes, agrupar objetos, eventos e povos em 
classes, em termos de membros de classe. A categorização possibilita 
a aprendizagem, porque identifica objetos do mundo, reduz a comple-
xidade do ambiente, mas requer motivos postos pela criança e estra-
tégias para sua finalização.
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Portanto, ao narrar, a criança aprende muito mais que apenas se ex-
pressar publicamente: ela passa a ordenar seus pensamentos, sendo capaz de 
resolver problemas, de dialogar com outros textos, passando a ser autora de 
sua própria história. É por meio do simbolismo que ela passa a dar sentido a 
tudo que a cerca, construindo a si mesma e ao mundo.

É importante frisar que é comum nas práticas de alfabetização a grande 
ênfase na linguagem escrita. Porém, as crianças trazem múltiplas linguagens 
que precisam ser desenvolvidas como parte do processo educativo. A ex-
pressão oral de narrativas é uma delas.

Logo, a intenção deste trabalho foi proporcionar aos alunos a percepção 
de que aprendemos o tempo todo, não apenas escrevendo, mas, sobretudo, 
interagindo com os demais e dando significado àquilo que faz parte do nosso 
processo de ensino aprendizagem.

Acreditamos que, dessa forma, nossos alunos estarão mais preparados 
para adentrar no mundo da leitura e da escrita, pois, como afirma Paulo Freire 
(1992, p. 13), “[...] a leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do 
mundo mas por uma certa forma de ‘escrevê-lo’ ou de ‘reescrevê-lo’, quer 
dizer, de transformá-lo através de nossa prática consciente”. Ou seja, saber 
ler e interpretar a sociedade de forma crítica e transformadora é o primeiro 
passo para, de fato, ser um leitor.

Passada a etapa da elaboração do roteiro e da narrativa, a turma se en-
volveu no processo de criação dos personagens. Nesse momento, além da 
exploração da criatividade e da função simbólica, houve o aperfeiçoamento 
da motricidade fina das mãos e dos dedos e a coordenação óculo-manual, 
elementos fundamentais para o gesto motor da escrita.

Fotografia 5 – alimentos confeccionados pelos 
alunos utilizando massinha de modelar

Christine Sertã.indd   25 21/03/2017   16:52:53



26

Entendemos a escrita, nas séries iniciais, como um meio de comuni-
cação e de expressão pessoal, mas, sobretudo, como um aprendizado motor. 
Pode-se afirmar, desse modo, que o trabalho com habilidades manuais tais 
como modelagem, recorte, colagem entre outros, colabora para a identifi-
cação e percepção das possibilidades corporais, bem como para a aquisição 
desse gesto motor (TISI, 2007, p. 27).

Por fim, a última etapa elaborada foi a série de fotografias tiradas pelos 
próprios alunos com o uso do smartphone. Com o aplicativo Estúdio Stop 
Motion, foi possível manusear tais fotografias, editando-as e inserindo a nar-
rativa, de modo a produzir e concluir o vídeo7.

Os alunos se sentiram muito motivados e demonstraram bastante in-
teresse e habilidade ao produzir este produto educacional manuseando o 
smartphone. Nem mesmo precisaram de muitas explicações por parte da 
professora em relação à utilização da tecnologia. Isso corrobora com o pen-
samento de Castro (2007, p. 3), ao afirmar que:

[...] o professor é, antes de tudo, um orientador que busca dar 
acesso ao conhecimento cientifico na área em que se especializou. 
É dele, portanto, a tarefa de decodificar (no sentido de “traduzir”) 
o que de mais importante há em termos de saber científico para o 
ambiente escolar.

Logo, utilizar as tecnologias dentro da sala de aula não deve ser um 
empecilho: cabe ao professor orientar o processo no que diz respeito ao co-
nhecimento científico a ser abordado. Para os alunos esse tipo de atividade 
representa o desafio de construir novas maneiras de aprender com a experi-
mentação dos recursos tecnológicos disponíveis. Eles, nativos digitais, cer-
tamente, terão bastante facilidade e interesse ao serem desafiados a partir de 
uma intervenção inovadora e diferenciada. 

7	 Disponível	em:	<https://www.youtube.com/watch?v=BtnQ8GC2djE>.

Christine Sertã.indd   26 21/03/2017   16:52:53



TECNOLOGIA NA SALA DE AULA EM RELATOS DE PROFESSORES 27

Fotografia 6 – produção do vídeo pelos próprios alunos

Observar a turma se envolvendo de forma ativa, curiosa e dedicada 
nesse desafio de construir o vídeo em stop motion, confirmou aquilo que diz 
Meirieu (1998, p. 92):

Se o papel do professor é fazer com que nasça o desejo de aprender, 
sua tarefa é “criar o enigma” ou, mais exatamente, fazer do saber um 
enigma: comentá-lo ou mostrá-lo suficientemente para que se en-
treveja seu interesse e sua riqueza, mas calar-se a tempo para suscitar 
a vontade de desvendá-lo. 

Esse, portanto, foi o maior foco dessa intervenção: produzir um vídeo 
em stop motion pelas crianças, não exigindo delas uma qualidade técnica 
impecável, mas sim estimulando-as, a partir do enigma, a trilhar pelos ca-
minhos da arte, da criatividade e da livre expressão de ideias em prol de um 
produto final que pudesse, acima de tudo, enriquecer a si mesmas.

6. Considerações finais 

A análise da literatura sobre o tema vídeo demonstrou a relevância em 
se utilizar esse recurso no âmbito escolar, visto que ele pode ser um meio 
para se alcançarem bons resultados no processo ensino aprendizagem, espe-
cialmente em relação à utilização da língua nas modalidades oral e escrita.

Embora os vídeos já estejam presentes na vida das crianças desde muito 
cedo, é fundamental que a escola possibilite uma releitura dessa mídia, de 
modo que seja possível dar formação ao indivíduo para aprimorar a capa-
cidade de ver, ouvir e ler o mundo a partir de outras perspectivas, assim 
como os filmes nos permitem múltiplas interpretações.
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Essa intervenção proporcionou uma experiência ímpar aos alunos que 
dela participaram, pois todos puderam se sentir como produtores de cultura. 
Talvez essa seja a principal função das tecnologias na escola: provar ao aluno 
que ele não é apenas um receptor, mas sim um construtor de diversos saberes.

É fundamental que o professor considere seus alunos, os nativos di-
gitais, como jovens conscientes e críticos, que precisam ser protagonistas na 
construção do próprio conhecimento.

Partindo dessa premissa, certamente, todos seremos capazes de utilizar 
nossos smartphones para produzir conteúdos que demonstrem cada vez mais 
que estar conectados às tecnologias já não é apenas mais uma opção de di-
versão ou de passatempo, mas sim uma forma de se manifestar no mundo, 
de dar voz e vez aos nossos pensamentos, sonhos e objetivos. E então, você 
aceita o desafio? 
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A UTILIZAÇÃO DO BLOG 
EM UMA PERSPECTIVA 

INTERDISCIPLINAR DE ENSINO
Daniela Pereira Vasques
Gabriel Camilo de Lima

Resumo: Com o advento das novas tecnologias, a presença destas tem 
sido cada vez mais recorrente no espaço escolar. Todavia, com uma di-
ficuldade: ainda não há uma efetiva utilização dessas ferramentas para 
fins pedagógicos. Sendo assim, este trabalho propõe fazer o relato em 
que se buscou a re (significação) da ação pedagógica a partir do uso 
do Blog e Smartphone, visando a uma aprendizagem dinâmica e sig-
nificativa. Foi criado com alunos do 1º ano do ensino médio de uma 
escola da rede estadual do Rio de Janeiro, um blog com o layout de 
jornal com o tema “Uma Grécia para além dos mitos”, cuja proposta 
foi promover o estudo da Filosofia de modo transversal às outras áreas 
do conhecimento. Esse projeto desencadeou discussões e descobertas 
sob a égide da interdisciplinaridade. Apesar das mais variadas sur-
presas, os resultados alcançados foram importantes para a reflexão do 
exercício da ação docente, no que tange à utilização das tecnologias 
como uma das potências do processo de ensino-aprendizagem.
Palavras-chave: Tecnologias. Filosofia. Interdisciplinaridade.

THE USE OF THE BLOG IN AN INTERDISCIPLINARY 
TEACHING PERSPECTIVE

Abstract: The advent of new technologies has increased its presence 
at school. However, there have been some adversities: there is still no 
effective use of these tools for educational purposes. Thus, this paper 
proposes to make a report in which we have sought to (re)think pedago-
gical action by using a Blog and a Smartphone, aiming a dynamic and 
meaningful learning. A blog, with a newspaper layout, themed “Greece 
beyond the myths”, was created cooperatively with students from the 
first year of a State school of Rio de Janeiro”, whose purpose was to 
promote the study of the way Philosophy cross other areas of know-
ledge. This project triggered discussions and findings under the aegis of 
interdisciplinarity. Despite various surprises, the results were important 
for the reflection about the teaching-action exercise, with regards to the 
use of technology as one of the powers of the teaching-learning process.
Key words: Technology. Philosophy. Interdisciplinarity.
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1. Introdução

Com o advento das tecnologias e a incorporação destas no cotidiano dos 
alunos cada vez mais efetivamente, a discussão sobre uso das ferramentas tecno-
lógicas impõe-se, divide opiniões e abre um espaço privilegiado de discussão: a 
tecnologia deve ter caráter substitutivo ou agregador no espaço escolar?

Se a tecnologia for entendida como um recurso substitutivo, isso se dará 
de dois diferentes modos: ela substituirá boa parte daquilo que ocorreu anterior 
à difusão do computador e internet e durante as aulas tradicionais ou substi-
tuirá os recursos considerados “obsoletos” por computadores. A concepção de 
educação, entretanto, pode sequer ter sido repensada, ocasionando a mudança 
de ferramentas de recursos, mas não as práticas de ensino efetivamente.

Há necessidade de que os recursos tecnológicos estejam no espaço 
escolar em caráter agregador, numa perspectiva globalizante dessas ferra-
mentas para se buscarem novos caminhos para o ensino. Freire já afirmava 
que “entre nós, a educação teria de ser, acima de tudo, uma tentativa cons-
tante de mudança de atitude” (FREIRE, 1992, p. 101). Portanto este trabalho 
propõe agregar à rede social, especificamente o blog, um papel importante de 
elevar uma simples tela de computador a um lugar maior, em significância. 

Mas por que um blog? 
Os blogs são páginas encontradas na internet que utilizam os protocolos 

de transmissão de dados e contam com um servidor para armazenar as infor-
mações que apresentam e necessitam de atualização frequente. Atualmente 
possuem uma infinidade de layouts, assim, a alteração da aparência “seduz” 
o aluno em sua confecção, que pode ser alterada sempre que for necessário 
ou desejado. Uma vez publicado na rede, qualquer pessoa pode acessá-lo, 
o que possibilita uma grande interação e comunicação assíncronas entre os 
produtores e seus leitores, pois permite o registro de comentários sobre o que 
está exposto na página.

Outra característica importante desse recurso é seu funcionamento 
como um recurso para todos os eixos do conhecimento, já que ele na rea-
lidade busca uma apresentação menos fragmentada. O blog pode em alguns 
momentos conter mais informações sobre uma determinada área, mas nunca 
se fecha para qualquer outra.

Além de todas as possibilidades educativas expostas acima, e de muitas 
outras que não estão citadas aqui, os blogs aproximam as pessoas, as ideias, 
permitem reflexões, exposições de opiniões, troca de experiências, am-
pliação de conteúdos explorados em sala de aula e a ampliação da visão de 
mundo. Além disso, essa ferramenta é um recurso extremamente prazeroso a 
quem o elabora e desenvolve.
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Por meio do uso de smartphones, os alunos estiveram envolvidos na criação 
do blog, desde a escolha das artes que delinearam o design da página até o con-
teúdo que melhor fez sentido para a discussão a partir da proposta apresentada. 

Considerando toda a necessidade de re(significação) deste processo de 
aprendizagem, a partir do uso de smartphones para acesso de blogs, alunos 
entre 14 e 17 anos do 1º ano do ensino médio do Colégio Estadual São 
João, no Município de Queimados, estado do Rio de Janeiro, construíram 
um blog com o tema “Uma Grécia para além dos mitos”, em que por meio de 
indagações filosóficas, tiveram a oportunidade de compreender a intrínseca 
relação que todas as áreas do conhecimento têm com a Filosofia e suas im-
plicações para a manutenção dos porquês que nos são necessários em toda e 
qualquer fase da vida. 

Optou-se também pela escolha dos smartphones, além de computa-
dores, para o desenvolvimento do projeto em razão da utilização desses apa-
relhos pela grande parte dos alunos, devido à facilidade de conectividade e 
a constatação de que esse aparelho é muito mais utilizado do que o próprio 
computador no decorrer do dia. Com isso o objetivo deste trabalho foi, a 
partir do uso blog, reconhecer que os avanços e descobertas da Matemática 
estão intimamente ligados aos questionamentos filosóficos.

2. Referencial teórico

Para muitos, ao se falar de tecnologia no espaço escolar, a era digital 
tem uma certa “perspicácia abolicionista”, isto é, representa aquilo capaz 
de romper com toda e qualquer concepção anterior de Educação, para que 
assim se revele um plano que poderia ser denominado de “a revolta das 
máquinas”. Nesse cenário demasiadamente imagético ou fantasioso, a escola 
estaria livre das práticas anteriores à era digital.

Não se trata disso. De acordo com o princípio da hermenêutica dia-
tópica, tanto explorado por Boaventura Sousa Santos (2003), ainda que con-
vincentes ou por demais racionais, os pilares argumentativos que sustentam 
uma determinada cultura são incompletos em relação à própria cultura de-
fendida, o que acentua a ideia de falta de estabilidade das culturas. Com a 
cultura digital não seria diferente, logo não se defende uma verdade absoluta 
sobre o uso dos recursos tecnológicos, mas o estabelecimento do diálogo e 
da negociação quando se fala em uma escola aberta para o novo. 

Negar a existência da cibercultura, ou ignorá-la no espaço escolar, pode 
se transformar em um erro em virtude da tamanha relação que os jovens têm 
tido com a tecnologia. Portanto, redirecionar a práxis pedagógica é o ca-
minho mais relevante a ser feito. Para Lemos (2003, p. 11), a cibercultura é a 
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forma sociocultural que emerge da relação simbiótica entre a sociedade, a 
cultura e as novas tecnologias de base microeletrônica, que surgiram com 
a convergência das telecomunicações com a informática na década de 70. 

Sendo assim, não se pode extirpar a tecnologia da escola. Em vários outros 
estados e em municípios do Rio de Janeiro, por exemplo, há leis que proíbem o 
uso de celulares ou de quaisquer aparelhos eletrônicos na sala de aula. Em uma 
era tecnológica como a nossa em que as informações chegam com um dina-
mismo de se “espantar”, o melhor caminho seria privar o aluno desse universo? 
Vale ressaltar que a ideia não é anular tudo aquilo que ocorreu antes da era di-
gital, mas sim oportunizar os ganhos ofertados antes e depois da cibercultura. 

É preciso romper com a ideia de que os papeis devam estar cristali-
zados: um aprende e outro ensina. Ou um só escreve enquanto ou outro 
apenas lê. Essa nova concepção de papeis dos sujeitos inseridos em diversos 
contextos é a razão pela qual Chartier (2002) afirma que leitores e autores se 
confundem e se fundem em um mesmo suporte material. 

Para muitos usuários da internet e consequentemente de redes sociais, 
em boa parte dos casos, o blog perdeu espaço para outras redes por ser uma 
ferramenta que não fornece um protagonismo ao leitor que o consulta. Sendo 
assim, os blogs, como são utilizados na maioria das vezes atualmente, têm 
transformado o visitante em um consumidor de informações e saberes, não 
tendo, assim, espaço para a bilateralidade para o mundo da comunicação, ou 
seja, a produção e o consumo de saberes e informações de modo simultâneo. 

Essa característica de pouco ou nenhuma participação no processo de 
leitura já é algo muito comum na jornada escolar e não-escolar de muitas 
pessoas, inclusive o próprio livro que, se não reinventado, pode continuar 
a contribuir para a inércia do desenvolvimento crítico dos leitores, pois 
Chartier (1998, p. 103) já nos dizia

O leitor não pode insinuar sua escrita a não ser nos espaços virgens do 
livro... Se o leitor pretende, todavia, inscrever sua clandestinidade no 
objeto, ele só pode fazê-lo ocupando subrepticiamente, clandestina-
mente, os espaços do livro deixados de lado pelo escrito: contracapa 
do encadernamento, folhas deixadas em branco, margens do texto etc. 

O que se propõe não é um desprestígio do livro, mas a ampliação das 
opções para a construção de um novo universo da comunicação e do exer-
cício do pensamento no qual o blog rompe as barreiras da comunicação 
assíncrona, levando o autor e visitante do blog a estar lado a lado no com-
partilhamento e elaboração de informações. 
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No Brasil, os blogs se popularizam a partir do início do século XXI. As 
facilidades de manutenção e criação, bem como a multiplicidade de formas 
para publicar textos e imagens sem restrições quaisquer, contribuíram para a 
disseminação dessa poderosa ferramenta de comunicação. 

A tecnologia ainda não está incorporada como deveria nos espaços 
escolares. De acordo com CAQI (Custo Aluno Qualidade Inicial), índice 
feito pela Campanha Nacional pelo Direito a Educação, a partir de dados 
extraídos do Censo de 2011, somente 0,6% das escolas têm infraestrutura 
próxima da ideal para o ensino. A desigualdade de desenvolvimento tecno-
lógico das escolas guarda relações com as profundas disparidades socioe-
conômicas do país. Nas escolas em que há o aparato tecnológico suficiente 
(principalmente escolas do Sudeste e Sul), ainda há uma quantidade maior 
de recursos tecnológicos, isto é, novos recursos para velhas práticas, uma 
dicotomia que precisa ser superada.

A proposta de usar o blog sob um novo prisma funcional tem estreita re-
lação com a necessidade de fazer o aluno compreender o caráter hipertextual 
dos blogs e a dinamicidade do uso dessa ferramenta para o compartilhamento 
de saberes. Dreves (2004) anuncia essa questão quando observa que a maior 
parte dos blogs, por terem links para outros blogs com assuntos similares, 
promove uma espécie de conhecimento em teia, estabelecido assim pelas 
inter-relações entre os assuntos relacionados ou pelos diferentes conheci-
mentos dentro de um mesmo assunto. 

Segundo Fazenda (1979, p. 55) “A linguagem assinala a linha de en-
contro entre o eu e o outro, pois ao tentarmos nos explicar, ao tentarmos nos 
fazer entender, estamos a um tempo nos descobrindo e tentando descobrir o 
outro para fazê-lo nos entender”. De modo implícito, pode-se inferir sobre o 
princípio da interdisciplinaridade, pois os links e linguagens entre blogs de 
assuntos correlatos evidencia uma espécie de fio condutor entre as leituras 
realizadas pelos usuários dessa ferramenta.

A proposta diferenciada de abordar a Filosofia e as demais áreas do 
conhecimento por meio de um blog construído pelos próprios alunos busca 
romper com a cultura da metodologia pronta ou quase acabada. Nessas con-
cepções, o aluno interfere nada ou muito pouco no processo metodológico, 
o que afasta desse processo a significância. Sobre isso, vale dialogar com 
Savater (1997, p. 118-119), quando afirma que

Importante não é o que se aprende, mas, a forma de aprendê-los. De 
nada serve provar que em abstrato, tal o qual ciência é formadora se 
não se prova que a forma de ensiná-la assegura bem esse desenvolvi-
mento intelectual, o qual depende tanto da maneira de ensinar como 
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da matéria ensinada. Aqui está o segredo: a força ou a virtude hu-
manista e formadora das disciplinas que se ensinaram não está em 
seu conteúdo intrínseco, fora do tempo e do espaço, mas na concreta 
forma de ensiná-las e aprendê-las aqui e agora. A questão não é o que, 
mas o como...

O apelo por meio do qual essa citação se encerra é muito importante 
para a reflexão da escola quando se trata de aprender algo: “A questão não 
é o que, mas o como...”. É uma clara preocupação do autor com a questão 
metodológica no processo ensino-aprendizagem. Os alunos de hoje não são 
diferente dos de “ontem” apenas por uma questão temporal. São muitas as 
variáveis em jogo: globalização, tecnologia, acesso à informação, perfil so-
cioeconômico das famílias, etc. Os alunos de hoje, segundo, Marc Prensky 
(2001) são os famosos nativos digitais. E como são e aprendem? O próprio 
autor responde (p. 2).

Os Nativos Digitais estão acostumados a receber informações muito 
rapidamente. Eles gostam de processar mais de uma coisa por vez e 
realizar múltiplas tarefas. Eles preferem os seus gráficos antes do texto 
ao invés do oposto. Eles preferem acesso aleatório (como hipertexto). 
Eles trabalham melhor quando ligados a uma rede de contatos. Eles 
têm sucesso com gratificações instantâneas e recompensas frequentes.

Como lidar com características tão peculiares, se o professor não é 
um “nativo digital”? É preciso considerar o tripé sensibilidade, equilíbrio e 
pesquisa. É necessário ter sensibilidade para compreender que as pessoas 
aprendem de forma diferente e que as formas muito se modificam quando as 
questões tecnológicas e temporais estão em voga. Além disso, é indispensável 
que haja equilíbrio para que a discussão de novas propostas de ensino não 
fique reduzida à polarização sem tecnologias versus com tecnologias. Essa 
dicotomia empobrece a proposta e limita as possibilidades de sucesso. Logo, 
faz-se necessário compreender que o uso de novas tecnologias não determina 
o fim de todas as práticas anteriores. Ela substituirá algumas, potencializará 
outras e não poderá tomar o lugar de outras tantas como a própria figura do 
professor. E por último e não menos importante, nada fará muito sentido sem 
a pesquisa. Como se aprende? Qual é a melhor forma? Tal proposta dará certo 
para todos os alunos? Para responder a indagações como estas em torno do uso 
de recursos tecnológicos é necessária a busca de respostas. 
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Hoje os alunos, principalmente os jovens, têm feito mais uso do 
Facebook e do Whatsapp, porém muitos deles não conhecem ou simples-
mente nunca aprenderam sobre a operacionalização de um blog. Face a isso, 
o professor tem dois desafios: familiarizar os alunos (que não conhecem) à 
estrutura e funcionamento de um blog e o fazê-los compreender a impor-
tância desse recurso para a troca de saberes. 

3. Metodologia

As escolas já perceberam que entrar em sintonia com a era digital 
tornou-se questão de sobrevivência. O modelo educacional vigente fun-
cionou até então com suas salas de aulas organizadas por faixa etária, nível 
de conhecimento e sua hierarquia rígida e bancária como diz Freire (1987), 
em que o professor era visto como o detentor da informação e responsável 
pela transmissão dos conteúdos.

Esse modelo não tem mais relevância para o mundo atual. Com o 
desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, os con-
teúdos de cada disciplina estão a um clique de distância do aluno. Também 
a ideia de uma escola detentora de todo o conhecimento e do professor 
como o transmissor do saber está desaparecendo cada dia mais rápido. 
Conteúdos que não fazem sentido para a realidade do aluno, multiplicidade 
de disciplinas que não têm significação e nem mesmo uma ligação clara 
entre elas são apenas algumas das questões que a escola tem tido de en-
frentar na contemporaneidade. 

O desenvolvimento da tecnologia viabilizou um acesso quase irrestrito 
ao conhecimento, isto é, como foi dito acima, o conhecimento está à dis-
posição de todos os indivíduos. Isso pode ser confirmado pelas palavras de 
Morin (2005, p. 56): 

Torna-se necessário um paradigma de complexidade que ao mesmo 
tempo disjunte e associe, que conceba os níveis de emergência da rea-
lidade sem reduzi-los às unidades elementares e às leis gerais.

Com essa rede de conhecimentos, o saber perpassa por todas as dis-
ciplinas, não tendo mais sentido fragmentá-las por áreas, demonstrando 
assim a falência do sistema disciplinar cartesiano. A interdisciplinaridade 
aliada às novas tecnologias pode ser o caminho para tornarmos a escola con-
temporânea e o conhecimento mais atraentes e significativos para o aluno. 
Portanto, a questão hoje em dia não é o acesso ao conhecimento, mas a sua 
significação. Para que serve? Onde será usado? Qual a necessidade de tê-lo? 
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De acordo com essas questões e partindo do conceito de aprendizagem 
significativa, desenvolvida por Ausubel (2000), desenvolvemos esse projeto, 
que inicialmente uniu duas disciplinas que, à primeira vista para o aluno 
podem não ter qualquer relação, mas que estão interligadas desde os seus 
primórdios: Matemática e Filosofia. Entretanto vale ressaltar que, neste 
projeto, muitas outras disciplinas podem ser reunidas, juntamente com estas 
destacadas anteriormente. 

Este projeto buscou uma proposta de significar o conhecimento como um 
todo, transformando o aluno em protagonista do processo de aprendizagem e 
fazendo do professor o mediador dessa ação, com a utilização das tecnologias 
acessíveis aos estabelecimentos escolares da rede estadual de educação.

Como dito anteriormente, todas as disciplinas estão interligadas, for-
mando o que chamamos de conhecimento. A Filosofia tem destaque especial, 
pois desenvolveu o pensamento racional que propiciou o aprofundamento do 
conhecimento favorecendo a fragmentação do mesmo afim de que o homem 
pudesse se aprofundar cada vez mais na área em que atuava, tornando-se 
um especialista. A proposta foi, a partir das novas tecnologias, retomar essa 
união das disciplinas. A partir da utilização da rede de internet e com a con-
fecção de um blog, os alunos de um colégio da rede estadual estruturaram 
um jornal que faz essa conexão da Filosofia com as outras disciplinas.

O trabalho foi feito por etapas. 
A primeira etapa foi o levantamento dos conteúdos programáticos 

dessas disciplinas listadas como necessárias para o desenvolvimento de 
habilidades e competências mínimas imprescindíveis para a formação do 
aluno. Portanto, consideramos o conteúdo programático da rede estadual de 
educação para alunos do 1º ano do ensino médio regular. 

Ao final dessa pesquisa, destacaram-se pontos claros de interseção 
entre as disciplinas envolvidas. Vale lembrar que existiram muitas outras 
interseções com outras disciplinas que poderiam ser consideradas para um 
projeto ainda mais amplo. 

Para este trabalho foram destacados os seguintes pontos: em Filosofia 
os alunos estavam em contato com os filósofos pré-socráticos, entre eles 
Pitágoras de Samos, que nos legou seu famoso teorema. Em Matemática 
este teorema estava sendo amplamente estudado naquele mesmo momento. 
Passamos então para a próxima etapa.

Na segunda etapa as duas disciplinas foram efetivamente unidas. 
Enquanto estudavam os filósofos pré-socráticos, os alunos foram orientados 
a fazer uma investigação para tentar descobrir como Pitágoras chegou ao 
seu famoso teorema e qual a aplicabilidade desse teorema no cotidiano. 
Essa etapa foi realizada no laboratório de informática da unidade escolar. 
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De posse dos resultados obtidos, foi proposto que fizessem uma seleção das 
informações encontradas, verificando a credibilidade das fontes, sob a orien-
tação do professor, que se encarregou de oferecer os critérios necessários 
para tal verificação. 

Figura 1 – Alunos investigando Pitágoras, sua história 
e seu teorema no laboratório de informática

A partir de uma verificação criteriosa das fontes, foi iniciada a terceira 
etapa desse projeto, na qual os alunos foram divididos em quatro grupos. 
Cada grupo ficou responsável por uma tarefa. Utilizando o gênero jorna-
lístico (aqui foi encontrado mais um ponto interdisciplinar, pois se tratava 
de conteúdo da disciplina de Língua Portuguesa para aquele ano de escola-
ridade), um grupo deveria dissertar sobre quem foi Pitágoras. Nessa mesma 
linha, o segundo grupo deveria escrever sobre como Pitágoras descobriu 
(será que foi ele mesmo?) o famoso teorema atribuído a ele e o terceiro grupo 
deveria descrever de que forma utilizamos esse conhecimento no cotidiano 
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e onde podemos encontrá-lo. Por fim, o quarto grupo deveria se ocupar da 
formulação e formatação do blog, que deveria representar um jornal virtual 
no qual seriam publicadas as produções dos outros grupos. 

Figura 2 – Alunos divididos em grupos confeccionando 
os textos para inclusão no blog

A etapa seguinte foi à reunião, em um único texto, dos artigos jornalís-
ticos produzidos pelos diferentes grupos, e a publicação deste no blog for-
matado por um dos grupos de trabalho. Houve discussões quanto ao layout, 
mas, por fim, o trabalho foi finalizado com êxito.

Figura 3 – página inicial do blog produzido pelos alunos

Disponível em: <jornaldagrecia.dudaone.com>.
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Figura 4 – conteúdo produzido pelos alunos, com vídeo, imagens e texto autoral

Figura 5 – alunos participantes desse projeto

Como a ideia seria alimentar esse blog constantemente com as pro-
duções dos mais diversos assuntos e disciplinas, em cada trabalho, os grupos 
poderiam e deveriam se revezar, de forma que todos os alunos pudessem 
contribuir efetivamente para a alimentação efetiva do blog escolar. 
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4. Análise de resultados

Após a execução de todo o trabalho foi proposto aos alunos que fizessem 
uma avaliação dessa atividade levando em consideração alguns aspectos, 
tais como a dificuldade de criação de um blog, a plataforma utilizada para a 
criação do mesmo, as condições de acessibilidade e aparato tecnológico da 
escola, a pesquisa dos conteúdos propostos, entre outros.

Os alunos destacaram a importância da autonomia e da condição autoral 
dos mesmos na produção do conteúdo do blog, ressaltando como relevante 
a forma como o trabalho foi conduzido no processo de aprendizagem. “Esse 
tipo de trabalho é bastante diferente e produtivo, pois entre as várias formas de 
aprender, o blog é uma delas. E além de aprendermos, passamos nosso conhe-
cimento para outras pessoas”, destacou uma aluna que participou do trabalho.

“Produzindo o próprio trabalho dá para absorver o conhecimento 
melhor porque muitas vezes o professor falando, entra em um ouvido e sai 
no outro. E produzindo seu próprio trabalho, você não tenta decorar e sim 
entender e produzir o próprio texto” ressaltou outro aluno envolvido nesse 
projeto. Quando se percebe na condição de autor e protagonista do processo, 
o aluno se interessa em produzir o conteúdo que reconhece como relevante 
e significativo, e se envolve muito nesse processo. Observamos, assim, o 
quanto a questão do como se aprende fez diferença no processo de ensino-
-aprendizagem, como nos alertou Savater (1997) e o quanto o conhecimento 
significativo colabora nesse processo, como observou Ausubel (2000). 

“Gostei bastante desse trabalho pela internet, pois é diferente do que 
nós fazemos todos os anos, e é bom montar um trabalho em equipe porque 
cada um tem um ponto de vista diferente e depois é só juntar e escolher o 
que tem a ver com o assunto. E com tanta escolha, você aprende mais a ma-
téria. Essa forma de fazer trabalho é boa, pois o professor não interfere tanto 
e já está nos preparando, ao mesmo tempo, para o mercado de trabalho” 
salientou mais um estudante envolvido nesta proposta. Nesse depoimento 
foi destacado o trabalho em equipe e colaborativo como algo imprescin-
dível na produção do conhecimento e do blog. A diversidade e credibilidade 
das fontes pesquisadas e das ferramentas disponíveis, tais como vídeos e 
imagens, contribuíram para o desenvolvimento de uma rede de informações, 
como destacado por Dreves (2004), que possibilitaram uma infinidade de 
opções na montagem do que eles queriam produzir. Essa condição de multi-
plicidade e diversidade de métodos, formas e conteúdos também é destacada 
por M. Prensky (2001) quando salienta as características dos nativos digitais.
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Além disso, é possível perceber a excelente capacidade tecnológica da 
instituição escolhida. O município onde a mesma se encontra é um dos polos 
logísticos em expansão no estado do Rio de Janeiro e a escola em questão, 
através de parceria público-privada, possui um excelente laboratório, com 
máquinas modernas e conectadas à internet. Esse quesito também foi ob-
servado pelos alunos em suas avaliações, e confirma o índice levantado pelo 
CAQI (Custo Aluno Qualidade Inicial), através da Campanha Nacional pelo 
Direito a Educação.

Com a facilidade que a revolução tecnológica proporcionou para a 
produção de conhecimento a partir dos mais diferentes meios e canais, o 
objetivo da Educação, no que tange ao desenvolvimento da competência de 
análise crítica, foi alcançado de modo satisfatório e significante.

5. Considerações finais 

Visto que o desenvolvimento tecnológico está cada dia mais célere, é 
necessário e urgente que os professores se apropriem dessa linguagem e ex-
plorem com seus alunos as várias possibilidades deste novo ambiente de 
aprendizagem que é a internet e a rede de conhecimentos que advém dela. O 
professor não pode e não deve ficar fora desse contexto, deste mundo virtual 
que seus alunos dominam. Ele é desafiado cotidianamente a redirecionar 
suas aulas, aproveitando o que a internet pode oferecer de melhor.

Pudemos perceber, a partir dessa experiência, a força da motivação que 
o aluno desenvolveu quando se reconheceu como produtor de conhecimento 
e autor do próprio processo de ensino-aprendizagem. 

Os alunos demonstraram, ao longo de todo o projeto e suas etapas, o 
desejo de participar das atividades, e vibravam com cada descoberta que 
não está presente nos livros didáticos. Passaram também a reconhecer a im-
portância do ponto destacado (teorema de Pitágoras) no cotidiano durante 
a realização do projeto. Este trabalho desmitificou a imagem de disciplinas 
como Matemática e Filosofia, que passaram a fazer sentido para os alunos.

O resultado alcançado no desenvolvimento do projeto proposto por esse 
trabalho demonstra, por si só, a urgência e necessidade da conscientização 
dos professores acerca de uma revisão de suas práticas pedagógicas e da in-
serção das tecnologias em seus planejamentos. É necessária também atenção 
especial às descobertas dos pesquisadores que se debruçam em estudos sobre 
as políticas de educação no país, no que se refere à utilização das variadas 
ferramentas tecnológicas a favor de um processo educativo capaz de despertar 
nos nativos digitais o desejo de estar na escola e a vontade de aprender.
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FOOD FOR THOUGHT 
DESENVOLVENDO HABILIDADES 

ATRAVÉS DO JOGO DIGITAL
Juliana Santos Lizzi

Márcia Cristina Mendes de Freitas

Resumo: Utilizar a tecnologia digital a favor do ensino não é uma ideia 
nova. Entretanto, muitas barreiras ainda existem e atrapalham sua im-
plementação. Visando contribuir com essa prática, propõe-se a apli-
cação de um jogo digital, voltado para alunos do ensino fundamental 
I, incluindo aqueles com deficiência. Através da ludicidade, criou-se 
um ambiente virtual propício para a compreensão e experimentação da 
língua inglesa onde buscou-se enfatizar a interação e socialização dos 
alunos. Por meio do recurso digital, conteúdos de Língua Inglesa foram 
trabalhados de forma lúdica para desenvolver habilidades cognitivas e 
motoras. A temática do projeto foi alimentação saudável, e para isso, 
o vocabulário de frutas e vegetais foi explorado através de um projeto 
envolvendo três sequências didáticas virtuais e interativas. Este trabalho 
tem como objetivo a criação de um ambiente de aprendizagem inclusivo 
e o incentivo do uso do recurso digital como auxílio na aprendizagem 
em sala de aula, favorecendo a inclusão.
Palavras-chave: Jogo digital. Aprendizagem. Lúdico.

Food for Thought
Developing skills through the digital game

Abstract: The usage of digital technology in favor of education is 
not a new idea. However, many barriers still exist and hinder its 
implementation. To contribute to this practice, this paper proposes 
a digital game, focusing on elementary school students, including 
those with disabilities. Through playfulness, a virtual environment 
was created aiming the student’s understanding and experimentation 
of the English language which sought to emphasize their interaction 
and socialization. Through the digital resource, English language 
contents were proposed and some cognitive and motor skills were 
developed. The project theme was healthy, therefore, the vocabulary 
related to fruits and vegetables were explored through a project in-
volving three virtual and interactive didactic sequences. This work 
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aims to create an inclusive learning environment and to encourage 
the use of digital resource that aid the learning process and favor 
inclusion in the classroom.
Key words: digital game, learning, ludic. 

Like two peas in a pod8 
 
A construção de um jogo digital com um olhar inclusivo e sua aplicação 

em turmas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, foi um desafio para 
uma professora de Inglês e uma professora de Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) sendo ambas regentes na rede municipal do Rio de 
Janeiro. O que fazer? O que eles gostam de jogar? Como aliar o jogo ao 
processo de aprendizagem? E os alunos incluídos nas turmas comuns, como 
irão participar? Mil ideias foram passando por nossas cabeças, afim de 
montar esse quebra-cabeça e, aos poucos esse projeto foi surgindo, sempre 
com o cuidado de estar ao alcance dos nossos alunos e da nossa realidade da 
escola pública. 

São muitos os dilemas e desafios encontrados nas escolas públicas no 
que diz respeito à tecnologia. Dentro da mesma Secretaria de Educação, en-
contramos escolas com perfis diversos: existem aquelas escolas mais novas 
ou que possuem parcerias com indústrias onde encontramos espaços bem 
estruturados, com mobília adequada e bons recursos tecnológicos, além de 
profissionais com formação para trabalhar com práticas mais inovadoras; en-
tretanto, também encontramos outra realidade; muitas vezes, os professores 
e alunos contam somente com a sala de aula, não existindo outra alternativa 
de espaço educacional. Há ainda aquelas escolas em que as salas destinadas 
ao uso das tecnologias encontram-se sem os equipamentos necessários.

Outra questão observada é que em muitos dos espaços tecnológicos, 
existe uma barreira entre o docente e a tecnologia. Isso se deve à falta de 
formação para que o professor possa interagir de forma criativa com os seus 
alunos, fazendo uso da tecnologia digital. A precariedade do espaço físico, a 
falta de tecnologias, e a inexistência de bibliotecas são fatores que dificultam 
o trabalho de professores e alunos na busca por uma educação de qualidade. 

Percebemos que não adianta ter a tecnologia se as aulas continuam 
com o mesmo teor tradicional, portanto, a formação do professor no uso das 
tecnologias torna-se fundamental para práticas transformadoras e exitosas. 
Trata-se então, de uma questão metodológica, que transpasse as caracterís-
ticas instrumentais da tecnologia.

8	 Expressão	que	se	assemelha	à	“farinha	do	mesmo	saco”.	Usada,	normalmente	quando	comparamos	coisas	ou	pessoas	
que	compartilham	das	mesmas	características.
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Segundo Martins e Giraffa, 

Acredita-se que o uso pelo uso da tecnologia não será capaz por si só 
de construir aprendizagens mais significativas. A formação dos profes-
sores necessita mais do que privilegiar um montante de informações. 
É necessário criar oportunidades e condições para desenvolver com-
petências para uso de ferramentas digitais um[a] visão crítica e con-
textualizada (2008, p. 3643). 

No nosso contexto escolar, percebemos ainda, uma grande distância 
entre o uso frequente das tecnologias e de práticas inovadoras. Temos nas 
salas de aula recursos como o datashow, mas nem todos em bom estado, 
alguns notebooks, mas para uso exclusivo dos professores e a biblioteca 
ainda não está digitalizada. 

Já as Salas de Recursos Multifuncionais, quando existem, são espaços 
de serviço de apoio à escola comum, que atende as peculiaridades da clientela 
da educação especial. Nela são disponibilizados computadores, notebooks, 
tablet, impressora e scanner. Neste espaço, o professor de Atendimento 
Educacional Especializado, tem a função de organizar recursos pedagógicos 
e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos 
alunos com deficiência, considerando suas necessidades específicas. 

Refletindo sobre nossos alunos e nas características de nossas escolas, 
pensamos na construção de um jogo digital que pudesse ser utilizado em 
uma sala de aula que tenha um ou mais computadores disponíveis, ou na Sala 
de Recurso Multifuncional. O uso do recurso tecnológico torna-se então, 
um facilitador da aprendizagem, possibilitando a socialização e a troca de 
aprendizagem entre os pares, o aluno utiliza e apropria-se da Língua Inglesa 
brincando, interagindo e construindo conhecimento. 

De acordo com Kishimoto, 

O Renascimento vê a brincadeira como conduta livre que favorece o 
desenvolvimento da inteligência e facilita o estudo. Por isso, foi adotada 
como instrumento de aprendizagem dos conteúdos escolares. Para se 
contrapor aos processos verbalistas de ensino, à palmatoria vigente, o 
pedagogo deveria dar forma lúdica aos conteúdos (2014, p. 62).

A utilização do lúdico como ferramenta de ensino, como observa a autora 
acima, não é recente. Compartilhamos desse pensamento e entendemos a im-
portância do jogo e das brincadeiras no desenvolvimento da criança. Através 
do jogo, os conteúdos se tornam palpáveis, a distância existente entre alunos e 
a temática é reduzida, passando a existir um vínculo de afetividade. 
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As inúmeras vantagens observadas, ao se trabalhar com o lúdico, são 
reforçadas quando pensamos nas crianças com necessidades especiais, visto 
que, a necessidade de conexão é imperativa. Corrêa (2008) afirma que os 
jogos digitais tem o objetivo de desenvolver as potencialidades e diminuem 
as limitações de pessoas com deficiência, buscando a melhoria de habili-
dades físicas, mentais e sensoriais. Ao utilizarmos a tecnologia para incor-
porar o lúdico na sala de aula, estamos criando pontes de acesso e integração. 
Ou seja, aproximamos o mundo de tecnologia e informação dos alunos e 
criamos vínculos entre eles.

Assim sendo, esperamos exemplificar a relação direta entre a aprendi-
zagem e o lúdico – like to Peas in a pod – visto que ambas são “farinha do 
mesmo saco”. Isto é, uma vez que reconhecemos a importância da ludicidade 
– que nesta proposta será apresentada através de um jogo digital, com fins 
educativos, estamos unindo o prazer e o ensino na mesma proposta educativa.

A temática escolhida, vocabulário referentes à alimentação saudável, 
foi pensada de forma a contemplar um dos temas transversais: saúde. 
Podemos ler nos PCNs (BRASIL, 1997, p. 28) que “Atitudes favoráveis ou 
desfavoráveis à saúde são construídas desde a infância pela identificação 
com valores observados em modelos externos ou grupos de referência.” 
Enfatizamos, portanto, a importância do exemplo na construção de hábitos 
saudáveis e na valorização do autocuidado com o corpo. Por isso, buscamos, 
através da temática escolhida para esse projeto, agregar valores relacionados 
a hábitos de vida saudáveis.

O presente artigo é resultado dessa experiência com o jogo digital 
aplicado em duas escolas da rede municipal do Rio de Janeiro. Seu o ob-
jetivo foi criar um ambiente de aprendizagem inclusivo, através do recurso 
digital, trabalhando conteúdos da língua inglesa além de ampliar habilidades 
cognitivas e motoras de forma lúdica. 

O projeto foi pensado de forma a propiciar ao aluno oportunidades em 
que pudesse estimular a memória visual, desenvolver a capacidade de ob-
servação, concentração e classificação, bem como a localização espacial, 
além de apresentar vocabulários de língua inglesa, ressaltando a oralidade 
dos mesmos e motivar e incentivar o aprendizado através da exploração e 
experimentação do novo.
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The fruits of our labor9

 
Mais do que simplesmente apresentar características de ferramenta, as 

tecnologias revolucionaram a forma de interação dentro da nossa sociedade. 
As novas gerações, imersas em um mundo tecnológico desde muito cedo, 
são por isso chamados de nativos digitais e apresentam características dife-
rentes das gerações que precisaram se adequar a elas.

Além de tomar a tecnologia como prática social, os nativos digitais 
estão habituados à experimentação, à multitarefa e às múltiplas fontes de in-
formação. A consequência disso, é a imposição da cultura tecnológica sobre 
o ambiente escolar que, fazendo parte das relações sociais sofre influência 
direta da comunidade em que está inserido.

Castro (2007, p. 320), sinaliza a necessidade da utilização dos com-
putadores no processo educacional de forma diferenciada daquela que, até 
então, usávamos os livros-texto. A autora critica a forma estratificada na 
qual o livro é fonte de conhecimento unilateral, na qual não há promoção 
de diálogo, existindo uma resignação e obediência condicionada a aceitação 
alienada do que está impresso. A partir disso, a autora reforça o papel das 
mídias na promoção e construção coletiva do conhecimento e na construção 
das identidades dos sujeitos. 

A construção do sujeito social é permeada por um processo de criação 
de significados construídos na interação do homem com a cultura da 
qual faz parte. Portanto, a valorização da informática pela sociedade 
faz desta um objeto cultural que funciona como mediador, para os su-
jeitos, dos processos de organização de sua experiência no mundo, de 
seu conhecimento sobre ele, e ainda, como elemento motivador do es-
tabelecimento de trocas entre esses mesmos sujeitos, potencializando 
sua vocação para ultrapassar limites praticados pela cultura científica, 
na qual se evolve a escola (CASTRO, 2007, p. 320).

Sobre o aprendizado passivo Amaral (2014 p.101-102) critica a obe-
diência resignada advinda da criança que é colocada em uma posição de 
completa passividade, induzida a reproduzir apenas o que memorizou da-
quilo que leu nos livros ou ouviu do professor. A autora foca no valor da 
educação ativa, na qual a criança perceba o valor do seu trabalho e observe 
seu progresso. 

9	 Expressão	usada	para	mostrar	os	resultados	de	algum	trabalho	ou,	nesse	caso,	da	pesquisa.	
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Nesse contexto, o jogo digital surge como uma forma de integração 
desse aluno, nativo digital, com a escola; de forma dinâmica e desafiadora, 
o jogo digital, quando trabalhado de forma coerente e em favor da aprendi-
zagem, articula conhecimentos e explora os sentidos dos alunos. Matos e 
Lima (2015, p. 2) propõem o uso de games eletrônicos “[...] como ambientes 
interativos de aprendizagem tendo em vista aproveitar as diversas aprendi-
zagens que estes jogos proporcionam e utilizá-las no ensino e aprendizagem 
de conteúdos escolares”.

Além do caráter lúdico, os jogos eletrônicos são aliados do aprendizado 
por serem recursos significativos, principalmente devido a natureza inte-
rativa dos mesmos, além das regras e metas, o aluno-jogador, recebe o fee-
dback da jogada em tempo real.

Os jogos digitais educativos estão cada vez mais presentes nos am-
bientes escolares e se tornaram um recurso de fácil acesso às crianças. 
Utilizado como um facilitador da aprendizagem traz benefícios ao processo 
de construção de conhecimento. Entretanto, para que isso aconteça, a utili-
zação do jogo na escola deve ter um objetivo dentro do planejamento, para 
que o brincar e o aprender estejam aliados num objetivo comum. O jogo uti-
lizado pelas crianças não pode ser visto apenas como um divertimento, pois 
ele propicia desenvolvimento em diversas áreas do saber além de favorecer 
a socialização entre seus pares.

Matos e Lima (2005 p. 8) diferenciam os jogos voltados para a edu-
cação – também chamados de jogos sérios – em três categorias, sendo uma 
delas a construção do conhecimento, na qual o uso de um determinado co-
nhecimento se faz necessário para a realização do jogo. Por fazerem parte do 
cotidiano dos alunos, quando o jogo auxilia na construção do conhecimento, 
ele é um recurso didático de ampla aceitação.

Segundo Piaget (apud FERNANDES, 2010), quando jogam, as 
crianças, desenvolvem suas percepções, sua inteligência, suas tendências à 
experimentação e socialização. O jogo é um meio para a aprendizagem da 
criança. Podemos então, aplicar o jogo junto a outras áreas de conhecimento 
como a leitura e a escrita, a matemática, construindo o conhecimento de 
forma prazerosa.

As crianças, quando jogam, demonstram prazer, sentem-se desafiadas, 
vivenciam novas descobertas, enriquecem suas experiências e aprendem com 
a prática. Para Kishimoto (2011, p. 107) o jogo proporciona experiências de 
êxito, que são muito significativos no processo de construção do conheci-
mento, possibilita a autodescoberta, a assimilação e a integração através das 
relações com o mundo e as vivências. Sendo assim, o jogo quando utilizado 
individualmente ou em pares é capaz de construir saberes através do lúdico.
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Os vínculos formados a partir das interações corroboram com a apren-
dizagem. A afetividade está diretamente relacionada ao processo de cons-
trução de conhecimento. Como afirma Salvador (2007, p. 48),

O afeto é um dos aspectos de maior importância durante o processo de 
ensino e de aprendizagem. Por seu intermédio se constrói a possibi-
lidade de estruturar vínculos e de fazer com que o aluno possa desejar 
aprender e construir seus conhecimentos, de fazer suas conexões e de 
se sentir capaz de produzir reflexões e saberes. 

Portanto, o professor ao planejar uma aula com jogos digitais deve-se 
atentar ao recurso escolhido para que possa explorá-lo da melhor forma pos-
sível. A ferramenta digital sendo bem utilizada se torna uma grande aliada ao 
processo ensino e aprendizagem.

Quanto ao ensino da língua estrangeira no ensino fundamental, os 
Parâmetros Curriculares Nacionais não poderiam ser mais claros; eles su-
blinham a importância do mesmo para além do exercício do intelecto des-
tacando a experiência de vida que o acesso a uma nova língua proporciona:

A aprendizagem de Língua Estrangeira no ensino fundamental não é 
só um exercício intelectual em aprendizagem de formas e estruturas 
linguísticas em um código diferente; é, sim, uma experiência de vida, 
pois amplia as possibilidades de se agir discursivamente no mundo. O 
papel educacional da Língua Estrangeira é importante, desse modo, 
para o desenvolvimento integral do indivíduo, devendo seu ensino 
proporcionar ao aluno essa nova experiência de vida. Experiência que 
deveria significar uma abertura para o mundo, tanto o mundo próximo, 
fora de si mesmo, quanto o mundo distante, em outras culturas. Assim, 
contribui-se para a construção, e para o cultivo pelo aluno, de uma 
competência não só no uso de línguas estrangeiras, mas também na 
compreensão de outras culturas (BRASIL, 1998 p. 38).

Assim sendo, o jogo e o ensino de língua estrangeira caminham lado a 
lado, favorecendo e valorizando o ensino por meio de experiências signifi-
cativas e interativas, que valorizem a comunicação entre os participantes no 
processo de aprendizagem.

Na elaboração da nossa sequência didática, buscamos uma atividade 
que atendesse as demandas dos nossos alunos das turmas comuns, mas pen-
samos também naqueles alunos que muitas vezes estão a margens do plane-
jamento regular: os alunos com deficiência.
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A importância de pensar nesse planejamento, proporcionará toda a di-
ferença na aprendizagem do aluno com deficiência. Com o projeto, preten-
demos diminuir as barreiras encontradas por esses alunos, oferecendo outras 
alternativas de aprendizagem através do jogo digital educativo. É assegurado 
ao aluno na Lei de Diretrizes e Bases (1996) adequações curriculares que 
garantam a efetivação do seu aprendizado.

Artigo 59. “Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos  
com deficiência:
I – Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específicos, para atender às suas necessidades”. 

A forma com que cada aluno com deficiência terá acesso ao jogo, per-
mitirá sua singularidade e oportunidade de desenvolver suas habilidades res-
peitando seu caminhar próprio. Logo, acreditamos na interação dos alunos 
por meio do jogo e na construção de saberes compartilhados fortalecendo as 
relações de respeito e solidariedade.

The apple of our eyes10

 
Food for thought possui 3 sequências didáticas, sendo as duas primeiras 

jogos da memória e a última um jogo de identificação e classificação em que 
o aluno deve classificar as figuras e reconhecer a que não faz parte do grupo. 
O jogo foi elaborando pensado em alimentação saudável, assim, trabalha o 
vocabulário de frutas e verduras em língua inglesa. O diferencial desse jogo 
é que, por se utilizar da tecnologia, ele traz benefícios que não seriam pos-
síveis de outra forma: recurso de áudio, resposta imediata e interatividade. 

O jogo Food for thought foi pensado como uma ferramenta facilitadora 
de aprendizagem para alunos que tenham aula de língua inglesa, e que já 
tiveram acesso ao conteúdo. Entretanto, o jogo também pode ser utilizado 
por alunos que ainda não tiveram contato com a temática proposta, uma vez 
que ele se utiliza de conhecimentos prévios da vida desse aluno, como, por 
exemplo, o conhecimento sobre o jogo da memória, para ter êxito. Dessa 
forma, o jogo assume funções diferentes; ele pode ser tanto uma ferramenta 
de consolidação de um conhecimento prévio, quanto um método de intro-
duzir a temática que será abordada pelo professor(a) em aulas posteriores.

10	 Expressão	que	se	assemelha	à	ser	a	“menina	dos	olhos	de	alguém”.	Ou	seja,	ser	algo	de	muita	estima.	
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O jogo foi elaborado no Microsoft Power Point. As imagens foram cui-
dadosamente escolhidas: frutas e verduras com aparência frescas, crianças 
com as quais os alunos pudessem se identificar e figuras com apelo cômico. 

Na primeira etapa, o jogo da memória das frutas, os alunos devem encontrar 
as frutas que são iguais. O título está escrito em inglês – fruit; e é possível ouvi-lo 
sempre que jogador clicar nele. A imagem que representa o cursor do compu-
tador – a seta – está junto ao título para estimular que haja o clique e assim, a 
reprodução do som. Toda vez em que são clicadas, as cartas revelam as frutas, 
sendo possível ouvir o nome de cada uma em inglês. São elas: banana, straw-
berry, apple, pineapple, lime, watermelon, passion fruit and mango (banana, 
morango, maçã, abacaxi, limão, melancia, maracujá e manga). 

A segunda etapa é um segundo jogo da memória que apresenta o vocabu-
lário de vegetais. Ele é muito similar ao primeiro: todas as cartas emitem som, 
bem como o título (vegetable). Os vegetais são: lettuce, broccoli, cabbage, 
carrot, onion e garlic (alface, brócolis, couve, cenoura, cebola e alho).

Figura 1 – Os jogos de memória com algumas cartas 
expostas e outras ainda por serem descobertas

 

Ao termino da primeira e da segunda etapa, os alunos seguem para 
slides diferentes. O primeiro slide, depois da primeira etapa, apresenta adje-
tivos de prazer: yummy, tasty, delicious (gostoso, saboroso e delicioso), e o 
outro slide, após a segunda atividade, os de reprovação: awful, disgusting e 
yuck (horrível, repugnante e nojento).

Os adjetivos são apresentados associados às imagens que, quando cli-
cadas reproduzem o som das palavras. Mais que ilustrativas, as imagens 
ajudam a criança a entender os significados das palavras, têm um apelo 
cômico que visa a estimular que sejam clicadas mais de uma vez, e assim 
proporcionar a fixação do vocabulário aprendido. Além disso, com o es-
tímulo da professora os alunos repetem as novas palavras.
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Queremos então, ressaltar a autonomia dos alunos, que se tornam au-
tores do aprendizado. São capazes de inferir conteúdos e realizar os jogos 
propostos mesmo que não dominem a língua inglesa. Essa proximidade dos 
alunos com a língua é fundamental para que haja um acréscimo na autoestima 
dos alunos, que se percebem capazes de compreender a língua estrangeira.

O ambiente virtual facilita a interação aluno-conteúdo; o professor é 
intermediador, oferecendo auxílio quando necessário, orientando e moni-
torando os alunos. Food for thought pode ser jogado individualmente ou 
em pequenos grupos para facilitar a interação aluno-aluno; salientamos a 
importância da interação entre pares para que haja compartilhamento de co-
nhecimento e desenvolvimento de habilidades interpessoais. 
 Na última atividade do jogo, os alunos observam três imagens, que podem 
ser duas frutas e um vegetal ou dois vegetais e uma fruta. Ele deve, então, 
ser capaz de identificar aquele alimento que não pertence ao grupo. Acima 
das imagens, existe a figura de caixas de som, ou alto-falantes, para que o 
aluno possa escutar novamente as palavras referentes às imagens, que são as 
mesmas do jogo da memória. Caso o aluno acerte, ele é direcionado a um 
slide em que é ovacionado – som de palmas, uma carinha comemorando e 
gatos dançando; caso erre, ele é direcionado a um slide em que uma carinha 
triste segura a placa – oops! – e lê-se em um post it – sorry! Try again 
(desculpe, tente de novo). 

Figura 2 – Atividade 3 e as possíveis respostas às tentativas dos alunos
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Essa última etapa é composta de uma sequência com 7 opções dife-

rentes. Quando findadas, o aluno é direcionado a um último slide no qual 
observamos quatro imagens de crianças felizes comendo suas refeições sau-
dáveis. Novamente há um incentivo – well done (muito bem), e o indicativo 
de que o jogo acabou: the end (fim).

Além do trabalho referente ao vocabulário de frutas e vegetais é im-
perativo que haja contextualização, por parte do professor, quando tratar da 
temática alimentação, uma vez que entendemos a educação como um todo. 
Sendo assim, consideramos de vital importância que assuntos relacionados à 
alimentação saudável, cuidados com o alimento e com a higiene pessoal sejam 
trabalhados antes/durante ou até posteriormente à utilização desse jogo. 

Entendemos o jogo como uma ferramenta capaz de suscitar interesse, 
trazendo o apelo lúdico, além de dialogar diretamente com o aluno. O jogo 
digital agrega possibilidades ao jogo convencional que contribuem direta-
mente com a aprendizagem do aluno; especialmente do aluno da geração Z, 
que tem contato com a tecnologia desde cedo e a utiliza como prática social. 
Os jogos em geral, e esse em particular, auxiliam na aprendizagem através 
da descoberta e da experimentação, uma vez que não há punições e sempre 
existe a possibilidade de recomeçar.

O Jogo pode ser encontrado no site: <http://prmdcp2.wixsite.com/mppeb>.

Full of beans11

O projeto foi aplicado em quatro ambientes diferentes do Rio de 
Janeiro: na Sala de Recursos de uma escola municipal localizada no bairro 
de Anchieta; em duas turmas comuns dessa mesma escola e em uma escola 
municipal localizada no bairro da Tijuca. 

11	 Expressão	usada	para	falar	de	alguém	que	tem	muita	energia.
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A primeira aplicação do projeto foi feita pela professora de Atendimento 
Educacional Especializado. Os alunos que participaram desse momento re-
alizaram a atividade individualmente. Um dos alunos apresentava Transtorno 
Global de Desenvolvimento, a outra aluna Atraso Neuromotor. Ambos já haviam 
experimentado o uso do computador na própria Sala de Recursos. As regras do 
jogo foram explicadas e foi solicitado que ao manusearem o mouse e revelarem 
as cartas, ouvissem a pronúncia das palavras e, em seguida, as repetissem.

A primeira aluna a começar a jogar, tinha 7 anos de idade e frequenta 
o 1º ano do fundamental. Ao ser questionada sobre a temática do jogo, não 
soube responder mesmo observando a imagem inicial na tela, que mostrava 
três crianças alegres comendo alimentos saudáveis. Ao iniciar a partida, 
junto à professora e virar a primeira carta ouvindo o som da fruta “banana”, 
esboçou um sorriso, mas não repetiu a pronúncia.

Foi necessário mostrar o funcionamento do movimento de virar e des-
virar as cartas do jogo novamente, mas a partir de outras tentativas, a aluna 
foi conseguindo jogar com autonomia e passou a repetir a pronúncia das 
palavras: ela passou a fazer um tom de voz bem baixinho, demonstrando 
estar envergonhada e ao mesmo tempo encantada com as imagens coloridas 
e o som ouvido. 

A cada erro da aluna, a professora a incentivava a buscar outras cartas e 
pedia que ficasse atenta ao local de cada figura ali exposta. Quando a aluna 
acertava, olhava para a professora sorrindo, feliz de estar acertando e de-
monstrando satisfação ao observar as imagens de animação que apareciam 
ao final da conclusão do jogo. A aluna realizou com autonomia as duas pri-
meiras etapas do jogo. Entretanto, na terceira etapa, a classificatória, a aluna 
não conseguiu identificar e classificar sozinha a imagem que não pertencia 
ao grupo de frutas ou vegetais, necessitando da mediação da professora que 
especificou bem o que era solicitado. 

Vygotsky (1998) faz considerações importantes sobre os níveis de de-
senvolvimento real e o potencial da criança. O autor esclarece que no desen-
volvimento real, a criança consegue realizar com autonomia as tarefas; já 
no desenvolvimento potencial, a criança, para desempenhar tarefa, deve ser 
estimulada com a ajuda do outro. Vygotsky enfatiza a importância do desen-
volvimento potencial e valoriza a interação social no processo de construção 
de conhecimento. 

Quando a aluna, citada acima, necessitou da mediação para a realização 
da atividade, ela estava sendo estimulada em seu desenvolvimento potencial, 
sendo capaz de avançar seus conhecimentos com a colaboração do outro.
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O segundo aluno, convidado a experimentar o jogo tinha 8 anos de 
idade e frequenta o 2º ano do fundamental. Ao ser indagado sobre a temática, 
ele identificou que era um “jogo das frutas” e justificou sua resposta com o 
fato de haver, na primeira imagem, crianças comendo. Com total habilidade, 
o aluno iniciou o jogo e enquanto jogava, repetia o vocabulário apresentado. 
Demonstrou entusiasmo pelo jogo e curiosidade, interagia com a professora 
dizendo as frutas e legumes que gostava. Na terceira etapa do jogo, também 
apresentou destreza e ao final, pediu para jogar novamente.

Na última aplicação realizada na Sala de Recursos, alunos do 3º e 5º anos 
participaram juntos. Todos estavam muito ansiosos ao serem convidados a 
experimentar o jogo digital. A faixa etária dos alunos variou entre 8 e 11 
anos, e eles demonstraram prazer durante o jogo, repetiram o vocabulário, e 
quando não entendiam, repetiam o som. Froebel (apud KISHIMOTO, 2014) 
reforça a importância do lúdico para a comunicação, visto que, por meio de 
brincadeiras, ao relacionar sons à ideias poder-se-ia ensinar linguagem.

Figura 3 – Alunos na sala de recursos

A primeira aplicação em sala de aula regular foi em uma turma do 1º ano 
com um total de 15 alunos presentes no dia. Todas as crianças queriam jogar 
ao mesmo tempo, entretanto, como não havia computadores suficientes, 
foi necessário organizar a turma para a atividade. Os alunos jogaram em 
duplas se divertindo e desafiando um ao outro. Alguns apresentavam mais 
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habilidades com o mouse. Realizaram interações importantes como: cola-
boração com o colega, incentivos quando o amigo errava a carta e torciam 
com gritos e palmas ao acertar os pares. Durante a aplicação do jogo foram 
observadas algumas narrativas dos alunos da turma do 1º ano:

“Pão e banana fazem bem para saúde”. (Aluno com 6 anos)
“O que é jogo da memória? Tem que achar as cartas iguais?” (Aluno 
com 7 anos)
“Tá preparado para perder?” (Aluno perguntando para o outro)
Eu vou ganhar de você!” (Aluna respondendo para o colega)

Figura 4 – Alunos na sala de aula

 

Outra turma, agora do 2º ano com 20 alunos presentes, foi chamada 
para jogar, O jogo foi realizado em duplas e essa turma foi mais organizada, 
os próprios alunos, ao terminarem a atividade proposta pela professora re-
gente da turma, esperavam um colega que também tivesse acabado e juntos 
sentavam para jogar. Após a explicação das regras do jogo, grande parte dos 
alunos, senão todos, demonstraram conhecer o jogo da memória. Enquanto 
jogavam, os alunos compartilharam vários saberes como a contagem de 
pares acertados, nomes de vegetais que antes não conheciam e a percepção 
de cores e formas.

O aluno que possui Transtorno Global de Desenvolvimento que faz 
parte da Sala de Recursos no contraturno, frequenta essa turma de 2º ano. 
O aluno já havia experimentado o jogo digital anteriormente e fez o uso 
novamente na sala de aula comum junto a sua turma. Foi observado no aluno 
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maior satisfação em jogar, uma vez que já tinha vivenciado experiências 
anteriormente bem sucedidas, proporcionando melhor autoestima e autocon-
fiança diante dos colegas de turma. 

Na escola da Tijuca, a professora regente de uma turma de 2º ano, após 
ouvir a proposta da atividade, escolheu entre os alunos, duas duplas que ela 
julgou se beneficiaram mais da proposta. Como forma de inclusão, foram 
escolhidos uma aluna com Síndrome de Down e um aluno que, apesar de não 
ter diagnóstico, apresenta um comportamento que fez com que a professora 
regente sugerisse um acompanhamento especializado da criança. Os outros 
alunos escolhidos para fazerem dupla com as mencionados acima tem muita 
dificuldade com a escrita, mas possuem facilidade com outras habilidades, 
como a oral. Devido a ausência de computadores na escola, seria impossível 
realizar a atividade com toda a turma, por isso, apenas alguns alunos foram 
contemplados com a atividade neste primeiro momento. Ambas duplas de-
monstraram muito interesse ao verem o computador. Quando foram ques-
tionadas sobre as imagens e alimentos preferidos interagiram e houve um 
pequeno debate sobre alimentação saudável. Ao ouvirem o som, as crianças 
riam, e timidamente repetiam o que ouviam. A segunda dupla, ao invés de 
competir entre si, comemorava quando o colega acertava. O que foi ines-
perado mas gratificante de observar, já que a cooperação entre eles surgiu 
espontaneamente. A menina com Síndrome de Down, teve muita dificuldade 
com o mouse, mas ao terminarem todas as etapas do projeto ela já estava 
mais familiarizada com o mesmo. Possivelmente, numa próxima oportu-
nidade ela estará mais segura para jogar, já que estará mais adaptada ao 
projeto e terá outra oportunidade para usar o mouse.

Sendo assim, foi possível constatar que:

No jogo, assim como na aprendizagem, os conhecimentos e as ex-
periências prévias intervém para facilitar a compreensão da situação, 
assim como o planejamento da ação. Uma das estratégias importantes, 
no início da partida, consiste na antecipação que permite ao jogador 
coordenar as ações para planejá-las, articulando ações e implicações, 
isto é, prevendo as consequências (GOMES; BORUCHOVITCH; 
2004, p. 103). 

Durante toda aplicação foi notório o desenvolvimento de habilidades 
múltiplas e o prazer proporcionado pelo jogo. Antunes (2013 p. 17) afirma 
que “O jogo, em seu sentido integral, é o mais eficiente meio estimulador 
das inteligências.” O jogo cria um ambiente em que não é preciso temer o 
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erro. Os interesses da criança são aliados no processo de aprendizagem. Ela 
se torna um participante ativo, sem medo da inadequação, suas múltiplas 
inteligências são estimuladas, enquanto ela joga. 

The pickles12

Durante a aplicação do projeto, tivemos alguns “pepinos” para des-
cascar. Devido ao péssimo estado de conservação dos notebooks das escolas, 
tivemos que utilizar nosso próprio computador para fazer a aplicação nas 
turmas. Outra alternativa utilizada na escola municipal no bairro de Anchieta, 
foi o uso dos computadores da Sala de Recursos, entretanto, essa alternativa 
não existia na escola da Tijuca. 

Quando a professora entrava com o notebook na sala de aula, os alunos 
festejavam, demonstrando o gosto pelo uso da tecnologia durante a aula; por 
mais que muitos tenham acesso à computadores fora da escola, como são 
poucos os computadores disponíveis e muitos alunos nas turmas, o uso de 
computadores nas aulas, não é uma prática rotineira.

Alguns alunos apresentaram dificuldades em usar o mouse, precisando 
de ajuda dos seus pares para iniciar a partida do jogo, mas ao longo da ati-
vidade foram sanando suas limitações.

Uma das alunas do 3º ano, também apresentou dificuldade inicialmente 
ao manusear o mouse. Um colega perguntou se ela já havia usado o compu-
tador antes, mas ela não respondeu nada. Quando a professora fez a mesma 
indagação, a aluna relatou que era a primeira vez que estava usando um 
computador. A professora orientou a aluna e o colega que era seu par no jogo 
prontificou-se à ajudá-la e rapidamente os dois juntos começaram a interagir. 

Outro problema encontrado, foi com relação ao áudio do computador 
que estava insuficiente devido ao ruído que vinha do pátio da escola. Para 
solucionar essa questão, caixas de som da própria escola foram utilizadas, 
o que se tornou um bônus, já que os alunos se entusiasmaram com o som, 
dizendo que parecia de cinema. 

Os alunos vibravam quando acertavam e pediam para jogar novamente. 
Isso exemplifica o que afirma Kishimoto:

A brincadeira tem papel preponderante na perspectiva de uma aprendi-
zagem exploratória, ao favorecer a conduta divergente, a busca de al-
ternativas não usuais, integrando o pensamento intuitivo. Brincadeiras 
com auxílio do adulto, em situação estruturadas, mas que permitam 

12	 Expressão	usada	para	dizer	que	há	problemas,	em	outras	palavras,	pepinos.	
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a ação motivadora e iniciada pelo aprendiz de qualquer idade, pa-
recem estratégias adequadas para os que acreditam no potencial do ser 
humano para descobrir, relacionar e buscar soluções (2011, p. 151).

As interações junto com seus pares e as mediações realizadas pelas 
professoras, apresentaram um efeito motivador fazendo com que os alunos 
superassem os desafios apresentados. Todo o processo construído nessa inte-
ração aluno-aluno; aluno-professor; aluno-conteúdo foi fundamental para o 
processo de aprendizagem.

O autor Dewey (apud KISHIMOTO, 2014) insiste na importância do 
processo de aprendizagem e não apenas nos produtos aprendidos. Os alunos 
demonstraram concordar com essa afirmação através de narrativas, brinca-
deiras e expressões de alegria enquanto participavam do jogo.

Icing on the cake13 

Idealizar e construir um jogo digital foram tarefas inéditas para as profes-
soras participantes, por isso, como geralmente acontece quando experimen-
tamos o novo, houve uma apreensão inicial. Entretanto, a aplicação do projeto 
e a observação dos resultados comprovaram a importância do repensar peda-
gógico e da necessidade de vencer barreiras. Pensar no aluno nativo digital é, 
muitas vezes, ter a coragem de se aventurar no mundo tecnológico. 

O projeto concebido, conseguiu despertar interesse dos alunos. A ludi-
cidade das atividades propostas aproximaram conteúdos e alunos e, através 
do jogo, puderam aprender com a prática, como defendia Piaget.

O jogo digital criou a oportunidade de explorar e experimentar. 
Diferentemente do que ocorre com grande parte do material didático dis-
ponível nas escolas, o erro é parte natural do processo pelo qual os alunos 
participam. Juntos, os alunos interagiam e socializavam, construíam conhe-
cimento de forma prazerosa e significativa. 

Os alunos com deficiência foram incluídos de forma respeitosa e soli-
dária, uma vez que o jogo diminuiu as barreiras entre todos. Puderam inte-
ragir com seus colegas e demonstrar também suas habilidades.

Através desse projeto tivemos a oportunidade de experimentar um jogo 
digital de autoria e promover a construção de conhecimento dos alunos de 
forma prazerosa e entre os pares. Ele proporcionou aos envolvidos, profes-
sores e alunos, um interesse muito maior sobre esse recurso tecnológico fa-
cilitador do processo ensino e aprendizagem.

13	 Expressão	semelhante	a	“a	cereja	do	bolo”.	Normalmente	utilizada	quando	se	quer	coroar	algo	que	já	é	considerado	bom.	
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Além de proporcionar experiências de aprendizagens sobre os con-
teúdos trabalhados, fomos surpreendidas pelas relações sociais positivas 
desencadeadas pelo jogo digital. A todo momento, a parceria, a colaboração, 
o desafio, a mediação e a alegria estiveram presentes.

Ao analisarmos essa experiência, evidenciamos a importância do uso 
do recurso digital no ambiente escolar. Necessitamos adequar nossas prá-
ticas pedagógicas incluindo a tecnologia a favor da aprendizagem signifi-
cativa e prazerosa. Despertar esse querer “aprender” para essa nova geração, 
requer investimentos para instrumentalizar a escola em relação à tecnologia 
e a qualidade na formação do professor. 

Com base nos resultados mencionados, alcançamos os objetivos pro-
postos no projeto de construção e aplicação de um jogo digital. Oportunizamos 
novas práticas ao nosso próprio fazer pedagógico e proporcionamos expe-
riências enriquecedoras de aprendizagem aos alunos através da tecnologia. 
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DA PAISAGEM À POLUIÇÃO SONORA:
O uso do Smartphone em uma prática 

pedagógica interdisciplinar
Elisama de Mendonça Felipe

Shirley Goes de Oliveira Souza

Resumo: Este estudo tem como objetivo demonstrar a viabilidade de 
utilização do smartphone nas aulas do Ensino Básico, mais especifica-
mente em uma turma do 9ºano do Ensino Fundamental da Rede muni-
cipal do Rio de Janeiro, como um recurso educacional em um projeto 
interdisciplinar. Além disso, visa a apresentar ao aluno novas possi-
bilidades de aproveitamento desse recurso tecnológico, contribuindo 
para o desenvolvimento de habilidades que promovam a ampliação do 
domínio de seus dispositivos móveis. A despeito da grande presença da 
tecnologia no cotidiano dos alunos, as escolas mantêm regras, respal-
dadas por lei, que proíbem seu uso no espaço escolar. Esta proibição 
impossibilita ao aluno o conhecimento de outras formas de uso de seus 
aparatos tecnológicos, limitando-o a utilizá-los para fins de entreteni-
mento. Tendo em vista esse cenário, foi desenvolvido um projeto reu-
nindo as disciplinas de Música e Matemática, e ainda os conceitos de 
Geografia e de Física. Houve a aplicação de um questionário visando 
a traçar o perfil da turma quanto ao uso do Smartphone, e também 
debates com abordagem dos temas transversais, Ética e Saúde, a partir 
da perspectiva da paisagem e da poluição sonora. Como produtos, 
foram realizadas construções coletivas de representações sonoras e de 
gráficos contendo os decibéis encontrados nos diversos espaços do 
ambiente escolar. Para essa última produção, foram utilizados dois 
aplicativos gratuitos para Android. Este trabalho se justifica pela ne-
cessidade de inserção da escola no contexto tecnológico como estra-
tégia para a produção de aulas interdisciplinares.
Palavras-chave: Tecnologia. Smartphone. Interdisciplinaridade. 
Temas transversais.

FROM LANDSCAPE TO NOISE POLLUTION:
Using the Smartphone in an interdisciplinary teaching practice

Abstract: This study aims to demonstrate the feasibility of using 
smartphone in classes of basic education, more specifically in a class 
of 9th grade of elementary public school of the city of Rio de Janeiro, as 
an educational resource in an interdisciplinary project. Furthermore, 
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it intends to present to the student new possibilities for the use of this 
technological resource, contributing to the development of skills that 
foster the expansion of the area of   their mobile devices. Despite the 
large presence of technology in the daily lives of students, the schools 
maintain rules, backed by law, prohibiting their use at school. This 
prohibition precludes the student the knowledge of other forms of use 
of their technological devices, limiting it to use them for entertainment 
purposes. Given this scenario, we developed a project bringing to-
gether the subjects of music and mathematics, and even the concepts 
of geography and physics. There was the application of a questionnaire 
aimed to outline the profile of the class on the use of its smartphone, 
and also discussions with an approach of cross-cutting issues, ethics 
and health, from the perspective of the landscape and noise pollution. 
As products, collective constructions of sound representations and 
graphs containing the decibels found in the various areas of the school 
environment were carried out. For this last production, we used two 
free applications for Android. This work is justified by the need for 
the school integration in the technological context as a strategy for the 
production of interdisciplinary lessons.
Key words: Technology. Smartphone. Interdisciplinarity. Cross-
cutting themes.

1. Introdução

A qualidade da educação brasileira é tema de intensas discussões. 
A escola, inicialmente para poucos, não estava preparada para receber as 
massas. Dessa forma, nota-se nos últimos tempos, o que alguns chamam 
de redução da qualidade da educação, principalmente quando falamos em 
educação básica oferecida pelo setor público. Diversas estratégias e ações 
têm sido pensadas a fim de melhorar a qualidade da educação de crianças, 
jovens e adultos. Uma das estratégias propostas por alguns estudiosos 
(MORAN, MASSETO e BEHRENS, 2000; DA SILVA, 2001; TAVARES, 
FERNANDES E DE SOUZA, 2010; DE ALMEIDA, 2011) é a apropriação, 
pela escola, de recursos tecnológicos, uma vez que estes constituem pre-
sença marcante no cotidiano dos alunos, bem como da sociedade. 

Salta aos olhos a importância dada aos celulares, principalmente pelos 
mais jovens, que veem como vital o uso destes equipamentos. Possibilitando 
este fato, está o visível processo de expansão da rede de telefonia móvel, que 
favoreceu o uso em larga escala desses aparelhos no Brasil. As funções são 
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diversas, bem diferentes da função inicial, que era apenas a comunicação. Os 
custos, inicialmente altos, foram reduzindo até possibilitar sua aquisição por 
boa parte da população brasileira. 

Segundo Mateus e Brito (2011), os aparelhos de telefone celular que 
possuem funcionalidade avançada e sistema operacional são chamados 
smartphones. Na prática educativa, os smartphones ainda não aparecem com 
muita frequência, fato percebido pelos poucos estudos divulgados na área. 
Além disso, leis estaduais, federais e municipais proíbem o uso de aparelhos de 
telefonia móvel no espaço escolar. A despeito desse quadro, diversas discussões 
sobre a utilização de tecnologia nas instituições de ensino têm sido promovidas, e 
as conclusões apontam para a necessidade de a escola fazer uso desses recursos, 
na busca de atividades que tenham consonância com o interesse dos alunos, a 
fim de tornar a escola mais agradável e próxima de sua realidade.

Como sabemos, o uso dos smartphones ainda é mais expressivo para 
fins de comunicação. Desafiando essa constatação, o presente trabalho 
propõe a utilização desse recurso com vistas à promoção da qualidade da 
educação, ressaltando seu uso em uma proposta interdisciplinar. Este tra-
balho objetiva fundamentar e relatar a aplicação de um projeto interdisci-
plinar envolvendo as disciplinas de Matemática e Música, perpassando pela 
Física e Geografia. Durante a aplicação do projeto, foram abordados os se-
guintes conteúdos de Música: paisagem sonora; grafia musical convencional 
e grafia sonora não convencional e parâmetros do som (altura, intensidade e 
timbre), que também estão presentes na Física. Contudo, a poluição sonora, 
que é um estudo da área de Geografia, proporcionou debates envolvendo os 
temas transversais, Ética e Saúde. Os conteúdos matemáticos, como média 
aritmética e construção e análise de gráfico foram trabalhados na parte final 
do projeto, em que os alunos fizeram as devidas avaliações em relação aos 
níveis de ruídos no ambiente escolar.

A paisagem sonora, conteúdo de partida para aplicação do projeto, é 
abordada sob a perspectiva de Murray Schafer, compositor e educador mu-
sical canadense, segundo o qual, “A paisagem sonora é qualquer campo de 
estudo acústico” (SCHAFER, 2001, p. 23). O autor defende esse tema como 
pertencente ao campo musical e afirma que “Hoje, todos os sons fazem parte 
de um campo contínuo de possibilidades, que pertence ao domínio compre-
ensivo da música. Eis a nova orquestra: O universo sonoro. E os músicos: 
qualquer um e qualquer coisa que soe” (SCHAFER, 2001, p. 20).

Deste modo, a paisagem sonora nada mais é que a manifestação dos 
sons de qualquer natureza existentes em um ambiente, sejam eles oriundos 
da natureza e/ou criados pelo homem. A importância da compreensão desse 
conceito se faz necessária a partir do momento em que se reconhece que essa 
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paisagem pode ser alterada de tal forma, que os ruídos sonoros podem causar 
efeitos danosos à saúde e ao meio ambiente, determinando um problema de 
saúde pública mundial, que é a poluição sonora.

2. Referencial teórico

2.1 Os aparatos tecnológicos na educação

Vivemos um momento de intensas transformações sociais, as quais con-
duzem a uma nova forma de organização. De acordo com Coll e Monereo 
(2010), essa nova forma de organização nos campos social, econômico, político 
e cultural, vivenciada já há algumas décadas, é identificada como ‘Sociedade 
da Informação’. Essas mudanças que, segundo os autores, comportam uma 
nova forma de viver, são mediadas pela tecnologia. Para eles, a nova sociedade 
é sustentada, em grande parte, pelo que denominam de “desenvolvimento es-
petacular da TIC” (Tecnologia da informação e comunicação). 

Não podendo ficar à margem desse processo, a escola precisa adaptar-
-se à nova realidade social, como observa Pereira (2005). Moran (2000) 
afirma que algumas formas de ensinar já não se justificam. Nesse contexto, 
cabe à escola pensar práticas que atendam às requisições da sociedade em 
transformação e dos alunos por ela recebidos. Esses estudantes apresentam 
um perfil diferenciado dos professores e, segundo Marc Prenski (2001), pos-
sivelmente, pensam de forma diferente. Eles são chamados pelo autor de 
nativos digitais, pois nasceram em meio ao novo contexto e falam a nova 
linguagem surgida a partir da presença em larga escala da tecnologia em 
nosso cotidiano. 

Segundo Masetto (2000), a escola deixou de valorizar, durante muito 
tempo, o uso da tecnologia, reduzindo a possibilidade de ganhos advindos 
de seu uso ao processo educativo. Como barreira a esse processo, está o 
próprio sentimento do professor em relação à tecnologia. Como apontado 
por Mateus e Brito (2011), muitos não se sentem à vontade para utilizar 
esses recursos. Outros ainda não conseguem enxergar finalidade pedagógica 
nos equipamentos, e consideram a dispersão causada pelo uso de modernas 
tecnologias em sala de aula como um fator complicador.

Contrapondo-se a esse cenário, Lários (2003), estudioso das telecomu-
nicações, define comunicação como “comunicação de informação através 
de meios eletrônicos”, chega a considerá-las essenciais em vários setores da 
vida cotidiana, inclusive para a educação.
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Diante da necessidade de inserção da escola no mundo tecnológico, o 
smartphone, aparato largamente utilizado pelos alunos, pode servir como 
importante recurso no processo educativo. Mateus e Brito (2011) afirmam 
que, apesar de poderem trazer prejuízos ao processo educativo por levar a 
dispersão, os smartphones podem ser úteis à prática educativa.

Diante da Lei 4734 de 04 de Janeiro de 2008, promulgada pelo pre-
sidente da câmara municipal do Rio de Janeiro, que proíbe o uso de apa-
relhos celulares e similares em sala de aula, muitos professores se privam 
de utilizar esses equipamentos, ainda que para fins pedagógicos. Deve ficar 
claro, entretanto, que a referida Lei não proíbe o uso para fins educacionais, 
podendo o professor utilizá-los com vistas a ampliar as possibilidades meto-
dológicas em suas aulas.

De acordo com Mateus e Brito (2011), o uso de smartphones apresenta 
aspectos que podem ser prejudiciais ao processo educativo, caso não se 
busquem estratégias pela escola. Entretanto, também apresenta possibili-
dades inúmeras, por meio dos incontáveis aplicativos, jogos e recursos que 
podem ser utilizados off line ou on line.

Pereira (2005) afirma que a formação de cidadãos preparados para o 
mundo contemporâneo constitui-se um grande desafio aos educadores. 
Ribeiro (2005) aponta para a dependência do homem em relação à tecno-
logia, inclusive para sobrevivência. Segundo o autor, a tecnologia, sendo 
parte da história, está interligada à formação e construção do sujeito. Tavares, 
Fernandes e De Souza (2010, p. 208) afirmam que: 

As novas tecnologias não devem ser vistas como solução para os pro-
blemas educacionais, longe deste pensamento, mas podem ser vistas 
como alternativas, recursos para facilitar o processo ensino aprendi-
zagem, já tão desgastado por alunos e professores.

Com a reflexão desses autores, fica claro que o uso da tecnologia não é 
mero apoio ao processo educativo e, tampouco, salvador. Contudo, os recursos 
tecnológicos devem ser inseridos no espaço escolar, não podendo mais estar 
à margem do processo de construção do conhecimento. Tendo em vista essa 
necessidade, o presente trabalho propõe o uso da tecnologia, por meio do uso 
dos smartphones, como recurso para a realização de uma prática educativa 
interdisciplinar que busque inserir a escola no contexto tecnológico.
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2.2 Transversalidade e interdisciplinaridade na 
promoção de uma educação integral

A escola tem a responsabilidade de ir além de apenas apresentar conteúdos 
curriculares. Ela deve orientar e preparar o aluno para o mundo em que vive. 
Para tal, se faz necessária uma educação para a cidadania que o conduza a uma 
reflexão das questões sociais, de forma a fazê-lo refletir sobre os problemas que o 
afetam direta e indiretamente. A construção da consciência de sua atual condição 
no mundo, por parte da escola, oferecerá ao aluno a possibilidade de atuar como 
cidadão crítico e capaz de atuar como um agente de mudanças na sociedade em 
que vive. De acordo com os PCN do Ensino Fundamental (1998), a escola tem 
a incumbência de desenvolver um projeto de educação comprometido com o 
desenvolvimento de capacidades que permitam atuar na sociedade para trans-
formá-la. Com a finalidade de promover o desenvolvimento de tais capacidades, 
surge a proposta dos temas transversais nos PCN, pois abrangem questões so-
ciais presentes em diferentes áreas de conhecimento:

Nas várias áreas do currículo escolar existem, implícita ou explicita-
mente, ensinamentos a respeito dos temas transversais, isto é, todas 
educam em relação a questões sociais por meio de suas concepções e 
dos valores que veiculam nos conteúdos, no que elegem como critério 
de avaliação, na metodologia de trabalho que adotam, nas situações 
didáticas que propõem aos alunos. Por outro lado, sua complexidade 
faz com que nenhuma das áreas, isoladamente, seja suficiente para 
explicá-los; ao contrário, a problemática dos temas transversais atra-
vessa os diferentes campos do conhecimento (BRASIL, 1998, p. 26).

A transversalidade traz à tona o debate sobre a necessidade de uma 
educação que trabalhe na completude dos conhecimentos, pois no mundo 
real vivenciam-se os saberes inter-relacionados e não segmentados, como 
são apresentados na escola. As disciplinas, consideradas separadamente, 
não oferecem possibilidades de abordagem dos temas transversais. Para re-
forçar a importância dessa proposta de ensino, a abordagem interdisciplinar 
também tem sido de extrema importância para reforçar a ideia de conheci-
mento como um todo e trabalhar os conteúdos disciplinares, de forma que 
tenha significado para os alunos. De acordo com Santos (2007), a fragmen-
tação do saber educacional é consequência da fragmentação do ser, produ-
zindo efeitos na organização escolar, ou seja, a escola apenas reproduz o 
que acontece na mente humana e no mundo. Portanto, para superar essa 
fragmentação é necessário muito mais que superá-la no interior do espaço 
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escolar. O pesquisador ainda ressalta que a escola deve estar comprometida 
com o processo de transformação social, o que exige dos seus agentes uma 
atitude interdisciplinar e totalizadora. 

Sabemos que as ações interdisciplinares necessitam de um trabalho in-
tegrado de equipe. Temos conhecimento também de que o fato de a escola 
representar uma sociedade com uma visão fragmentada dos diversos saberes 
torna esse trabalho ainda mais difícil. Por essa razão, é preciso que haja não 
apenas uma mudança no interior da instituição escolar, mas também uma mu-
dança na formação dos professores. É necessário também que ocorra a refor-
mulação da Política Educacional vigente. Entretanto, enquanto tais processos 
que dependem de uma transformação política não acontecem, faz-se o que está 
dentro das possibilidades da prática docente. Portanto, tendo em vista a neces-
sidade de um trabalho integrado, este projeto propõe a realização de uma ação 
educativa interdisciplinar, envolvendo as disciplinas de Música e Matemática.

3. metodologia

O projeto foi realizado em uma turma de 40 alunos, cujas idades variam 
de 14 a 17 anos. Mais da metade deles possui 14 anos (24 alunos). Os alunos 
cursam o 9o ano do Ensino Fundamental em uma escola localizada no município 
do Rio de Janeiro. A aplicação do projeto durou 6 aulas de 50 minutos cada. 

Na primeira aula, os alunos responderam a um questionário sobre o 
uso do smartphone (Anexo I) tanto para fins pessoais quanto para fins pe-
dagógicos, possibilitando traçar um perfil da turma quanto à sua utilização. 
Ainda na primeira aula, os alunos foram orientados sobre a instalação dos 
aplicativos em seus Smartphones: Decibelímetro e The chart Maker. 

Figura 1 – Aplicativo Decibelímetro Figura 2 – Aplicativo The chart Maker
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Já na segunda aula, foi realizada uma ambientação em que os alunos 
foram orientados sobre a utilização dos aplicativos para que pudessem ma-
nuseá-los sem maiores problemas.

O Decibelímetro é uma ferramenta para medir o nível de som (ruído), 
utilizando o microfone do celular para medir a intensidade sonora em de-
cibéis (db). O Decibelímetro mostra alguns exemplos do nível de pressão 
sonora (NPS) em alguns ambientes e também um gráfico com a variação 
da intensidade sonora num período de 30 segundos. Já o The chart maker, é 
uma ferramenta que possibilita a criação e o envio de diferentes tipos de grá-
ficos. Com um design intuitivo, ele permite configurações de anotações, de 
cores para cada um dos dados e ainda possui o sistema de legendas. Ambos 
são leves, podem ser encontrados facilmente no Play store. São gratuitos e 
utilizáveis off line, o que viabiliza seu uso pelo professor, pois não é neces-
sário dispor de uma conexão com a internet para utilizá-los. 

A aula seguinte, de 2 tempos, iniciou-se com a mostra de dois vídeos. O 
primeiro vídeo mostrando uma cena do filme ‘Sons do Coração’, de aproxi-
madamente 1,5 min, cena esta que pode ser facilmente encontrada no canal 
youtube sob o título ‘Paisagem Sonora do Filme Sons do Coração’. Esse 
vídeo retrata o conceito de paisagem sonora. O segundo vídeo, cujo título é 
‘Poluição sonora’, de aproximadamente 7 min, também pode ser encontrado 
no mesmo canal. Os vídeos foram projetados com uso de data show, e os 
trechos foram previamente baixados do canal youtube e salvos em pen drive 
para serem utilizados off line. 

O segundo vídeo apresenta-se de forma bastante didática, pois esclarece 
o conceito de poluição sonora, especificando a relação dos níveis de decibéis 
aos quais ficamos expostos, com os prejuízos causados à nossa saúde. Além 
disso, adverte que a partir do nível de 85 decibéis, condizente com a Lei 
nº 126 sobre a proteção contra a poluição sonora, os sons podem tornar-se 
danosos, caso esse contato exceda o limite de 8 horas. Também são apresen-
tadas nesse vídeo, algumas orientações de como devemos proceder para con-
trolar esse tipo de poluição, bem como a existência de uma legislação que 
trata da regulação do nível de ruídos permitidos em certos lugares e horários.

Após a mostra dos vídeos, abriu-se uma discussão sobre os conceitos 
de paisagem sonora e poluição sonora. Os alunos, a partir de suas falas, aju-
daram a construir os conceitos citados. Também foram abordadas questões 
relativas ao trabalho e aos profissionais cujo trabalho faz com que fiquem 
mais expostos aos altos ruídos. Foram tratados nesse momento o limite de 
decibéis e o tempo de exposição diária capaz de prejudicar a saúde auditiva.
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Ao término do debate, os alunos tiveram 20 minutos para analisar o 
nível dos ruídos nas dependências da escola, realizando a medição dos de-
cibéis nos diversos espaços escolares por meio do aplicativo Decibelímetro. 
Essas medições foram registradas no quadro da sala de aula pelos alunos. 
Quando participantes do mesmo grupo obtinham valores distintos, o número 
registrado era a média desses valores.

Ainda nessa aula, a turma foi dividida em grupos de 4 a 6 alunos, e 
cada um desses grupos recebeu uma questão para discussão. Tais questões 
levaram os alunos a analisar algumas situações com a finalidade de pro-
mover a abertura de um debate com abordagem de questões relativas à ética, 
cidadania, e saúde 

As questões distribuídas aos grupos foram: 

• Costuma ouvir sons em alta intensidade? 
• Seus vizinhos costumam ouvir sons em alta intensidade? Já se sen-

tiram incomodados por pessoas ou estabelecimentos que colocam 
música em alta intensidade? 

• Já presenciaram confusão em local público envolvendo pessoas re-
clamando de outras que estavam ouvindo música com alto volume? 

• Conhecem a Lei do Silêncio? Costumam cumprir? 
• Quais os objetivos da lei do silêncio e a quem beneficia? 
• Quais prejuízos a exposição contínua a altas intensidades pode 

trazer à saúde? 

A aula seguiu com a mostra da grafia musical convencional e alguns 
símbolos representativos dos sons musicais (clave de sol, pauta, notas mu-
sicais na pauta figuras rítmicas musicais). Os alunos, nos mesmos grupos, 
foram desafiados a produzir uma representação sonora, na qual registraram 
os sons ouvidos enquanto caminhavam pela escola, preocupando-se em per-
ceber os parâmetros sonoros (altura, timbre, intensidade, duração). Com o 
desenho de uma linha no meio da folha, propôs-se que na parte superior 
fossem registrados os sons agudos, na parte inferior os sons graves e sobre a 
linha os sons médios.

Nas duas últimas aulas, os grupos retomaram suas anotações sobre as 
medidas realizadas nas dependências da escola. Como o ponteiro do aplicativo 
fica em constante movimento, eles foram orientados a registrar o valor máximo 
e o valor mínimo para realizar uma média aritmética das medidas dos ruídos 
de cada ambiente analisado. Assim, só depois disso, registrariam um valor 
definitivo para ser aplicado no gráfico. Cada grupo escolheu cinco ambientes 
para serem registrados no gráfico. Após a construção do gráfico pelos grupos, 
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realizada sob orientação e supervisão da professora, eles o enviaram a ela para 
avaliação via bluetooth, já que a escola não dispõe de internet para dispositivos 
móveis. Após esse envio, os grupos foram convidados a fazer uma análise dos 
gráficos construídos; foi discutida, com toda a turma, a situação dos ruídos na 
própria escola em que eles estudam e seus efeitos.

4. Resultados e discussão

4.1 Da aplicação do questionário:

Quando indagados sobre quais funções e/ou aplicativos do smartphone 
eles utilizavam com mais frequência, obteve-se o seguinte resultado:

Figura 3 – Frequência de utilização de funções e aplicativos 

 
Observa-se nitidamente que as redes sociais, seguidas pelos aplicativos 

e funções de entretenimento, como ouvir música e tirar fotos, são os que 
têm prioridade de uso em seus Smartphones. Até mesmo entre os menos 
utilizados, encontram-se duas redes sociais (Snapchat e Twitter) e os jogos. 
Dos 40 alunos da turma, vale ressaltar que apenas dois alunos não possuem 
Smartphone. E segundo eles, ouvir música e utilizar o facebook, é o que 
fazem frequentemente em seus computadores residenciais.

Mais da metade dos alunos disseram não se separar de seus Smartphones 
nem mesmo em casa. Os motivos relatados foram os mais diversos possíveis. 
Segundo eles, é necessário estar alerta para receber uma ligação ou uma 
mensagem importante e respondê-las com rapidez. Ficar a par das novidades 
que acontecem no mundo, também foi um dos motivos relatados. Outros 
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disseram que gostam tanto dos jogos que não podem ficar longe dos seus 
aparelhos de celular. Apenas dois alunos disseram não possuir esse apego 
aos seus Smartphones e não justificaram o porquê de não os considerar ne-
cessários todo o tempo.

Eles costumam enviar e compartilhar arquivos via internet, em sua grande 
maioria. Entretanto, ficou evidente o quanto eles utilizam o bluetooth para 
compartilhar arquivos na ausência de uma rede Wifi, principalmente quando 
estão na escola, já que a internet é bloqueada para dispositivos móveis.

Quando indagados sobre o hábito do uso do Smartphone para a reali-
zação de atividades escolares, obtivemos o seguinte resultado:

Figura 4 – Utilização de smatphones para atividades escolares 

A grande maioria dos alunos utiliza o Smartphone para atividades que 
eles consideram escolares, mesmo que com pouca frequência. Segundo eles, 
as atividades escolares são pesquisas feitas nos site de busca google e no 
youtube, sobre algo que não compreenderam em alguma disciplina. Apenas 
um aluno disse utilizar o recurso da calculadora nas aulas de matemática.

Até então, o Smartphone não havia sido utilizado por professor algum 
em atividades escolares. Logo, este projeto ofereceu aos alunos a primeira 
oportunidade de utilizá-lo como recurso pedagógico em sala de aula.

Grande parte da turma, 28 alunos precisamente, mostrou-se interessada 
na utilização do Smartphone em atividades futuras. 
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4.2 Discussões em grupo e produção

A terceira aula do projeto teve início com a mostra dos vídeos, mo-
mento em que os alunos se mantiveram bem atentos. Durante o debate sobre 
os conceitos de paisagem, poluição sonora e implicações à saúde auditiva, os 
alunos mostraram-se bastante participativos.

Os grupos, previamente divididos, receberam uma questão para refletir 
e passar as reflexões principais aos demais alunos da turma.

A partir das reflexões e respostas dos alunos, observou-se que a maioria 
deles é exposta a sons de alta intensidade, seja por iniciativa própria ou por 
ação de vizinhos, estabelecimentos ou eventos que ocorrem em locais pró-
ximos às suas residências. Não existem, por nenhuma das partes, preocu-
pações com horário, ocorrendo o som intenso mesmo durante a madrugada. 

Alguns alunos revelam incômodo quando o volume é excessivo, outros, 
no entanto, revelam não se incomodar porque também gostam das músicas 
que estão sendo tocadas. Ainda que o som ocorra na madrugada, alguns 
alunos revelam não ver problema, pois podem dormir até mais tarde por 
estudarem no turno da tarde. Nesse aspecto, observou-se a não preocupação 
com a “Lei do silêncio”, desconhecida pela grande maioria dos alunos. 

Quanto aos prejuízos causados pelo excesso de volume, os alunos lem-
braram-se da surdez e do stress, ambos apresentados no vídeo de introdução 
à aula. Outros sintomas, tais como irritabilidade, falta de concentração e 
cefaleia, foram tratados com toda a turma.

Os dados encontrados neste estudo corroboram os achados de Soares 
et al. (2003). Em estudo realizado com 145 adolescentes, com idades entre 
12 e 18 anos, estudantes de Curitiba, os autores observaram que a maioria 
dos entrevistados costuma ouvir música em elevadas intensidades, hábito 
bastante prejudicial à saúde auditiva.

Estudos citam, afirmam e reafirmam que a contínua exposição a sons 
de elevada intensidade pode afetar a saúde auditiva. Esses estudos apontam 
ainda a associação entre a juventude e este hábito (BORJA et al, 2010; LUZ 
e BORJA, 2012; LACERDA et al, 2013; SOARES et al, 2013; SANTANA 
et. al, 2015). Luz e Borja (2012) apontam a hiperacusia, plenitude auricular e 
zumbido e Santana et al (2015) citam a irritabilidade, a falta de concentração, 
a insônia, o aparecimento da cefaleia, otalgia, zumbido e prurido, mudanças 
comportamentais, alterações cardiovasculares, do aparelho vestibular (per-
tencente ao ouvido interno), digestivas e neurológicas como alguns dos sin-
tomas dessa prática. Os sintomas foram abordados no vídeo de abertura da 
aula e durante os debates com a turma. 
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A despeito dos sintomas, observa-se que a prática de ouvir música em 
alta intensidade permanece entre os jovens, mantendo os riscos desse hábito 
à saúde. Muitas vezes é feito uso do fone de ouvido, que traz maiores pre-
juízos aos jovens. Quando isso não ocorre e o som em alta intensidade é 
ouvido sem fone de ouvidos, ocorre ainda uma questão ética: vizinhos são 
privados dos direitos ao silêncio e à escolha do tipo de música que desejam 
ouvir ou não.

Após a etapa da discussão, os alunos foram apresentados a símbolos 
da escrita musical convencional. A partir daí, os grupos foram desafiados 
a construir uma representação para os sons que ouviram na etapa em que 
percorreram a escola registrando os sons. 

Utilizando duas folhas de papel ofício coladas na horizontal, os alunos 
foram orientados a fazer uma linha, dispor os sons na ordem em que apare-
ceram (na esquerda o primeiro som e ao lado direito o último som) utilizando 
o seguinte critério: registrar acima da linha os sons agudos, abaixo, os sons 
graves e sobre a linha, os sons médios. Os diferentes timbres seriam represen-
tados pelos diferentes desenhos escolhidos pelos alunos. Durante a elaboração 
dos gráficos foi trabalhada a intensidade dos sons. O objetivo dessa etapa foi 
estimular a maior atenção aos diferentes sons do nosso entorno, sejam eles 
musicais ou não, ressaltando parâmetros sonoros como intensidade, timbre 
e altura. Esses parâmetros são primordiais no ensino de música, e esta é uma 
sugestão para inserção desse conteúdo no ensino da disciplina.

Figura 5 – Alunos produzindo representações sonoras 
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Figura 6 – Produção concluída 

4.3 Medições dos níveis de ruídos e construção e análise dos gráficos

Convém ressaltar que a escola em que foi realizado este trabalho não 
permite o uso de aparelhos celulares em suas dependências, nem mesmo 
no pátio em horário de recreio. Entretanto, foi aberta uma exceção para a 
realização deste projeto.

Apesar de estarem imersos no mundo tecnológico, alguns alunos de-
monstraram certo desinteresse em baixar os aplicativos necessários. Alguns 
até mesmo disseram ter dificuldades em baixar e utilizar aplicativos que não 
fossem as redes sociais. Outro problema encontrado foi, a indisponibilidade 
de memória do dispositivo, isso porque deixaram para baixá-los no momento 
de sua utilização. Mesmo que quase todos os alunos possuam Smartphones, 
um número considerável não baixou os aplicativos. Apesar disso, seria pos-
sível realizar as atividades com apenas um Smartphone por grupo.

No momento das medições, utilizando o aplicativo Decibelímetro, eles 
preferiram printar, através dos seus smartphones, as medidas encontradas a 
anotá-las no caderno. A curiosidade em saber qual a medida de cada ruído 
ficou bastante evidente. Tudo era motivo de investigação, desde a medida do 
ruído do apito do professor de Educação física, que estava na quadra, até a 
medida do nível de ruído do banheiro.
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Figura 7 – Aluno anotando as medidas no quadro

Quando iniciada a fase da construção dos gráficos, com o auxílio do 
aplicativo The Chart Maker, algumas dúvidas sobre a utilização do aplicativo 
surgiram, mesmo tendo havido uma aula de ambientação anteriormente. Tudo 
isso já havia sido trabalhado, mas, como muitos alunos faltaram a essa aula, 
não baixaram o aplicativo a tempo. Entretanto, todos se ajudaram e esse apren-
dizado foi construído coletivamente.

Nos gráficos seguintes, vemos a construção dos alunos a partir dos níveis 
de decibéis encontrados por eles nos diversos ambientes do espaço escolar:

Figuras 8 e 9 – Gráficos construídos pelos alunos 
através do aplicativo The chart Maker
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Após a construção e análise dos gráficos, os alunos observaram que os 
níveis de ruídos encontrados na sala de aula, na quadra e no som do apito do 
professor de Educação Física estavam acima dos 85 decibéis e que, depen-
dendo do número de horas que ficarmos expostos a esses níveis de ruídos, 
nossa saúde auditiva pode ser afetada. Eles também concluíram que os am-
bientes com níveis de ruídos mais baixos, eram os com menor número de 
pessoas, como por exemplo, a secretaria da escola que chegou aos 43db. Os 
níveis de ruídos em sala de aula foram bastante questionados, pois eles com-
preendem que para estudar precisa-se de um ambiente menos barulhento. 
Entretanto, eles admitiram ter dificuldades em diminuir as conversas na aula. 
O que também deve ser levado em conta é que o espaço físico da sala de aula 
é bastante apertado para acomodar os 40 alunos da turma, o que também 
dificulta manter o ambiente com o nível de ruído mais ameno.

5. Considerações finais 

O empenho de grande parte alunos neste projeto interdisciplinar 
mostrou que é possível realizar uma atividade interdisciplinar com Música 
e Matemática, mesmo que eles não possuam aula de música. Foi percep-
tível que este trabalho contribuiu para acentuar o entusiasmo de boa parte da 
turma, já que houve quebra da rotina das aulas tradicionais.

Por meio deste trabalho podemos concluir que, apesar de os alunos 
serem nativos digitais, por terem nascido em meio às tecnologias, não po-
demos afirmar que sejam letrados digitalmente. Há de se convir que muitos 
compreendem facilmente o funcionamento dos aparatos tecnológicos e, por 
essa razão, conseguem manusear facilmente seus Smartphones. Entretanto, 
esbarramos no fator prioridade de interesses. A maior preocupação da grande 
maioria dos alunos dessa turma é a de permanecer conectado nas redes so-
ciais para manter-se informado sobre o que lhes interessa e para comunicar-
-se, principalmente, com seus amigos. Portanto, acreditamos que proibir o 
celular na escola não facilitará em nada educar para sua melhor utilização. 
Por conseguinte, faz-se necessário que a escola aproveite as potencialidades 
pedagógicas desses dispositivos móveis, a fim de preparar seus alunos para 
uma sociedade imersa em tecnologias. Apenas proibindo seu uso, o adoles-
cente fica privado de aprender mais sobre todo o potencial do seu aparato 
tecnológico, uma vez que ficará limitado a utilizá-lo apenas com fins de en-
tretenimento. Esse jovem poderá, até mesmo, ser levado a acreditar que essa 
seja a única utilidade do seu Smartphone.
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ANEXO I

QUESTIONÁRIO SOBRE O 
USO DE SMARTPHONES

Idade:___________

1.  Quais funções e/ou aplicativos do seu smartphone você costuma 
utilizar com mais frequência?

 ( ) fazer ligações   ( ) tirar fotos ( ) ouvir músicas
 ( ) navegar na internet ( ) facebook ( )WhatsApp
 ( ) outros:___________________

2.  Você costuma levar seu smartphone a todos os lugares que fre-
quenta e nem mesmo em casa se separa dele? 

 ( ) Sim ( ) Não Porque?________________________________

3.  Você costuma enviar arquivos: 
 ( ) via internet ( ) via Bluetooth

4.  Você costuma utilizar seu smartphone para fazer alguma ati-
vidade escolar?

 ( ) Sim ( ) Não ( ) Às vezes ( ) Nunca

4.1. Se você respondeu sim à questão anterior, qual atividade você 
costuma fazer? ________________________________________
___________________

5.  Algum professor já utilizou o smartphone para alguma atividade 
em sala de aula? 

 ( ) Sim  ( ) Não

5.1.  Se você respondeu sim à questão anterior, em qual disciplina? 
 _____________________________________

6.  Você gostaria de utilizar o smartphone para auxiliar nas atividades 
em sala de aula? 

 ( ) Sim ( ) Não ( ) Tanto faz
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O USO DAS REDES SOCIAIS COMO 
FERRAMENTA PEDAGÓGICA 
INTERDISCIPLINAR PARA A 
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Leonardo Felipe Correa Pinto

Paulo Victor dos Santos Pereira 

Resumo: O acesso dinâmico às informações e a crescente propagação 
das tecnologias da informação e comunicação (TICs) no mundo vem 
impondo consideráveis alterações na dinâmica de vida da sociedade 
contemporânea. Assim, observamos uma intensificação do fluxo de 
informações, fazendo com que, cada vez mais, ocorra interatividade 
entre os sujeitos, principalmente, nas suas relações sociais. Diante 
desse cenário, considerar uma modernização da forma de ensinar 
é imperativo. Percebemos, a partir de estudos já realizados, que a 
utilização de tecnologias de forma crítica e significativa, reestrutu-
rando metodologias educacionais tradicionais, são extremamente im-
portantes para atrair esses jovens alunos nascidos na chamada Era 
Digital. O presente artigo propõe uma prática pedagógica interdisci-
plinar, que tem como estratégia o uso de redes sociais, tais como, o 
Facebook e Youtube para a Educação Ambiental em turmas do 3º ano 
do Ensino Médio, como forma de colaborar para a construção de uma 
aprendizagem colaborativa. 
Palavras-Chave: Educação Ambiental; Interdisciplinaridade; 
Tecnologias da Informação e Comunicação; Redes Sociais; 
Aprendizagem Colaborativa.

1. Introdução 

Atualmente, a sociedade da informação vem passando por intensas 
alterações de seus padrões que influem na dinâmica de vida da sociedade 
contemporânea. Essa complexidade vem transformando o cotidiano das 
pessoas e as suas relações sociais. O rápido acesso às informações e a cres-
cente propagação das tecnologias da informação e comunicação (TICs) no 
mundo contribuem cada vez mais para que ocorra interatividade entre os 
sujeitos, principalmente nas suas relações sociais. Nesse contexto, as redes 
sociais vêm contribuindo significativamente para um fluxo, cada vez maior, 
de informações entre as pessoas. Assim, existe a necessidade de educar esses 
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usuários, que vivem em meio a um mundo digital, para que possam refletir 
sobre as informações recebidas, utilizando as redes sociais de maneira cons-
ciente, responsável e crítica.

É importante ressaltar que muitas escolas se encontram despreparadas 
para a inserção na chamada era digital14. Contribuem para isso a ausência de 
bons laboratórios de informática (quando de fato existem), lacunas na for-
mação de docentes no tocante ao uso de tecnologias, falta de planejamento 
pedagógico, muitas vezes associado à escassez de tempo e ao transborda-
mento das funções do professor (NÓVOA, 2012).

Castilho et al (2014), eu seu trabalho acerca do uso da rede social 
Facebook como ferramenta pedagógica no processo de ensino-aprendizagem 
de Língua Inglesa, reforçam a ideia de que “Antes de focar na prática da sala 
de aula, é preciso que o governo e os dirigentes das escolas busquem sanar 
essas defasagens, investindo em recursos tecnológicos e na formação dos 
docentes, tornando-os capacitados para atuar com eficiência em Ambientes 
Virtuais de Aprendizagem (AVA).” 

Devemos superar também o pensamento pragmático e dicotômico por 
parte de alguns educadores que consideram o uso de tecnologias na edu-
cação a partir de dois polos: os maravilhados com a sua inserção no ambiente 
escolar, enxergando-as como única solução para as questões educacionais 
atuais, e os reticentes, que as repulsam, pois não veem com bons olhos o uso 
dessas novas tecnologias. 

Assim sendo, fica cada vez mais claro e imprescindível o uso das redes so-
ciais como ferramenta pedagógica, a fim de estabelecer maior diálogo com os 
alunos, tratando aspectos de sua vida cotidiana como componentes essenciais 
do processo ensino-aprendizagem fomentando a aprendizagem colaborativa. 
De acordo com Behrens; Gomes; Alcântara, (1999), “A relação professor-
-aluno na aprendizagem colaborativa contempla a inter-relação e a interdepen-
dência dos seres humanos que deverão ser solidários ao buscarem caminhos 
felizes para uma vida sadia deles próprios e do planeta”. Os autores partem da 
ideia de que passamos por uma transição do paradigma cartesiano, marcado 
por uma visão mecanicista e reducionista, que levou à divisão, à fragmentação 
da realidade, para um paradigma emergente, substanciado na sociedade da in-
formação. Existe, então, a exigência de mudança da prática docente:

14	 A	Era	Digital	(também	conhecida	como	Era	da	Informação	ou	Era	Tecnológica)	corresponde	ao	período	posterior	a	era	
industrial,	mais	especificamente	após	a	década	de	1980;	embora	suas	bases	tenham	começado	no	princípio	do	século	
XX	e,	particularmente,	na	década	de	1970,	com	invenções	tais	como	o	microprocessador,	a	rede	de	computadores,	a	fibra	
óptica	e	o	computador	pessoal.
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[...] Neste processo de inovação também o professor precisa tornar-
-se um pesquisador crítico e reflexivo para ser criativo, articulador e, 
principalmente, parceiro de seus alunos no processo de aprendizagem. 
Nesta nova visão, o docente deve mudar o foco do ensinar e passar a 
preocupar-se com o aprender e, em especial, o “aprender a aprender”, 
abrindo caminhos coletivos de busca e investigação para a produção 
do seu conhecimento e do seu aluno. Por sua vez, o aluno precisa 
ultrapassar o papel passivo de repetidor fiel dos ensinamentos do pro-
fessor e tornar-se criativo, crítico, investigador e atuante para produzir 
o conhecimento. BEHRENS; GOMES; ALCANTARA, (1999).

Ainda acrescentam, afirmando que dentro do processo de aprendizagem 
colaborativa: “A relação é de parceiros solidários que enfrentam desafios das 
problematizações do mundo contemporâneo e se apropriam da colaboração 
e da criatividade, para tornar a aprendizagem significativa, crítica e trans-
formadora”. Essa concepção vai ao encontro dos pressupostos enunciados 
por Paulo Freire (1998), nos quais os docentes, em seu ato pedagógico, 
aprendem; e os alunos, por sua vez, ao aprenderem, podem compartilhar o 
saber com outros.

O presente artigo tem como objetivo comprovar a viabilidade de prá-
ticas pedagógicas interdisciplinares (Candiotto, 2001) para a temática da 
educação ambiental por meio das redes sociais, principalmente o Facebook, 
que pode e deve ser usada como ferramenta de apoio e suporte para uma nova 
educação, em que o aluno possa aprender de maneira diferente e inovadora.

Como professores do ensino básico, observamos que as tecnologias, 
cada vez mais presentes na rotina de vida de todos, independentemente de 
nível social, cultural, étnico e faixa etária, quase nunca, no contexto de uso 
em sala de aula, são utilizadas de forma a instigar o aluno ao conhecimento 
intelectual. Nosso principal objetivo no desenvolvimento desse trabalho foi 
de apresentar ao nosso público alvo, nesse caso os alunos da série final do 
ensino médio, uma nova visão do uso do Facebook para fins pedagógicos.

A escolha dessa ferramenta tecnológica, o Facebook, nos permitiu a co-
municação e analise do desenvolvimento do projeto, muito mais dinâmicas 
e pelos resultados, mais atrativo aos alunos, dando ao projeto um cunho 
construtivista, já que a construção de todo trabalho foi feita em conjunto com 
todos os envolvidos.

Esperamos que outros professores, ao lerem nosso trabalho, se ins-
pirem no bom uso das ferramentas tecnológicas para fins pedagógicos, pois 
ao longo da leitura, poderão observar de forma qualitativa e quantitativa, o 
quanto foi proveitoso para todos envolvidos no projeto.
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2. As Redes Sociais como Ferramentas Pedagógicas:

De acordo com a visão de Lima (2011), as redes sociais virtuais são grupos 
ou espaços específicos na internet, que permitem partilhar dados e informações, 
sendo estas de caráter geral ou específico, das mais diversas formas (textos, ar-
quivos, imagens fotos, vídeos e links). Logo, podem contribuir também para a 
implementação de práticas pedagógicas interdisciplinares, criativas e significa-
tivas, que superem a concepção da tecnologia como mero instrumento, ressigni-
ficando-a e contribuindo para uma educação mais efetiva.

A partir do aparato tecnológico, que dá suporte a esses espaços virtuais, 
é possível fazer a conexão entre diferentes ambientes da rede, entrelaçados 
por palavras ou textos. Cada expressão nos remete a um significado, a um 
sentido, embora todos possuam uma relação entre si. Recorremos aqui à me-
táfora do hipertexto, empregada pelo filósofo Pierre Levy (2007). Segundo o 
autor o hipertexto “conecta palavras e frases cujos significados remetem-se 
uns aos outros, dialogam e ecoam mutuamente para além da linearidade do 
discurso, um texto já é sempre um hipertexto, uma rede de associações.” 
(LEVY, 2007 p. 45). Favorece-se, então, a implementação desse recurso 
para fins pedagógicos, uma vez que permite ao usuário obter informações 
provindas de diferentes fontes acerca de um tema.

A escolha das redes sociais supracitadas se deu para que as trocas de in-
formações entre professores e alunos possam ocorrer também em ambientes 
virtuais de aprendizagem (AVA), a partir de smartphones, tablets, laptops e 
desktops, dando maior dinâmica às trocas de informações, possibilitando, 
assim, o acesso aos conteúdos educacionais em diferentes lugares e horários.

Acerca dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem, Valentini e Soares 
(2005, p. 19) trazem a ideia que AVA:

[...] vai além da ideia de um conjunto de páginas educacionais na Web 
ou de sites com diferentes ferramentas de interação e de imersão (rea-
lidade virtual). Entendemos que um ambiente virtual de aprendizagem 
é um espaço social, constituindo-se de interações cognitivo-sociais 
sobre ou em torno de um objeto de conhecimento: um lugar na Web, 
“cenários onde as pessoas interagem”, mediadas pela linguagem da 
hipermídia, cujos fluxos de comunicação entre os interagentes são 
possibilitados pela interface gráfica. 

Nesse sentido, Santos (2003) colabora com a ideia do uso de ambientes 
virtuais para fins pedagógicos, mostrando que a partir da ressignificação e in-
teração, tais ambientes podem contribuir para construção de conhecimento:
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[...] Neste sentido podemos afirmar que um ambiente virtual é um 
espaço fecundo de significação onde seres humanos e objetos técnicos 
interagem potencializando assim, a construção de conhecimentos, 
logo a aprendizagem. Então todo ambiente virtual é um ambiente de 
aprendizagem? Se entendermos aprendizagem como um processo 
sócio-técnico onde os sujeitos interagem na e pela cultura sendo está 
um campo de luta, poder, diferença e significação, espaço para cons-
trução de saberes e conhecimento, então podemos afirmar que sim.

O Facebook foi criado em fevereiro de 2004 por Mark Zuckerberg, que 
tinha como objetivo primeiro ser um espaço de conexão entre os alunos da 
universidade de Harvard. Devido à repercussão e ao grande sucesso da rede, 
atualmente é uma das redes sociais que mais crescem no mundo. A partir 
dessa ferramenta digital, o internauta pode compartilhar arquivos e interagir 
de forma dinâmica e envolvente com os demais. Nele, o usuário pode cons-
tantemente atualizar seu status. Para isso, basta responder à pergunta norte-
adora proposta pela rede: “No que você está pensando agora?”.

Dentre suas principais características, destacamos que os usuários 
podem se comunicar através de bate-papo, mensagens pessoais, mensagens 
no mural, ou “cutucadas”, ou seja, a indicação em tempo real das postagens 
através de indicadores visuais e sonoros. O Facebook permite também se-
parar os amigos em listas, podendo cada lista ter configuração de visuali-
zação e privacidade diferentes.

Ao pensar o Facebook como ferramenta pedagógica, destacamos que os 
educandos podem postar fotos, vídeos, compartilhar notícias interessantes, 
criar eventos, grupos de discussão sobreas aulas vistas e páginas pessoais. 
Esta rede social pode ser uma alternativa educacional satisfatória, podendo 
apresentar-se como uma proposta pedagógica mais atrativa aos discentes 
Nativos Digitais. Para que esse objetivo seja alcançado, o docente deve 
incentivar a participação dos alunos, que pode ser feita, inclusive, fora do 
ambiente escolar, promovendo maior interação não somente entre professor 
e aluno, mas também entre os próprios alunos.

Sob a ótica de Muñoz; Towner apud Bezerra; Brito (2013), o Facebook 
auxilia no rompimento de fronteiras estruturais entre docentes e alunos, pos-
sibilitando a proposição de tarefas referentes às aulas pela rede, a criação 
de eventos, o compartilhamento de links úteis e outras atividades fora da 
sala de aula. A partir da rede social, os alunos podem entrar em contato 
com seus colegas sobre questões relativas as temáticas abordadas em sala de 
aula, atividades, bem como colaborar em projetos de grupo em um ambiente 
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virtual. Logo, se mostra como uma importante ferramenta que pode facilitar 
a comunicação entre alunos e entre alunos e professores e corroborando na 
participação dos alunos em aula.

Bezerra; Brito (2013), reforça tais ideias, afirmando que:

[...] o Facebook pode ser útil na criação de comunidades ou grupos 
de aprendizagem, na qual os usuários podem interagir, trocar infor-
mações e compartilhar vídeos que podem ser de interesse do grupo. 
Assim, professores podem criar tais grupos e convidar alunos e outros 
professores a participarem.

Dentro dessa rede social, os “grupos” criados configuram comunidades vir-
tuais tecendo relações no ciberespaço15 com interesses em comum que buscam 
alcançar objetivos específicos. A partir da possibilidade de organização de 
grupos entre os usuários, o Facebook e estrutura como espaço online, no qual a 
interação e o compartilhamento de ideias e materiais podem ser realizados entre 
os integrantes, sendo, assim, uma possibilidade favorável para que os alunos 
trabalhem em projetos colaborativos com outros alunos e professores.

Outra rede social utilizada em nossa prática pedagógica foi o Youtube. 
Esse site de compartilhamento de vídeos, atualmente o mais popular do 
mundo, possibilita que milhões de pessoas assistam a vídeos criados por pro-
fissionais e amadores e também compartilhem. De acordo com Costa (2010), 
a popularização de vídeos digitais e o maior acesso à internet de banda larga 
gerou um boom de vídeos na rede, em que o YouTube atuou como grande 
dinamizador desta tendência ao possibilitar a publicação de vídeos. Ao per-
mitir que usuários criem canais de comunicação, o site torna-se um eficiente 
canal de divulgação de trabalhos produzidos por alunos. Utilizando-o é pos-
sível envolver os alunos na construção de vídeos que passam a ser autores ou 
coautores no processo de criação do vídeo relacionado uma proposta educa-
cional. O uso desse recurso é potencialmente relevante, devido à sua grande 
capacidade motivação e sensibilização dos discentes.

3. A Educação Ambiental

Outro eixo conceitual adotado como um norteador para a realização de 
tal atividade pedagógica se mostra na Educação Ambiental. De acordo com 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (BRASIL, 

15	 Abordamos	a	 visão	de	Pierre	Levy	 (1999),	 na	qual	 o	ciberespaço	 é	entendido	enquanto	dispositivo	de	comunicação	
interativo	e	comunitário	se	revelando	como	instrumento	da	inteligência	coletiva.	É	um	local	onde	pessoas	de	diferentes	
partes	 do	 mundo	 inteiro	 trocam	 ideias,	 artigos,	 imagens,	 experiências	 ou	 observações	 em	 conferências	 eletrônicas	
organizadas	de	acordo	com	interesses	específicos.
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2012), esse conceito é um processo em construção, não havendo concei-
tuação consensual, embora, devamos refutar concepções reducionistas, 
fragmentadas e unilaterais da problemática ambiental, e abordagem despo-
litizada e ingênua. 

Ainda nesse documento, Educação Ambiental vem se afirmando como 
valor ético-político orientador de um projeto de sociedade ambientalmente 
sustentável, em que se possa construir uma relação simétrica entre os in-
teresses das sociedades e os processos naturais. A articulação da ética am-
biental com a educação vem constituindo laços indenitários de uma cultura 
ambiental, de um campo conceitual-ambiental

Para que os estudantes constituam uma visão da globalidade e com-
preendam o ambiente em todas as suas dimensões, a prática pedagógica da 
Educação Ambiental deve ter uma abordagem complexa e interdisciplinar. 
Daí decorre a tarefa não habitual, mas a ser perseguida, de estruturação ins-
titucional da escola e de organização curricular que, mediante a transversa-
lidade, supere a visão fragmentada do conhecimento e amplie os horizontes 
de cada área do saber.

Destaca-se, nesta proposta pedagógica, a preocupação em desen-
volver, na prática educativa, não apenas temas e conteúdos, mas também, 
e sobretudo, métodos de aprendizagem, com a perspectiva de possibilitar 
o processo de descoberta e de ressignificação de conteúdos para construir 
conhecimentos. Essa perspectiva certamente encontra sua melhor realização 
nas abordagens interdisciplinares.

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Ambiental, 

[...] A Educação Ambiental deve avançar na construção de uma ci-
dadania responsável voltada para culturas de sustentabilidade so-
cioambiental, envolvendo o entendimento de uma educação cidadã, 
responsável, crítica, participativa, em que cada sujeito aprende com 
conhecimentos científicos e com o reconhecimento dos saberes tradi-
cionais, possibilitando, assim, a tomada de decisões transformadoras 
a partir do meio ambiente natural ou construído no qual as pessoas se 
integram. O reconhecimento do papel transformador e emancipatório 
da Educação Ambiental torna-se cada vez mais visível diante do atual 
contexto nacional e mundial em que se evidencia, na prática social, a 
preocupação com as mudanças climáticas, a degradação da natureza, a 
redução da biodiversidade, os riscos socioambientais locais e globais, 
as necessidades planetárias (BRASIL, 2012, p. 9-10).
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Ainda de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Ambiental:

• visa à construção de conhecimentos, ao desenvolvimento de habi-
lidades, atitudes e valores sociais, ao cuidado com a comunidade 
de vida, a justiça e a equidade social ambiental, e com a proteção 
do meio ambiental natural e construído;

• não é atividade neutra, pois envolve valores, interesses, visões de 
mundo; desse modo, deve assumir na prática educativa, de forma ar-
ticulada e independente, as suas dimensões políticas e pedagógicas;

• deve adotar uma abordagem que considere a interface entre a na-
tureza, a sociocultura, a produção, o trabalho, o consumo, supe-
rando a visão despolitizada, acrítica, ingênua e naturalista ainda 
muito presente na prática pedagógica das instituições de ensino;

• deve ser integradora, em suas múltiplas e complexas relações, 
como um processo contínuo de aprendizagem das questões refe-
rentes ao espaço de interações multidimensionais, seja biológica, 
física, social, econômica, política e cultural. Ela propicia a mu-
dança de visão e de comportamento mediante conhecimentos, va-
lores e habilidades são necessários para a sustentabilidade, prote-
gendo o meio ambiente para as gerações presentes e futuras.

Desse modo, a Educação Ambiental (com abordagem local, regional ou 
nacional), passa a ser um elemento intrínseco e permanente nos currículos es-
colares, que visam, entre outros fatores, a promoção da justiça ambiental e das 
práticas sustentáveis, resultando na construção de uma cidadania responsável.

4. Metodologia 

Para a implementação da proposta pedagógica interdisciplinar, foram 
selecionadas três turmas de 3º ano do ensino médio: uma do curso regular, e 
as demais de cursos técnicos, sendo uma com curso técnico em informática 
e a restante em enfermagem, todas da escola Centro Educacional Órion, in-
tegrante da rede privada de educação, em Bangu, bairro localizado na zona 
oeste do município do Rio de Janeiro-RJ. 

Dividiu-se a aplicação da metodologia em cinco etapas:
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1ª Etapa:
A primeira etapa do trabalho se deu pela escolha das turmas e série. Foi 

proposto a criação de um grupo no Facebook (Figura 1), como observamos 
na colocação supracitada de Bezerra; Brito (2013), em que nós, professores 
regentes, com o auxílio do coordenador do curso de informática da escola, 
atuamos como administradores do grupo, inserindo todos os alunos. 

Figura 1 – Página fechada do grupo criado na rede social Facebook

Nesse grupo, disponibilizamos o link que direcionou o aluno ao Youtube, 
para que os mesmos tivessem acesso ao vídeo: A história das coisas16, que 
trata de vários temas, inclusive da ação do homem na degradação ambiental. 
A visualização desse vídeo, gerou subterfúgios para que os alunos pudessem 
desenvolver a 2ª etapa do projeto.

2ª Etapa:
Após a visualização do vídeo, os alunos tiveram como tarefa a produção 

de um breve texto individual acerca de suas percepções relativas às questões 
apresentadas nesse documentário, sendo diretamente postado no grupo do 
Facebook, a fim de tornar mais dinâmica o as trocas de informações entre 
professor-aluno e aluno-aluno, gerando textos, como os destacados a seguir:

[...] Espero que dê tempo de parar antes que seja muinto tarde, pois 
pelo caminho que seguimos o único final que consigo ver é um mundo 
destruído pela ignorância e a ganância humana. (Aluna I. E.)

16 (Vide:	<https://www.youtube.com/watch?v=7qFiGMSnNjw>.)
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[...] Bem como é dito no documentário, o consumismo virou uma 
forma de vida e tudo faz parte de um grande plano para que a eco-
nomia seja sustentável e o ambiente não seja levado em consideração. 
(Aluno R. B. A.)
[...] O ciclo vicioso, que nos mostra para que temos vivido, só tende a 
piorar, já que o ser humano se torna cada vez mais egoísta e cego pela 
ganância. (Aluna A. C. K.)
[...] O vídeo nos faz refletir a respeito da exploração abusiva dos re-
cursos naturais. [Aluna A. R.]

3ª Etapa:
Foi organizado um debate na escola com os alunos participantes, co-

ordenação e professores que durante o desenvolvimento desse trabalho, se 
interessaram em participar do mesmo, tornando a proposta interdisciplinar 
mais abrangente. As disciplinas que iniciaram o projeto, foram as de Biologia 
e Geografia, sendo posteriormente integrado por Língua Portuguesa, 
Matemática e Informática e algumas disciplinas utilizaram o trabalho como 
parte da avaliação dos discentes.

Abrimos o debate com o documentário proposto, em seguida minis-
tramos um breve seminário com os principais elementos relacionados à ação 
antrópica na degradação do meio ambiente e por fim mediamos uma dis-
cussão, estimulando a exposição das ideias individuais dos alunos sobre o 
tema. Assim, mais uma vez, apresentamos as ferramentas norteadoras para o 
desenvolvimento da 4ª etapa.

4ª Etapa:
Tomamos então, como próximo passo, a divisão das turmas em grupos 

de 4 a 5 alunos, que executaram seus trabalhos baseados no tema principal 
“A ação antrópica na degradação do ambiente” sendo livre a escolha do tipo 
de material produzidos pelos grupos, porém, foi proposto a produção de 
texto ou documentário feito em vídeo, com auxílio de smartphones, postados 
em um canal do Youtube e disponibilizado a todos no grupo do Facebook. 

Compreendemos assim, que essa é uma oportunidade para estender a 
aprendizagem para fora dos muros da sala de aula tradicional, em um am-
biente que os alunos estão acostumados. Segundo Prensky (2001), preci-
samos inventar metodologias voltadas aos Nativos Digitais para todas as 
disciplinas do currículo escolar, tendo como apoio a experiência de nossos 
alunos, também Nativos Digitais, no ambiente das redes socais
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5ª Etapa:
Produzimos um questionário fechado e estruturado, após a execução 

das quatro tarefas anteriores, com base no modelo de Kirkpatrick (1994), 
dando ao aluno uma semana para a resposta do mesmo. Esse questionário 
foi produzido com o auxílio do professor de matemática da escola, que uti-
lizou a ferramenta de criação de formulários online vinculado ao Gmail17, 
para uma observação qualitativa em relação a perspectiva da utilização do 
veículo tecnológico Facebook e Youtube como facilitador de comunicação 
e aprendizado. Cada aluno indicou através de suas respostas, sua impressão 
sobre a proposta pedagógica utilizada com a intenção de facilitador da assi-
milação do conteúdo e modificação do seu conhecimento em relação a sua 
atuação como agente efetivo da poluição do ambiente.

4.1 A Formulação do Questionário:

Esse modelo de avaliação de treinamento, baseado modelo de 
Kirkpatrick (1994), que apresenta quatro níveis, onde cada nível tem sua 
importância e, conforme se passa de um nível para outro, o processo ser 
torna mais complexo, porém fornece resultados mais reais. Os níveis são: (1) 
reação: onde se avalia a como o aluno se sente e suas reações pessoais com 
a experiência do aprendizado; (2) aprendizado: levanta o quanto os alunos 
podem ampliar seus conhecimentos e/ou habilidades antes e depois do tra-
balho proposto; (3) comportamento: identifica o quanto os participantes 
aplicaram o que aprenderam e se ocorreu mudança de comportamento em 
decorrência do que foi assimilado. (4) resultados: identifica os ganhos ob-
tidos com o trabalho aplicado. 

5. Discussão dos Resultados

A proposta pedagógica teve como objetivo primeiro a utilização de 
redes sociais, como o Facebook e o Youtube ao processo de ensino de forma 
interdisciplinar. Ao utilizar, em sala de aula, recursos tecnológicos presentes 
no cotidiano dos alunos, corroborou como uma maneira de motivar não 
somente estudantes, mas principalmente professore. Esta prática permitiu 
desenvolver a interação entre os alunos, e com isso a construção de uma 
aprendizagem cooperativa do conhecimento em rede. 

17 Disponível na plataforma Google, a partir do link: (<https://docs.google.com/forms/d/1dVplvCMPjZ8MJqselbSAQbjwOL4
L6lUqh-OodTZxsNo/viewform?c=0&w=1>.)
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A receptividade dos alunos ao proposto trabalho, surpreendeu a nós, 
devido a sua aceitação imediata, o que entendemos, após a avaliação dos re-
sultados, que se deve a forma de aplicação do mesmo, já que todo modelo 
executado, foi diretamente ligado ao uso de ferramentas tecnológicas usadas 
constantemente por esses alunos, Facebook e Youtube porém, de forma lúdica. 

Nossas observações, não se deram somente pela avaliação quantitativa 
dos questionário, mas também pela observação do empenho de cada indi-
víduo envolvido no projeto e pelas manifestações positivas dos alunos em 
relação ao trabalho em cada etapa executada. Porém, para fundamentarmos 
nossas considerações acerca do trabalho, lançamos mão da ferramenta do 
Google, que fornece modelos de questionários, produzindo, gráficos que 
deram suporte para a análise de resultados.

Os produtos realizados pelos alunos após a visualização do vídeo “A 
História das coisas” no Youtube, que serviram como parte da avaliação, 
foram muito criativos. Ao deixarmos livre o formato de produção, os grupos 
apresentaram trabalhos em diferentes gêneros: vídeos, textos, maquetes, rea-
lizados de maneira inovadora e cooperativa. Esses resultados foram postados 
no grupo do Facebook pelos discentes, onde todos os envolvidos tiveram 
acesso aos materiais produzidos. 

O questionário foi acessado pelos alunos diretamente do Facebook18, 
facilitando assim o acesso pelos alunos e sua rápida resposta. A Figura 2, 
representa o link postado no Facebook, que foi acessado pelos alunos.

Figura 2 – Postagem do questionário produzido no grupo da rede social Facebook

18 Através do link:	(<https://docs.google.com/forms/d/1dVplvCMPjZ8MJqselbSAQbjwOL4L6lUqh-OodTZxsNo/viewform?c=0&w=1>)
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5.1. Avaliação do Questionário

A primeira análise, está relacionada ao quantitativo de alunos que 
compõem a diversidade da turma em relação a escolha do aluno, tendo 
em vista que a escola apresenta o Ensino Médio nas modalidades regular 
e técnica. Observamos que aproximadamente 70% dos alunos envolvidos 
na proposta cursam o Ensino Médio Técnico nos cursos de enfermagem e 
informática. Entretanto, essa preponderância não influenciou nos resultados. 

A primeira pergunta apresentada no questionário avalia a intimidade do 
aluno em relação ao uso do Facebook como modelo AVA, sendo a resposta 
representada no Gráfico 1. 

Gráfico 1 – Percentual de alunos já haviam utilizado o 
Facebook como Ambiente de Aprendizagem Virtual

Embora o Facebook seja amplamente utilizado pelos discentes, per-
cebemos que uma parte expressiva dos mesmos, não haviam sido apresen-
tados a essa ferramenta tecnológica com objetivos pedagógicos e, embora 
tenhamos analisado a resposta de uma baixa amostragem, 27 alunos em uma 
única escola, ficamos surpresos com tal resultado, já que esses alunos, não 
estudaram especificamente somente nessa escola, além de uma parte estarem 
inseridas em cursos preparatórios. Entendemos então, que o uso dessa fer-
ramenta ainda está muito vinculado a entretenimento, tanto pelos alunos, e 
ainda pouco exploradas pelos professores para fins educacionais.

O terceiro questionamento avalia a praticidade que os alunos obser-
varam em responder as questões, diretamente relacionada ao local onde 
ocorreu o maior volume de acessos, o que podemos observar no gráfico 3. 
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Entendemos que, assim como esperávamos, a maior parte dos alunos 
acessavam a página do Facebook fora do ambiente escolar (aproximada-
mente 93% dos alunos), em suas residências ou em algum deslocamento 
dentro de seu percurso diário, tornando suas avaliações em relação as ob-
servações indicadas por nós, mais rápidas e dinâmicas. Essa praticidade de-
terminou uma resposta as dinâmicas propostas praticamente em tempo real.

A quarta e quinta perguntas, estão direcionadas aceitação do aluno ao 
modelo da proposta pedagógica. Como podemos observar posteriormente 
(Gráficos 2 e 3), grande parte dos alunos indicaram a excelência na ati-
vidade e a aceitação da proposta, o que facilitou a execução do projeto. Com 
o grande comprometimento dos envolvidos, mediante a observação desses 
resultados, percebemos que esse trabalho gerou mudanças no comporta-
mento dos alunos, que iremos discutir na conclusão. 

Gráfico 2 – Grau de aceitação por parte dos alunos 
à proposta pedagógica implementada

Gráfico 3 – Opinião dos alunos sobre o suo do Youtube e 
Facebook para realização de atividades escolares
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As perguntas 7, 8 e 9 do questionário foram elaboradas no intuito de 
avaliar o grau de conhecimento adquirido pelo aluno ao longo da execução 
das atividades, demostrando através dos gráficos, a internalização dos temas 
abordados e a condição que foi criada em relação a possibilidade de que 
esses alunos se tornem disseminadores desse conhecimento. 

As respostas do item 6 do questionário indicam que a facilidade de 
acesso tornou o conteúdo, segundo a visão da maior parte dos alunos, mais 
atrativo e fácil de assimilação. Assim, de acordo com item 7, observamos 
que a assimilação do conteúdo pelos alunos, a ainda que a maior parte dos 
alunos não se sintam confiantes para transferir o conhecimento adquirido, 
um número relativo assumiu a condição de disseminadores desse conheci-
mento, o que é satisfatório.

As respostas ao item 8 apontam a viabilidade da utilização da atividade 
proposta, já que em se tratando dos conteúdos relacionados à ecologia, o 
mais importante é que consigamos nos enxergar como parte de um todo, 
não como um ser dominante e não dependente do meio. O contingente que 
se percebeu parte de algo maior, foi bem expressivo, assim como considera 
Morin (2003):

O desenvolvimento da aptidão para contextualizar tende a produzir 
a emergência de um pensamento “ecologizante”, no sentido em que 
situa todo acontecimento, informação ou conhecimento em relação de 
inseparabilidade com seu meio ambiente – cultural, social, econômico, 
político e, é claro, natural. Não só leva a situar um acontecimento 
em seu contexto, mas também incita a perceber como este o modifica 
ou explica de outra maneira. Um tal pensamento torna-se, inevitavel-
mente, um pensamento do complexo, pois não basta inscrever todas 
as coisas ou acontecimentos em um “quadro” ou uma “perspectiva”. 
Trata-se de procurar sempre as relações e inter-retro-ações entre cada 
fenômeno e seu contexto, as relações de reciprocidade todo/partes: 
como uma modificação local repercute sobre o todo e como uma 
modificação do todo repercute sobre as partes. Trata-se, ao mesmo 
tempo, de reconhecer a unidade dentro do diverso, o diverso dentro 
da unidade; de reconhecer, por exemplo, a unidade humana em meio 
às diversidades individuais e culturais, as diversidades individuais e 
culturais em meio à unidade humana (MORIN, 2003 p. 24 e 25).

A análise da última pergunta, nos fez observar a importância dessa pes-
quisa, pois indica o grau de 100% de aceitação do projeto por parte do aluno. 
Observando que, dos 29 alunos participantes e dos 27 que responderam ao 
questionário, aceitaram de forma significativa a utilização da metodologia 
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aplicada por nós. Concluímos assim, que o uso das mídias sociais atingiu 
essa nova geração, e que embora não resolva os problemas do aprendizado de 
nosso aluno, nos torna entusiastas, na fomentação da ideia sobre o bom uso 
dessas tecnologias, pois percebemos que a aplicação do Facebook e Youtube 
como prática pedagógica, tornou um conteúdo complexo e volumoso, bem 
internalizado pelo aluno, alcançado o mesmo de maneira mais efetiva. 

A análise do questionário serviu para termos uma real visão da compre-
ensão dos conteúdos. De acordo com as dimensões de conteúdos por Zabala19 
(1998), a base conceitual foi plenamente desenvolvida, onde praticamente a 
totalidade dos alunos dominaram os conceitos trabalhados de maneira muito 
satisfatória. A dimensão procedimental, desenvolvidas através das demais 
etapas, também gerou resultados, como os apontados anteriormente. De 
modo geral, a grande maioria dos alunos se mostrou competente na apli-
cação do conhecimento adquirido.

Já a dimensão atitudinal dos conteúdos se mostrou o maior desafio do 
projeto. É realmente muito difícil mudar valores e práticas naturalizadas his-
toricamente por um grupo de pessoas. A falta de políticas de conscientização 
e a negligência do próprio poder público na gestão do meio ambiente no 
bairro é responsável pela formação desta barreira tão difícil de se transpor 
entre o discurso e prática da população. Tal barreira já foi incorporada à 
vivência de muitos desses alunos. Entretanto, tais dificuldades serviram de 
estímulo para o desenvolvimento do projeto. Este buscou desconstruir o dis-
curso do pessimismo e mostrar que mudanças são possíveis. 

6. Considerações Finais

Iniciamos a elaboração da proposta pedagógica apresentada com o 
objetivo estudar tecnologias aplicáveis em ambiente escolar e ao longo de 
nossas discussões, foram desenvolvidas as etapas sob a luz da interdiscipli-
naridade entre as disciplinas de geografia e biologia, porém, ao pensarmos 
o tema, “Ação antrópica na degradação do meio ambiente” e demostrarmos 
na escola de nossa escolha a coordenação e professores, automaticamente a 
amplitude do projeto aumentou e atingiu outras disciplinas, por intermédio 
da percepção de seus professores, elevando para nós, a importância da inter-
disciplinaridade de nosso projeto. 

19	 Aqui	estabelecemos	um	paralelo	com	a	classificação	proposta	por	Zabala	(1998)	sobre	as	três	dimensões	de	conteúdos	
na	prática	educativa:	a	conceitual,	a	procedimental	e	a	atitudinal.
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Avaliando os dados obtidos mediantes as respostas de nossos alunos, 
consideramos que o uso das redes sociais tornou muito mais agradável para 
essa geração, extremamente ligada as novas tecnologias, a assimilação dos 
conteúdos relacionados ao tema e mesmo na confecção dos trabalhos de-
senvolvidos pelos alunos. Observamos grande empenho e criatividade, com 
textos originais e esclarecedores, além de vídeos autorais e explicativos.

Após a execução de todas as atividades e por fim, da análise das res-
postas de nossos alunos ao questionário proposto, concluímos que, apenas 
demos o ponta pé inicial a algo bem maior ao que pensamos, os colegas 
envolvidos se tornaram tão entusiasmados quanto nós, assim como a própria 
instituição, gerando um pensamento mais interdisciplinar e tecnológico 
aos envolvidos, nos gerando maior prazer em confeccionar tal trabalho. 
Percebemos também, após a avaliação dos dados estatísticos, que esta pro-
posta pode ser aplicada em outros tipos de avaliação, sendo de forma in-
terdisciplinar ou mesmo disciplinar, já que torna os conteúdos trabalhados, 
como observamos nos resultados, mais atrativos e de melhor assimilação.

Embora, seja muito importante que, ao longo da formação destes novos 
cidadãos, outras experiências pedagógicas, como está, a reforcem e assim fa-
zendo uma mudança efetiva na forma de pensar e antes de mais nada, principal-
mente na atitude dessas pessoas. Sob uma ótica geral, tal projeto proporcionou 
aos alunos muito aprendizado de forma lúdica, eficiente e muito mais atraente. 
O uso de redes sociais como ambiente de aprendizagem virtual, aproveitando 
as suas possibilidades e através de uma abordagem interdisciplinar, pode con-
tribuir para a construção de novos conhecimentos e de forma cooperativa. Nesse 
sentido, apontamos que com adequada orientação por parte dos docentes, as 
redes sociais, se bem utilizadas, podem fomentar um ambiente de estímulo de 
interações, bem como geração e compartilhamento de conteúdo.

A aprovação do método escolhido pelos estudantes, o engajamento e 
os diferentes resultados positivos obtidos a partir da experiência pessoal de 
cada um deles proporcionou a todos os professores envolvidos no trabalho 
um aprendizado rico e inovador, estimulando sua manutenção e reprodução.
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ANEXO A

QUESTIONÁRIO APLIACADO 
JUNTO AOS ALUNOS

1. Em seu período como estudante até então, já havia feito o uso 
do Facebook e Youtube como ambiente de aprendizagem?

a) Sim
b) Não

2. Como o uso do Facebook e Youtube favoreceu a execução da 
atividade proposta?

a) Pela facilidade de acesso;
b) Pelo motivo da atratividade tecnológica;
c) Por poder fazer mais de uma atividade ao mesmo tempo;
d) Por poder visualizar as tarefas pelo Smartphone.

3. Em qual ambiente você mais acessou o grupo “Ação antrópica 
no ambiente” para a realização das tarefas?

a) Residência
b) Escola
c) Durante algum deslocamento
d) Outros lugares

4. Qual o seu grau de aceitação da atividade proposta?
a) Excelente
b) Muito Bom
c) Bom
d) Ruim
e) Muito ruim

5. Você acha válido o uso do Facebook e Youtube para a reali-
zação de uma atividade escolar?

a) Muito válido
b) Válido
c) Indiferente
d) Não achei válido
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6. Em relação ao aprendizado acerca dos temas relacionados 
a ação antrópica na degradação do meio ambiente, o uso do 
Facebook e Youtube?

a) Facilitou a assimilação do conteúdo por torná-lo mais atrativo e acessível.
b) A simples facilidade na acessibilidade determinou meu 

melhor aprendizado.
c) O uso dessas tecnologias determinou meu maior interesse e faci-

litou a assimilação do mesmo.
d) Não me senti atraído pelo uso dessas tecnologias, por isso não as-

similei o conteúdo proposto.
e) Prefiro trabalhos mais formais, feitos em sala de aula de maneira 

mais tradicional.

7. Após a execução desse trabalho, você se sente mais seguro para 
discutir sobre o tema proposto e, mesmo ensinar sobre o assunto?

a) Me sinto mais confiante acerca do tema e capaz de ensinar sobre 
o mesmo.

b) Me sinto mais confiante acerca do tema, porém, não capaz de en-
sinar sobre o mesmo por não me sentir confortável com a questão 
da exposição.

c) Me sinto mais confiante acerca do tema, porém, não sou capaz de 
ensinar sobre o mesmo por não sentir segurança para discutir um 
tema tão amplo.

d) Me sinto mais confiante acerca do tema, mas não capaz de ensinar 
sobre o mesmo.

e) Meu conhecimento não evoluiu após a execução do trabalho.

8. Ter feito o trabalho mudou minha visão:
a) Me tornando menos compulsivo em quanto consumidor.
b) Modificando meu comportamento em relação a produção de lixo.
c) Me fazendo perceber que sou parte de um todo.
d) Me tornando menos poluidor.
e) Meu comportamento não mudou, já que não sofri influencia na 

execução desse trabalho.

9. Você gostaria que mais atividades escolares seguissem o modelo 
da proposta desse trabalho?

a) Sim
b) Não
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O USO DO VÍDEO COMO FACILITADOR 
DO PROCESSO DE ENSINO- 

-APRENDIZAGEM: Uma 
experiência com oficina de xadrez

Italo dos Santos Rocha
Luciene Maria De Souza Zanardi

Introdução

O xadrez é um jogo de tabuleiro histórico com regras bem definidas, 
que exige dos jogadores um olhar atento, cuidadoso e concentrado. 

Segundo Silva (2008) esse jogo pode potencializar o ensino dialógico, 
empático e impulsionador das competências e habilidades de forma inte-
rativa, envolvente, autônoma e com participação qualitativa dos sujeitos da 
comunidade escolar. 

Dessa forma, ainda segundo Silva (2008) podemos perceber que a apli-
cação do jogo de xadrez nas escolas possui grande valor pedagógico, além 
de ser uma opção de lazer, pois ele estimula capacidades do desenvolvi-
mento cognitivo como: raciocinar na busca de meios adequados para atingir 
um fim, imaginar concretamente situações futuras próximas e tomada de 
decisões, para resolução de situações-problemas.

Ele também pode ser abordado de maneira interdisciplinar, numa visão 
holística, conforme Moran, Masetto e Behrens (2011, p. 92):

A visão holística busca a perspectiva interdisciplinar, superando a 
fragmentação, a divisão, a compartimentalização do conhecimento. 
O processo educativo numa visão holística implica em aprender a 
conhecer, aprender a fazer aprender a conviver, aprender a aprender, 
aprender a ser. 

Desenvolvê-lo nessa perspectiva, possibilita a integração de conteúdos 
de áreas distintas do conhecimento humano. Sendo assim, foi idealizada uma 
oficina interdisciplinar integrando as áreas de Educação Física e Desenho. 
Nessa oficina, a integração ocorreu devido a consideração do xadrez tanto 
como esporte e como ciência20. 

20	 De	 acordo	 com	OLIVEIRA,	 V.	 e	 CARVALHO,	 J.	 (2011,	 p.	 12328)	 o	 xadrez	 como	 esporte	 está	 relacionado	 com	 os	
adolescentes	que	encaram	como	uma	competição	e	buscam	a	vitória,	já	o	xadrez	como	ciência	tem	a	ver	com	os	adultos	
que	buscam	ensinar,	pesquisar	e	descobrir	mais	sobre	o	jogo.
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Assim, experimentou-se uma forma de jogar com o próprio corpo em 
relação com o espaço, chamamos a atividade de xadrez humano. Nessa ati-
vidade, os alunos foram às peças do jogo utilizando um tabuleiro construído 
no chão, e para a movimentação das peças foi empregado o conceito geomé-
trico de coordenadas absolutas e relativas simplificado pela idéia das direções 
cardeais e colaterais, visando facilitar o processo de ensino-aprendizagem. 

O jogo é capaz de ampliar as possibilidades de aprendizagem dos 
alunos, pois como afirmam Yared (apud FAZENDA, 2008, p. 165):

A interdisciplinaridade leva o aluno a ser protagonista da própria his-
tória, personalizando-o e humanizando-o, numa relação de interde-
pendência com a sociedade, dando-lhe, sobretudo, a capacidade crítica 
no confronto da cultura dominante e por que não dizer opressora, por 
meio de escolhas precisas e responsáveis para a sua libertação e para a 
transformação da realidade. 

Para ampliação desse conceito, este estudo propõe a experimentação de 
diferentes formas e meios de se praticar o jogo de xadrez. Pretendeu-se, em 
nossa proposta, abordar o xadrez em diferentes perspectivas, utilizando-se 
do jogo na versão digital e na forma de pratica corporal (xadrez humano).

Além disso, como suporte pedagógico para o ensino do xadrez utilizou-se 
os vídeos educativos e verificamos sua relevância e aplicabilidade no ensino. 
Alguns vídeos didáticos foram exibidos durante a oficina, com o intuito de 
apresentar a história, as regras e ações estratégicas básicas do jogo de xadrez.

2. Referencial teórico

2.1 Por que o jogo de xadrez?

O jogo como nos diz Elkonin (2009) é uma atividade que reconstrói as 
relações sociais, sem uma finalidade utilitária direta. Podemos dizer que os jogos 
baseados na realidade podem simular, alterar e até mesmo criar outra realidade.

Nesse sentido, como o jogo se pauta na realidade, podemos pensar o 
jogo do xadrez e sua relação com a história, que nos tempos dos feudos 
percebeu-se a eclosão de guerras e disputas territoriais, juntamente com 
a questão da monarquia pela figura do rei e da rainha, além do envolvi-
mento da igreja com a presença do bispo no jogo. Assim em conjunto com 
as torres, cavalos e peões, temos as peças desse jogo, que trava uma disputa 
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por território, tendo como objetivo primordial o xeque-mate, esse que se 
caracteriza por um ataque decisivo ao rei do qual não há possibilidade de 
escapatória ou movimentação, implicando na derrota do jogador atacado.

O jogo de xadrez tem ligações com o passado e revela sua relação com a 
vida. Através de suas regras define subjetividades e promove aprendizagens. 
Assim sendo, o xadrez é um jogo que, segundo Falcão (apud GRANDO, 
2009, p. 99):

Podemos deduzir que as atividades lúdicas representam um elemento 
comum de educação e cultura. Estes são fatores fundamentais de aqui-
sição de valores, das regras de vida, do saber sobreviver em qualquer 
contexto cultural. 

O jogo do xadrez promove a estimulação da mente, como nos diz Oliveira, 
V. e Carvalho, J. (2011) se aplicado de forma adequada pode favorecer o de-
senvolvimento da criatividade e autonomia, bem como o controle emocional 
e o raciocínio. Tais autores relacionam o xadrez em três perspectivas: como 
esporte (visando à competição), como ciência (visando ao desenvolvimento de 
técnicas e habilidades) e como arte (visando ao lazer e ao prazer). 

Em uma partida de xadrez existem várias questões em pauta de acordo 
com Ferrancini apud Oliveira, V. e Carvalho, J. (2011) a estratégia para se 
conseguir a vitória no jogo, tem a ver com atitudes de reflexão e intuição. 
Sendo fundamental o respeito, a disciplina e a honra com os direitos e de-
veres. Nesse sentido, o adversário é estudado detalhadamente, desde seus 
movimentos até suas expressões corporais. 

Assim, o jogo do xadrez possibilita o desenvolvimento de atividades 
mentais que, por sua vez, auxiliam o domínio físico do corpo, além de pro-
mover um desenvolvimento do raciocínio dedutivo para lidar com diversos 
tipos de situações-problemas no cotidiano.

O xadrez se mostra como um facilitador e colaborador de atitudes no edu-
cando que facilitam o estudo da Matemática e do Desenho Geométrico, na medida 
em que aguça o raciocínio lógico. Logo como nos diz Chistofoletti (2005):

O jogo do xadrez requer do enxadrista muita atenção, pois há neces-
sidade de ver um plano abstrato, imaginando-se as jogadas a serem re-
alizadas, sem que as peças sejam tocadas, com isso, a criança começa 
a adquirir o hábito de pensar sempre antes de estar realizando qualquer 
ação, em um processo de antecipação. Isso ocorre, não apenas no mo-
mento em que se está jogando, mas passa a refletir, nos diversos aspectos 
do cotidiano, especialmente no que se concerne às tarefas matemáticas. 
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Dessa forma, o jogo do xadrez estimula a atenção e o pensamento previsto 
que fundamentam a solução de problemas por parte das ciências exatas, como é 
o caso da Matemática e do Desenho Geométrico. Assim, os alunos para resolver 
um determinado problema de Desenho, por exemplo, devem ter atenção ao ler o 
enunciado, para entender o que está sendo pedido e os dados que possui para re-
solver tal questão. A partir de então, ele deverá pensar mesmo antes de construir 
o que é pedido. Para isso, figuras de esboço o ajudarão nessa fase de análise do 
problema, que se assemelha à atitude do enxadrista ao pensar cuidadosamente 
sua jogada, pensando nas possibilidades que existem.

Outro fator fundamental é o autocontrole, que tem a ver com as angústias 
e os anseios humanos. A prova de Matemática e de Desenho Geométrico é 
um momento trágico, pois vários alunos ficam nervosos, e acabam esgo-
tando suas chances, por não saberem controlar suas emoções. O jogo do 
xadrez favorece a disciplina desse autocontrole, uma vez que o jogador tem 
de lidar com o problema, ou seja, fazer a jogada tentando encontrar a melhor 
solução, ainda que admita a possibilidade de falhar. Nesse sentido, o jogo do 
xadrez faz com que o jogador seja “capaz de disciplinar ou aprender a con-
trolar suas emoções, pois se estiver abalado ou sem autocontrole está sujeito 
a interferir no jogo de maneira que seu potencial fique muito abaixo de sua 
força real” (CHISTOFOLETTI, 2005).

Dessa forma, o jogo do xadrez aliado a rotina escolar pode ser um cola-
borador para que os alunos desenvolvam esse autocontrole que é tão neces-
sário dentro e fora da escola. 

Na escola, o autocontrole irá propiciar aos alunos uma utilização melhor 
do seu potencial criativo para solução dos problemas, nas mais diversas áreas 
do conhecimento. Principalmente no ramo das exatas, que exigem uma carga 
muito maior de precisão nas respostas, o que gera uma tensão emocional 
que os alunos precisam aprender a lidar, para que possam obter sucesso e ter 
discernimento durante a execução dos exames escolares.

Na vida social o domínio das emoções é fundamental para que possamos 
conviver de maneira harmoniosa, não podemos falar tudo que pensamos na 
hora que queremos, é necessário termos o controle das emoções, para que 
a razão por meio da estabilidade propiciada pelo autocontrole promova ma-
neiras criativas para resoluções dos problemas cotidianos. 

A oficina contou com a atividade do xadrez humano que com o apoio dos 
conteúdos da disciplina de Desenho, pois para que os alunos pudessem se mo-
vimentar pelo tabuleiro foi necessário aplicar os conceitos geométricos de coor-
denadas absolutas e relativas por meio do uso das direções cardeais e colaterais.

Essa relação podemos ver nas figuras 1 e 2, a seguir: 
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Figura 1 – Representação do tabuleiro de xadrez humano com a relação das 
direções cardeais e colaterais de acordo com as coordenadas absolutas e relativas

Fonte: Luciene Zanardi, 2016. (Imagem produzida no programa gráfico: Google Sketch Up)

Figura 2 – Exercício em que se relaciona as coordenadas 
absolutas e relativas com as direções cardeais e colaterais

Fonte: Luciene Zanardi, 2016. (Produzido no editor de textos: Microsoft Word)
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Ao observar as figuras podemos entender como foi utilizado tais con-
ceitos geométricos na oficina de xadrez e de que maneira a disciplina de 
Desenho pode contribuir efetivamente para a realização do xadrez humano.

Agora vamos pensar, sobre como o uso do vídeo interferiu no apren-
dizado do xadrez.

2.2 O uso do vídeo didático para o aprendizado do xadrez

Na atual sociedade, estamos imersos em aparelhos tecnológicos que 
nos informam e nos comunicam, através de uma rede de informações dispo-
níveis no ciberespaço. Assim, não podemos deixar tais instrumentos fora do 
contexto escolar, visto que a formação que se almeja para nossos estudantes 
é pautada na sua inserção consciente e crítica na sociedade em que estão in-
seridos. Nota-se que a tecnologia e seus avanços cada vez mais fazem parte 
da vida dos educandos.

Desse modo, ao inserir recursos tecnológicos na escola pode-se per-
ceber de acordo com Valente (apud VENDRUSCOLO, F., FERREIRA, K., 
& ROSSATO, M. 2008, p. 2):

[...] o uso do computador em ambientes de aprendizagem implica em 
entender o computador como uma nova maneira de representar o conhe-
cimento, provocando um redimensionamento dos conceitos já conhe-
cidos e possibilitando a busca e compreensão de novas ideias e valores. 

Nesse sentido, tais recursos devem ser apropriados e pensados quanto 
a essa inserção, para que, de fato, haja uma efetiva colaboração para a 
educação. 

Para esse projeto utilizamos o recurso tecnológico denominado vídeo 
didático esse que serviu como base para o aprendizado do jogo de xadrez: 
história, peças, regras e curiosidades.

O vídeo é um recurso audiovisual muito útil na educação, pois de 
acordo com Santos (2015) ele apresenta várias formas de linguagens que 
interagem relacionadas, tais como, sensorial, visual, falada, musical e es-
crita. Dessa forma, o vídeo atinge todos os sentidos de muitas maneiras, 
eles nos entretêm por meio da sedução e conseguem prender a atenção nos 
informando, projetando assim, outras realidades no imaginário em outros 
tempos e espaços. Isso ocorre devido à combinação da comunicação entre 
os sentidos, mesclando a intuição com a lógica e a emoção com a razão, 
de maneira que começa pelo sensorial, emocional e intuitivo, para depois 
alcançar o racional. 
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Com essa diversidade de linguagens empregadas na construção do 
vídeo, podemos perceber a sua importância enquanto recurso didático peda-
gógico. Assim, podemos perceber de acordo com os autores que o vídeo é 
dotado de qualidades e se utilizado da forma adequada pelo professor, este 
pode promover o aprendizado.

Os vídeos estão presentes em nossa sociedade e muitos alunos têm 
contato com essa cultura do audiovisual. Então, torna-se importante utilizar 
tais recursos dentro da escola como forma de refletir e pensar sobre o que 
estamos vendo e ouvindo. Nesse sentido, torna-se essencial a intervenção 
do professor após a exibição dos vídeos, criando espaços para debates, re-
flexões e construção do saber.

Sobre o aprender utilizando esses recursos audiovisuais nos fala Wittich 
e Schuller (apud SUBTIL e BELLONI, 2002, p. 54):

Ouvir, ver, olhar e escutar são as formas básicas de aprendizagem. 
O que vemos e ouvimos tem acentuada influência sobre nosso com-
portamento. Como o ensino em sua expressão máxima consiste em 
estimular e dirigir a aprendizagem, aquilo que os educandos veem e 
ouvem constitui o principal fator determinante da efetiva aquisição de 
conhecimentos.

Dessa forma, a oficina por meio da utilização de vídeos procurou estimular 
os alunos para o conteúdo abordado, de maneira mais atrativa e substancial.

2.3 O uso do blog como depositório de vídeo didático

Acreditamos que o blog21 pode ser visto como uma extensão da oficina 
para além dos muros da escola. Como afirma Vendruscolo, Ferreira e Rossato 
(2008, p. 5):

Os blogs, quando utilizados na educação, estabelecem um canal de 
comunicação informal entre professor e alunos promovem a interação 
social, fornecem aos alunos um meio pessoal para a experimentação 
de sua própria aprendizagem, e por último, são fáceis de assimilar 
baseando-se em alguns conhecimentos prévios da tecnologia digital 
cujo objetivo principal é apoiar o processo de ensino aprendizagem 
em um contexto educativo. 

21	 Blog	(weblog)	se	assemelha	à	ideia	de	um	diário	publicado	na	internet	e	possui	um	título	ou	assunto	principal,	além	de	
vários	recursos	com	links,	que	possibilitam	uma	aprendizagem	dinâmica	e	multidirecional.	Sua	ideia	central	é	baseada	
em	posts,	que	podem	conter:	vídeos,	imagens,	texto	etc.
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O blog serviu para apoiar a utilização dos vídeos e para promover um 
aprendizado mais eficaz, na medida em que foi utilizado como um deposi-
tório dos vídeos que foram exibidos e discutidos durante a oficina. Dessa 
forma, os alunos puderam ver, pausar e rever os vídeos quantas vezes qui-
seram, reforçando o aprendizado do xadrez. Além disso, o blog continha 
links e atividades (Apêndice A) sobre a oficina.

Figura 3 – Aparência do Blog – Captura da tela realizada em 20/06/2016

Fonte: <http://oficinadexadrezrj.blogspot.com.br/>.

3. metodologia

Após as etapas do trabalho desenvolvido com os alunos, utilizamos 
uma análise qualitativa dos questionários e debates, sob coordenação do pes-
quisador Relatamos as observações e as informações coletadas, repensando 
as experiências práticas com o jogo em questão, estabelecendo discussões 
acerca da vivência didática realizada. 

Reforçando essa ideia, podemos tecer aproximações com o pensamento 
de D’Ambrosio (2012) que nos diz a pesquisa qualitativa possui o foco no 
sujeito em toda sua complexidade, levando em conta sua inserção e inte-
ração com o ambiente, tanto o sociocultural como o natural. 

Envolvida nessas questões a oficina foi direcionada para alunos dos 
anos finais do ensino fundamental da educação de jovens e adultos no mu-
nicípio de Mesquita, estado do Rio de Janeiro. O objetivo das atividades foi 
proporcionar aos alunos o aprendizado do jogo do xadrez por meio de vídeos, 
explorarem ferramentas tecnológicas, além de trabalhar o desenvolvimento 
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da visão espacial através do jogo Xadrez Humano. Utilizaremos como fer-
ramenta tecnológica principal, os vídeos educativos que estarão dispostos 
numa biblioteca virtual (blog). 

O jogo do xadrez também será abordado com a utilização de diferentes 
mídias digitais, tais como laptops (UCAS)22 e smartphones.

A oficina de xadrez foi oferecida uma vez por semana, em dois en-
contros, totalizando cerca de seis horas. A princípio, a pesquisa realizou uma 
sondagem através de um questionário prévio (Apêndice B), com a finalidade 
de se obter uma avaliação diagnóstica acerca dos conhecimentos dos partici-
pantes sobre o xadrez, além de analisar suas expectativas e objetivos com a 
participação nas oficinas.

A oficina de xadrez foi dividida em sete etapas: 

I. Aplicação de questionário prévio;
II. Apresentação da história do xadrez e os benefícios de sua prática;
III. Apresentação das peças do xadrez e suas regras básicas;
IV. Experimentação do jogo por meios digitais;
V. Explicação da noção de coordenadas geométricas relacionadas 

com as direções cardeais e colaterais;
VI. Experimentação do jogo Xadrez Humano;
VII. Debates sobre as vivências na oficina.

A etapa I constitui uma avaliação diagnóstica. Já, as etapas II e III foram 
feitas com o suporte do vídeo, como recurso didático pedagógico. A etapa IV 
contou com a utilização dos laptops do projeto UCA. 

Na etapa V, foi realizada uma aula expositiva dialogada com os con-
ceitos de coordenadas geométricas, relacionada com as direções cardeais e 
colaterais para os movimentos das peças do xadrez. 

A última maneira de se jogar xadrez foi realizada na etapa VI, com 
a realização da atividade do Xadrez Humano. Para a realização desta ati-
vidade, os alunos já conheciam o xadrez e suas respectivas regras, que foram 
abordados nas etapas anteriores. 

O jogo foi realizado em uma sala ampla, com demarcações no chão, afim 
de, representar um tabuleiro de xadrez. Para a realização desta atividade, a 
turma foi dividida em duas equipes, aonde cada aluno, utilizando-se de placa 
de identificação, seria uma determinada peça do xadrez (peão, cavalo, torre, 
bispo, rainha ou rei). 

22	 O	programa	Um	Computador	por	Aluno	teve	como	iniciativa	a	distribuição	de	computadores	portáteis	para	alunos	da	rede	
pública	brasileira	em	2005.
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Além disso, cada equipe indicou um aluno líder, que ficou responsável 
pelo auxílio, orientação e organização da sua equipe.

Os alunos deveriam movimentar-se pelo espaço de acordo com as mo-
vimentações específicas da peça que ele representava. Caso fosse capturado 
pelo adversário, ele poderia ficar do lado externo, auxiliando e orientando os 
demais colegas da equipe. 

Esta atividade teve como objetivos: a valorização das atividades cor-
porais, o desenvolvimento dos conteúdos de localização e deslocamento es-
pacial numa perspectiva corporal, o estímulo à criatividade e a cooperação 
entre os participantes. 

Ao término da oficina, foi aberto um debate na etapa VIII, em que os 
alunos expuseram suas opiniões e percepções sobre as experiências viven-
ciadas. Abaixo vamos visualizar por meio da tabela como ocorreram as 
etapas da oficina:

Quadro 1 – Descrição das atividades da oficina com objetivos

Etapas Descrição das atividades Objetivos

I ● Foi aplicado um questionário prévio 
com perguntas objetivas para os alunos.

● Diagnosticar os 
conhecimentos dos alunos 
sobre o jogo do xadrez.

II

● Foram exibidos alguns vídeos 
didáticos: sobre a história do xadrez 
e também sobre os benefícios 
envolvidos com a sua prática.

● Reforçar a importância 
do xadrez;
● Levar os alunos para uma 
reflexão sobre o jogo;
● Motivar a prática do 
jogo pelos alunos.

III

● Foi exibido um vídeo didático 
mostrando as peças, sua ordem 
no tabuleiro e os movimentos 
possíveis para cada uma delas.

● Conhecer as peças 
do xadrez;
● Entender as regras 
do xadrez.

IV
● Foi experimentado o jogo de xadrez 
Gnu Chess versão 5.0.7, por meio 
dos computadores do projeto UCA.

● Praticar o jogo de xadrez e 
desenvolver a autonomia.

V

● Foram explicados os conceitos 
de plano e coordenadas relativas e 
absolutas tecendo uma aproximação 
com as direções cardeais e colaterais 
utilizando o tabuleiro de xadrez. 

● Entender alguns conceitos 
geométricos e geográficos;
● Perceber a movimentação 
das peças do xadrez humano.

VI
● Foi realizada uma partida do 
xadrez humano utilizando todos 
os conteúdos aprendidos.

● Explorar o espaço físico;
● Praticar o xadrez de maneira 
lúdica e cooperativa.

VII ● Foi realizado um debate 
sobre a oficina.

● Avaliar os resultados 
da oficina por meio dos 
depoimentos do grupo.
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4. Resultados e discussão

As ações iniciaram-se, através da aplicação de um questionário prévio 
que forneceu informações essenciais sobre o grupo participante. Dos 25 par-
ticipantes, apenas dois não quiseram responder, totalizando 23 questionários 
respondidos. Inicialmente somente 13% sabiam jogar o xadrez.

Quando questionados sobre quais recursos mais utilizam para jogar, 
percebemos que todos os participantes desconheciam as diferentes formas 
de jogar o xadrez, por meio de recursos tecnológicos, ou seja, conheciam 
apenas o jogo em seu formato convencional, em tabuleiro.

Gráfico 1 – Principais motivos para não jogar o Xadrez

Analisando os dados do gráfico acima, percebemos que a maioria con-
sidera as regras do jogo difíceis ou desconhecimento do jogo. Dos alunos 
que informaram não saber jogar, cerca de 85 % deles possuem grande inte-
resse em aprender o xadrez.

O questionário também indagou sobre o conhecimento da ferramenta 
digital blog, e cerca de 60,9% não conheciam, ou seja, apenas 39,1% co-
nheciam esta ferramenta. 

A introdução da oficina foi um momento mais explicativo sobre o projeto 
e sua função. Em seguida, houve a exibição dos vídeos didáticos sobre o 
histórico do Xadrez, suas regras básicas e a movimentação das peças. Logo 
após, foi distribuído um Laptop (UCA) para cada aluno, para que pudessem 
experimentar o software de xadrez Gnu Chess versão 5.0.7.
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Figura 4 – Laptops (UCA) Figura 5 – Alunas experimentando o jogo 

 

Foi observado o desenvolvimento dos alunos e o entendimento desses 
em relação ao jogo do xadrez, após a exibição dos vídeos. 

Foram exibidos os seguintes vídeos:

• História e regras do XADREZ (Adriano Alves)23

• Movimentos iniciais das Peças de Xadrez (Katson Henrique Rocha)24 

Percebeu-se após a experiência que uma das maiores dificuldades encontradas 
foi em relação à utilização do laptop (UCA), foi no manuseio do equipamento ele-
trônico. Isso reforça a importância da utilização dessas ferramentas tecnológicas 
em sala de aula, a fim de, realizar o letramento digital desses estudantes. 

23	 Disponível	em:	<https://www.youtube.com/watch?v=J95yEVoTI3g>.
24	 Disponível	em:	<https://www.youtube.com/watch?v=ZZgtmmiluhI>.
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Alguns alunos não conheciam o equipamento e a interface do laptop 
(UCA). Na segunda atividade algumas dificuldades foram superadas e o jogo 
foi realizado em duplas. Isso fez com que os alunos demonstrassem o desejo 
em continuar jogando, tornado o aprendizado do xadrez uma experiência rica.

Nesse sentido, podemos perceber que o vídeo é recebido por cada pessoa 
de uma maneira, e a troca de saberes foi muito válida. Assim, após a exibição 
dos vídeos, eram feitas atividades dialógicas em que os alunos expressam 
sobre o que viram e perceberam. Nesse ponto, podemos tecer uma apro-
ximação como os autores Wittich e Schuller (apud Subtil e Belloni, 2002) 
quando estes falam acerca do que os estudantes veem e ouvem como fator 
determinante para construção da aprendizagem, mediados pelo professor.

Figura 6 – Jogo de xadrez em duplas

Após essa experimentação o professor incentivou que todos acessassem 
o blog para rever os conceitos apresentados na aula por meio dos vídeos 
que foram exibidos. E que continuassem jogando o xadrez através de outros 
recursos: sites, smartphones, tabuleiros etc.

Nesse sentido, percebemos que por mais que houvesse incentivo os 
alunos não acessaram com a frequência desejada, por conta tanto da carência 
de recursos dentro e fora da escola, quanto pela falta de familiaridade com 
as ferramentas digitais, como podemos observar nos dados coletados através 
do questionário em relação às questões que dizem respeito ao blog.

Para finalizar, ocorreu a divisão da turma em dois grupos, que de-
veriam organizar-se para a realização da experiência lúdico-corporal no 
próximo encontro.
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No segundo dia de oficina, foi explicada a noção geométrica de plano, 
bem como a de coordenadas absolutas e relativas. Estabeleceu-se uma a 
relação desses conceitos com as direções cardeais e colaterais para a mo-
vimentação das peças no xadrez, demonstrando a importância das mesmas 
para o deslocamento no espaço, tendo em vista a atividade seguinte, o xadrez 
humano (figura 7 e 8).

Figura 7 e 8 – Experimentação do jogo xadrez humano

 

Todos os participantes já conheciam as regras básicas do jogo e as noções 
de coordenadas relativas e absolutas, isso contribuiu para uma experiência 
significativa, com ampliação dos conhecimentos abordados anteriormente 
e uma aprendizagem colaborativa e voltada para a resolução de problemas 
concretos que ocorrem no cotidiano de suas vidas. Como escreve Moran, 
Masetto e Behrens (2011) a questão da perspectiva interdisciplinar com base 
em um processo de aprendizado holístico pautado na experimentação.
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Percebeu-se após a experiência que uma das maiores dificuldades en-
contradas foi em relação à utilização do laptop (UCA). A dificuldade em si, 
estava além do jogar o xadrez, mas no manuseio do equipamento eletrônico, 
isso reforça a importância da utilização dessas ferramentas tecnológicas em 
sala de aula, a fim de, realizar o letramento digital desses estudantes.

Ao término das atividades foi realizada uma roda de discussão, com o in-
tuito de avaliar os efeitos das atividades realizadas, e assim por meio de perguntas 
abertas, foram coletadas e registradas todas as observações dos participantes25. 

Quadro 2 – Relato dos alunos sobre a oficina de xadrez

1- O que você achou da utilização dos vídeos nas oficinas?
H: Achei legal
I: Achei interessante, pois auxiliou no nosso aprendizado;
S: Gostei muito, pois foi um modo de aprender melhor. Sendo um 
facilitador e superior ao modelo de escrever no quadro;
E: O vídeo é mais prático do que a escrita quadro. A 
visualização é melhor, facilitando a compreensão. 
M: Com os vídeos prestamos mais atenção e aprendemos melhor.
R: O vídeo facilita o aprendizado e desperta a nossa atenção.
2- O que você acha de aulas que utilizam de recursos 
tecnológicos (vídeos, computadores, smartphones)?
S: Acho muito importante. Principalmente a utilização 
de celulares nas aulas de matemática.
R: Acho que os professores poderiam utilizar mais esses 
recursos, pois as aulas ficam diferentes e atraentes.
3- Você pretende continuar jogando xadrez após a oficina? Justifique.
C: Não. Porque não tenho paciência e tenho pouco tempo disponível.
M: Não. Porque não tenho muita paciência e acho um jogo muito complicado.
S: Sim. É um jogo difícil, mas consegui aprender conceitos 
básicos e pretende continuar jogando no meu dia a dia.
M: Sim. Apesar de achar esse jogo bem difícil, pretendo continuar jogando.
M: Sim. Gostei da oficina e pretendo continuar jogando o xadrez.
C: Sim. Gostei muito e pela primeira vez senti interesse em aprender algo.
C: Sim. Pois, muito interessante, foi meu primeiro contato 
com o xadrez e pretendo continuar jogando.
V: Sim, gostei bastante da oficina. Foi uma experiência muito 
legal conhecer o jogo novo e pretendo continuar jogando.
4- O que você aprendeu na oficina de Xadrez? 
M: Aprendi como ocorre a movimentação das peças;
C: Aprendi como as peças se movimentam. O que 
o cavalo faz, o que a rainha faz, etc.
5- Quais requisitos que uma pessoa deve ter para jogar Xadrez?
E: Precisa de paciência e entender como as peças do jogo se movimentam;
P: Precisa de habilidade, paciência e experiência de jogo;

25 Foram suprimidos os nomes dos alunos participantes para preservar a identidade dos mesmos.
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6- O que você sentiu na experimentação do jogo Xadrez Humano?
S: Saber como se movimentar no espaço para não ser capturado pelo adversário;
R: Que é importante a união e a comunicação entre todos os colegas da equipe;
I: Achei interessante, os conhecimentos abordados 
sobre o deslocamento pelo espaço.
7- De que maneira a relação estabelecida entre as coordenadas 
facilitou o deslocamento durante o Xadrez Humano?
S: Ajudou muito, pois só assim facilita para onde poderíamos nos 
movimentar e saber em qual direção estávamos indo;

De acordo com as respostas da primeira questão, podemos perceber que 
o discurso da maioria dos participantes vai de encontro com as percepções 
de Santos (2015. p. 94):

[...] a linguagem audiovisual desenvolve múltiplas atitudes percep-
tivas, pois solicita constantemente a imaginação e reinveste a afeti-
vidade com um papel de mediação primordial do mundo; ao passo que 
a linguagem escrita trabalha mais o rigor, a organização, a abstração 
e a análise lógica.

Os vídeos são ferramentas pedagógicas fundamentais no processo de 
ensino-aprendizagem, pois sua atratividade e interatividade geram impactos 
positivos nos sujeitos.

Na segunda questão colocada os discursos mencionados reafirmam a 
importância de incorporar essas novas linguagens na educação escolar. Essa 
inclusão é importante, pois de acordo com Moran (2007), as tecnologias são 
pontes que abrem a sala de aula para o mundo, com diferentes formas de re-
presentação da realidade, contribuindo para o desenvolvimento de diversos 
tipos de inteligência do educando. 

Segundo Kensky (2007), é preciso que essas novas tecnologias sejam uti-
lizadas como ferramentas educacionais transformadoras, com uma nova pers-
pectiva filosófica que contemple uma visão inovadora e aproveite-se das amplas 
possibilidades comunicativas para o alcance de um ensino crítico e transformador. 

Na terceira questão percebe-se que a maioria dos sujeitos nunca tinha 
jogado o xadrez e que após as experimentações realizadas, demonstraram 
grande interesse em continuar praticando o jogo. Em contrapartida, a falta 
de disponibilidade de tempo livre e a complexidade do jogo são fatores 
inibitórios para que alguns participantes não pratiquem o xadrez. Essas in-
formações equivalem-se aos resultados obtidos no questionário prévio, men-
cionado anteriormente. 
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Na quarta e quinta questão, percebe-se que houve um maior aprendizado 
sobre as movimentações das peças no jogo e uma identificação por parte dos 
alunos, das habilidades emocionais e funções cognitivas necessárias para a 
prática do xadrez.

Nas questões seis e sete, observa-se que a atividade proposta, conseguiu 
desenvolver os conceitos de coordenadas relativas e absolutas e suas corre-
lações com os pontos cardeais e colaterais. O aprendizado de tais conceitos 
demonstrou sua importância, pois ampliaram o olhar do aluno, sobre as pos-
sibilidades de deslocamentos em diferentes direções.

6. Considerações finais 

A pesquisa realizada fundamentou-se no aprendizado do jogo de 
xadrez, através da utilização de vídeos como ferramentas pedagógicas de 
ensino. Além de ações interdisciplinares entre as disciplinas Educação Física 
e Desenho, que problematizaram e integraram diversos conteúdos.

Para isso, fundamentou-se como uma pesquisa de caráter qualitativo, 
analisando e observando os alunos envolvidos em relação com o meio em 
que vivem. 

Analisamos a importância do jogo do xadrez, através de revisão de li-
teratura e na aplicação de diversas atividades. E com a demonstração dos 
resultados, validamos várias informações discutidas.

Ao longo do desenvolvimento dos encontros, constatamos as dificul-
dades nas condições estruturais e materiais da unidade de ensino analisada, 
além de, pouca utilização dos recursos digitais que possuía. 

Ao final da oficina, realizou-se um debate com o grupo participante e 
foi possível detectar seu entusiasmo com as atividades desenvolvidas e o 
desejo em continuar praticando o xadrez na escola, ou em outros ambientes 
não formais de ensino. 

A utilização de recursos audiovisuais como ferramentas pedagógicas 
de ensino aliados a uma abordagem de ensino interdisciplinar, mostrou-se 
eficaz para o desenvolvimento do processo de ensino- aprendizagem. É im-
portante ressaltar que esses recursos precisam ser ordenados e planejados 
detalhadamente, para tornarem-se eficientes e não dificultarem o processo 
de aprendizagem. 

Como continuidade desse trabalho, sugerimos a realização de mais 
estudos e projetos, que envolvam outros segmentos de ensino e diferentes 
áreas de conhecimento. Com a implementação de diferentes propostas in-
terdisciplinares, que envolvam outros conteúdos, desde que, adaptados à 
realidade de cada turma e unidade escolar.
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APÊNDICE A
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APÊNDICE B

Colégio Pedro II – Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica.
Pesquisa sobre o Jogo Xadrez

Questionário

► Marque um X e responda a questão abaixo:
1) Faixa etária: 
  10-20  50-60                                        
  20-30  60-70                                      
  30-40  OUTROS                                   
  40-50 

2)  Sexo:  Feminino  Masculino

3)  Qual sua profissão? ____________________________________
___________________________________________________.

► Sobre o jogo do xadrez: Jogo que simula o conflito entre dois exér-
citos, cada qual composto de 16 peças passíveis de movimento em 
tabuleiro subdividido em 64 casas, e disputado com a utilização de 
intenso raciocínio lógico e estratégico. Fonte: Pesquisa google.

4)  Você sabe jogar?  Sim  Não

5)  Alguém da sua família sabe jogar?  Sim  Não

►  Caso você jogue Xadrez, responda as questões abaixo: (Se não 
joga deixe em branco)

6)  Quantas a frequência que costuma jogar: 
  Diária   Semanal
  Mensal   Anual Outro________

7)  Qual o recurso que utiliza para jogar: 
  Tabuleiro / Convencional   Aplicativos / Jogos digitais

►  Caso você não jogue Xadrez, responda as questões abaixo: (Se 
joga deixe em branco)
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8)  Relate o principal motivo porque não joga: 
  Desconheço o jogo   Acho as regras complicadas
  Falta de tempo    Outro _____________________.

9)  Tem interesse em aprender a jogar?  Sim  Não

►  Agora sobre o uso do blog, responda as questões a seguir: Um 
blog ou blogue (contração do termo inglês web log, “diário da 
rede”) é um site cuja estrutura permite a atualização rápida a 
partir de acréscimos dos chamados artigos, ou posts. Estes são, 
em geral, organizados de forma cronológica inversa, tendo como 
foco a temática proposta do blog, podendo ser escritos por um 
número variável de pessoas, de acordo com a política do blog. 
Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre.

10)  Conhece algum blog?  Sim  Não 

11)  Possui algum blog?  Sim  Não 
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CANTOS MEDIEVAIS NA IDADE MÍDIA:  
a produção de vídeos como diálogo 

entre Música e Literatura
Maurício Carvalho Durão Barbosa
Stella Regina Campelo Dias Senna

Resumo: Este trabalho tem como objetivo promover o ensino colabo-
rativo entre alunos e professores, envolvendo a música e a literatura 
da Idade Média. Os alunos produziram um vídeo baseado nos ele-
mentos estudados e nas próprias criações propostas em aula. Como 
culminância, houve a elaboração de minidocumentários, a fim de 
que existisse a linguagem visual. Para que eles recebessem de forma 
mais dinâmica as orientações sobre o trabalho, a interação entre as 
disciplinas se deu por meio de vídeo aulas com a participação de cada 
professor, enquanto os alunos criaram em grupo os textos inspirados 
nos gêneros medievais e os encaixaram em melodias em forma de 
paródias. O projeto apresentou como resultado a redução no tempo de 
reunião entre as disciplinas participantes, estimulando a realização de 
ações interdisciplinares. Além disso, os alunos foram apresentados ao 
tema a partir de pontos de vista diversos e estimulados a criar e tomar 
decisões juntos. Chegou-se à conclusão de que essa ideia pode ser 
aplicada em outros grupos de disciplinas e temáticas diversas.
Palavras-chave: Colaboração. Música. Literatura. Mídia. 
Interdisciplinaridade.

Medieval chants in the Media Age: a video production 
as a dialogue between Music and Literature

Abstract: This work aims to promote collaborative learning 
among students and teachers; it is about Music and Middle Ages 
Literature. The students produced videos based on the elements 
studied and creations which were proposed in class. As culmination, 
mini-documentaries were exhibited, with the purpose of promoting 
knowledge exchange through the audio-visual language. In order for 
the guidance to be received in a more dynamic way, the interaction 
between disciplines happened through video lessons in which each 
teacher participated, while the students, in groups, wrote texts inspired 
in medieval genres and fitted them into tunes in form of parodies. 
The project had the effect of reducing the meeting time between the 
participating disciplines, thereby stimulating interdisciplinary actions. 
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In addition, students were introduced to the theme from different 
viewpoints and encouraged to create and make decisions together. We 
came to the conclusion that this idea can be applied to other groups of 
different subjects and themes.
Key words: Collaboration. Music. Literature. Media. Interdisciplinarity.

1. Introdução

Quando pensamos numa escola com diferencial, devemos atuar na vi-
vência do aluno. Ele sai da condição de receptor de conteúdos e passa a 
ser aquele que transformará saberes já cristalizados pela escola tradicional. 
Dessa forma, haverá menos ritual conteudista e mais reelaboração de co-
nhecimentos prontos, tão conclamados por um sistema educacional que visa 
rankings e estatísticas. 

Para uma escola ser inovadora, são necessárias pessoas que estimulem 
o aluno a debater e a trabalhar para promover saberes diversos. É preciso ter 
um projeto de vida inerente ao ensino, pois assim esses jovens serão mo-
vidos a desafios e verão a escola como parte de sua experiência, e não como 
algo obrigatório. Nesse sentido, a tecnologia passa a ser um diferencial, uma 
vez que lidamos, hoje, com nativos digitais ávidos por práticas no ambiente 
virtual. É um desejo dos alunos do século XXI mostrar a que vieram: suas 
inquietações precisam ser transformadas em realizações.

Com base nisso, consideramos que os vídeos são ferramentas válidas 
para serem feitos trabalhos escolares. Eles não só tornam essas tarefas fa-
cilitadas, por pertencerem ao cotidiano do aluno atual, mas também podem 
ser produzidos a partir de aparelhos tecnológicos muito acessíveis nos dias 
de hoje, como o celular. Este permite a acessibilidade e é móvel: para onde 
o aluno for, terá consigo sua produção a ser difundida por comunidades di-
versas. Como resultado, pode até mesmo haver a criação de um canal, como 
blog ou um repositório de vídeos, de vídeos dos alunos, funcionando como 
aulas para os outros de sua turma.

Essa é a essência do que, segundo José Manuel Moran, chama de 
“aprendizagem-serviço”126. Existe, em um trabalho com vídeos em sala de 
aula, a exploração de um mundo virtual pelo aluno, que busca manter um 
vínculo com as suas vivências, normalmente dispensadas no cartesianismo 
previsto numa escola. Faz-se emergencial, portanto, o vínculo entre a escola e 
a realidade, e que este passe a ser um dos conhecimentos a serem adquiridos.

26	 Aprendizagem	serviço	é	a	expressão	usada	por	José	Manuel	Moran	para	designar	o	contato	com	a	vida,	com	a	cidade,	
com	o	mundo,	a	exemplo	das	redes	e	comunidades.	“Principais	diferenciais	das	escolas	inovadoras.”	In:	XXVI	Jornada	
Pedagógica	das	Escolas	Rio.	Rio	de	Janeiro,	junho/2016.
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Assim, o objetivo do nosso trabalho “Cantos Medievais na Idade Mídia: 
a produção de vídeos como diálogo entre Música e Literatura” foi conduzir 
os alunos na confecção em grupo de um vídeo sobre o cenário musical da 
Idade Média, integrando Música e Literatura em um minidocumentário sobre 
o tema. A participação ativa dos alunos envolveu criação literária baseada 
nas cantigas medievais, adaptação dos textos criados em forma de paródias 
de melodias características do período e a montagem do roteiro, incluindo 
imagens, sons e informações, recolhidos em sala de informática.

Nesse cenário, sugerimos a colaboração entre os alunos na construção 
desses conhecimentos por meio de uma plataforma digital e também entre os 
professores participantes, pois, com um recurso como o vídeo, pudemos en-
curtar o tempo de reunião. As videoaulas, nesse caso, foram inseridas como 
mais uma ferramenta pedagógica, com a filmagem de nossa participação em 
depoimentos, para que estivéssemos virtualmente presentes nas aulas. Essa 
foi a primeira etapa de construção do projeto, aplicado no mês de junho de 
2016, para as turmas de 7º. Ano do Ensino Fundamental II de um Colégio 
da rede federal no Rio de Janeiro. As duas etapas seguintes foram compostas 
de atuação na sala de informática, onde os alunos buscaram em meio digital 
imagens e músicas, a fim de haver a composição dos mini documentários, e a 
exibição dos vídeos prontos para os próprios alunos, para que visualizassem 
a possibilidade de autoria na formulação de um produto de caráter adulto. 

É válido destacar que o modelo proposto para reunir Educação Musical, 
Literatura e História da Música em torno de uma produção multimídia pode ser 
transposto para qualquer configuração de disciplinas e uma grande variedade 
de produtos possíveis de serem desenvolvidos por alunos, em grupo ou indi-
vidualmente. Dessa forma, abrem-se possibilidades para uma aprendizagem 
significativa, visto que a construção do conhecimento é centrada no aluno, 
considerado, num trabalho como esse, um sujeito agente e transformador.

2. Referencial teórico

2.1 O vídeo nas vivências e práticas interdisciplinares

O cinema pode ser uma solução para acabar com as assimetrias sociais, 
econômicas e culturais porque, inserido na escola, todos os alunos podem ter 
uma função na produção cinematográfica, desde um papel de protagonista 
no filme até um cargo nos bastidores, imprescindível para o produto final na 
tela. Sendo assim, produzir um filme na escola exige o trabalho construtivo 
em que as ideias do estudante fiquem em primeiro plano, solicitando um 
nível de coletividade em que todos atuem como sujeitos agentes. Ver ou 
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fazer um filme constitui uma unidade menor de análise entre o eu e o mundo, 
onde se escolhe o que ver e o que mostrar, enxergar ou expressar mensagens, 
sejam elas verbais ou não.

Adriana Fresquet (2013, p. 109) atenta para a experiência de alteridade 
gerada com a produção de conhecimento por meio da confecção de um filme 
afirmando que “no olhar do outro é possível ver tudo aquilo que fica oculto 
no nosso próprio olhar. Esse conceito, também de alteridade, explicita a ne-
cessidade do outro como afirmação da nossa própria singularidade”. Fazer 
um filme exige imaginação, escolhas em diversos planos e uma busca au-
tônoma pela realidade a ser retratada. Essa atitude gera emancipação inte-
lectual, o que impossibilita que seja subestimada a capacidade criativa dos 
alunos e também dos professores.

Além disso, sendo o cinema uma arte atual e aberta a novas expressões 
da realidade e da imaginação humanas, a sugestão de tal atividade artística 
no dia a dia do estudante pode ampliar as percepções e compreensões dis-
ciplinares. Segundo Fresquet (2013), as artes desestabilizam as certezas da 
educação e instauram algo de mistério no seu modo explícito de se apre-
sentar no espaço escolar. Um mundo inclusivo e sensível, atento à criação de 
laços. Habitar os espaços educativos com arte imprime uma enorme respon-
sabilidade na reinvenção do próprio mundo e do outro.

Por isso, é preciso rever a palavra “disciplinaridade”, esta que remete 
ao estudo da ciência, às limitações do conhecimento adquirido pelo aluno 
numa sala de aula e ao registro da repetição para haver a memorização de 
conteúdos e nomenclaturas. Perde-se, nesse caso, a validade do material a 
ser estudado, bem como de um produto interessante do jovem sedento pelo 
novo e desconhecido.

Existe uma crise no que tange ao como ensinar. A questão maior nessa 
situação não é o como, mas sim a condução da aula pelo professor. Faz-se 
necessário refletir acerca de práticas bem sucedidas, nas quais o profissional 
da educação deve ser orientador e mostrar que a pesquisa surte efeitos dese-
jáveis. O aluno, então, ganha importância, de forma que lhe será possível a 
atividade plena de um aprendizado em etapas e assim se verá alguém como 
sujeito atuante.

Assim, a produção de minidocumentários, sugerida por nós para os alunos 
do sétimo ano do Ensino Fundamental II, significa oferecer a esse público 
infanto-juvenil a oportunidade de desenvolver uma prática a partir de suas ex-
periências fora da escola. Eles puderam usufruir de suas maquinarias do dia a 
dia, como o celular, para compor tais vídeos, previamente preparados por pes-
quisas sobre a Idade Média e pela linguagem da paródia. Nesse caso, observa-
-se a prática da interdisciplinaridade, uma vez que não só temos vivências 
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interdisciplinares dos alunos, que imediatamente no cotidiano associam lite-
ratura à música, como também por nós, professores, que propusemos um di-
álogo entre duas áreas do conhecimento antes isoladas por um currículo. 

Realizar a interdisciplinaridade é ter consideração pelo outro, já que 
essa prática sugere o diálogo a partir de subjetividades. Dessa forma, atinge-
-se à coletividade por meio da vivência de cada um, o que resulta em várias 
versões de um mesmo assunto. Podemos ter apresentações de minidocumen-
tários sobre as cantigas medievais e os cantos gregorianos via interpretação 
dos próprios alunos, já que estes podem ter vencido a timidez; por imagens 
que ilustrem tal momento histórico, literário e musical; por uma linguagem 
verbal que pressupõe a valorização de um grupo de subjetividades. Logo, 

A construção da identidade pessoal e coletiva numa escola supõe a 
superação da dicotomia subjetividade/objetividade, tendo em vista a 
totalidade. Pode realizar-se com a instauração da proposta de um tra-
balho interdisciplinar, que entretanto precisa ser cuidadosamente re-
vista, seja em suas limitações ou em suas possibilidades de efetivação. 
Nesse sentido é importante discutir-se uma categoria sempre presente 
em nosso estudos: identidade (FAZENDA, 1994, p. 46).

Interdisciplinaridade prevê construção do eu, comunicação entre seres, 
transformação dos saberes e a aceitação do novo. Infere-se, nesse caso, 
que, para ocorrer a interdisciplinaridade, é necessário ter gente em ação. 
Enganam-se muitos quando dizem que realizam tal prática em eventos cul-
turais na escola, por haver as disciplinas participantes num projeto: na inter-
disciplinaridade, não há a imposição de um tema a ser tratado, porque este 
deve ser debatido entre todos os docentes e alunos a partir das experiências 
destes que estão sob a responsabilidade do professor na escola. A ideia é 
transgredir os paradigmas impostos pela escola tradicional, que faz do aluno 
um mero receptor de conteúdos obrigatórios e não aplicados no dia a dia. 

Nesse sentido, ver alunos fazendo minidocumentários é permitir a eles 
a experimentação como pequenos cineastas, dispostos a tentar resgatar a me-
mória vista nas cantigas e cantos da Idade Média. É usar a linguagem atual 
para promover algo de tamanha complexidade que é o conjunto de canções 
dessa época, de maneira a provar que músicas atuais só existem hoje porque 
as cantigas medievais colaboraram para isso. É promover o incentivo para que 
haja harmonia entre alunos, entre grupos e assim haver a participação de todos, 
professores e alunos. Segundo Fazenda (1994, p. 86), “[...] a interdisciplina-
ridade decorre mais do encontro entre indivíduos do que entre disciplinas.”
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Entende-se, portanto, que a interdisciplinaridade, por cultivar o valor 
da existência em prol da ciência, pretende proporcionar a qualquer indivíduo 
uma escola cativante, acolhedora, de forma que um ensino humanista ganhe 
espaço. Nesse âmbito, a produção de algo cinematográfico por adolescentes, 
e não por adultos, desconstrói o conhecimento alicerçado pelos moldes cien-
tíficos e previsíveis. Agora, eles serão os maiores responsáveis pela cons-
trução do conhecimento por meio de instrumentos que lhes satisfaçam, como 
o celular com seus vários recursos midiáticos, e da própria história. O jovem 
atual necessita de atividades condizentes à sua condição de nativo digital, 
desmerecidas muitas vezes pelo pragmatismo escolar e também docente. 
Aquele professor ilimitado que transgride regras previstas nesse ambiente 
pode até sofrer, mas terá o resultado de seu trabalho coerente à existência 
humana e às subjetividades tão necessárias para a construção de um espaço 
solidário e colaborativo. 

2.2 A Música e a Literatura na Idade Média

A Idade Média é um período de grande importância para a Educação 
Musical atual, pois viu nascer uma série de elementos que colaboram com 
a tomada de consciência de aspectos estruturais básicos da música. Foi du-
rante esse momento que surgiram os nomes das notas, as sílabas em sequ-
ência que dão forma à escala de sons, mais conhecida e responsável pela 
musicalização de quase todas as pessoas que nasceram em países latinos, 
presente no imaginário sonoro desde a infância.

A música era antes anotada com o uso das primeiras sete letras do al-
fabeto ou através de um sistema de sinais, conhecidos como “neumas”, que 
funcionavam como uma forma de memorização dos desenhos melódicos dos 
cantos cristãos, difundidos entre os membros do clero por transmissão oral.

Professor de música e pesquisador, Mário de Andrade (1893-1945), co-
nhecido também por sua obra literária, escreve em seu “Compêndio da História 
da Música” (1929) – reescrito como Pequena História da Música Brasileira 
(1942) – sobre a imprecisão dos neumas, sinais ideográficos originados dos 
acentos agudo e grave. O autor atenta para a variedade de aspecto e de valor 
designativo presentes na escrita do cantochão, o que fez com que teóricos dos 
séculos X e XI procurassem inventar novos processos para grafar os sons.

Mário de Andrade aponta para a importância de Guido D’Arezzo, 
monge beneditino do século XI, como sistematizador e até mesmo criador 
de muitos dos processos de desenvolvimento da escrita do seu tempo:
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Guido já empregava uma pauta de quatro linhas, desenvolvidas da 
linha única usada nos manuscritos dos séculos anteriores. A primeira 
e a terceira linhas da pauta trazem respectivamente no início as letras 
F (Fá) e C (Dó) indicando o som que será grafado nelas. Essas letras 
foram a origem das claves de Fá e Dó. O G (Sol), como clave, aparece 
no século XII e se vulgariza no seguinte (ANDRADE, 1987, p. 43).

Guido D’Arezzo é citado por Mario de Andrade como inventor invo-
luntário dos nomes atuais dos sons e, ainda que não pretendesse nomear sons 
fixos, a predominância da escala natural de Dó maior ocorrida mais tarde 
acabou por fixar as sílabas de D’Arezzo no solfejo atual.

Além da reunião de cantos feita pelo Papa Gregório Magno, que hoje 
conhecemos como canto gregoriano, ou cantochão, esse conjunto de ino-
vações surgido no âmbito da Igreja, detentora principal dos conhecimentos 
na época, é atualmente base para a construção do conhecimento e da edu-
cação musical. Notas, pautas e claves cresceram em utilização e passaram a 
formar registros cada vez mais precisos da música. 

Ainda segundo Mario de Andrade, a música profana, aquela feita fora das 
igrejas, o canto popular vai influir na criação do que chama de música medida:

A música popular anônima se origina em grande parte da precisão de 
organizar num movimento coletivo as festas e trabalhos em comum. 
Daí as danças, as marchas, e os cantos de trabalho, que nem cantigas de 
ceifa, cantigas de fiandeiras, barcarolas, acalantos etc. (ANDRADE, 
1987, p. 59).

Nesse âmbito, pode-se abordar o estudo acerca das cantigas medievais, 
vistas por duas temáticas bastante cotidianas desse período: amorosas e 
satíricas. As primeiras possuíam dois tipos de eu lírico: o masculino, um 
vassalo amoroso, em tom melancólico e pessimista em relação ao afasta-
mento da amada, era o reflexo dos grandes centros das cidades medievais, 
e o feminino, típico da zona rural, e, em tom de tranquilidade, esboçava 
um amor saudável pelo amado, reflexo da natureza que o rodeava. Já as 
segundas apostavam na crítica à sociedade e na linguagem: as de escárnio 
mostravam-se irônicas, enquanto as de maldizer apresentavam-se grosseiras 
pela exposição direta dessas críticas.

Todas essas cantigas, pelo fato de terem sido produzidas na transição da 
língua latina para a língua portuguesa, eram escritas em galego-português, 
o que limitava o vocabulário da poesia medieval. Assim, a aposta nas repe-
tições via estribilhos ou refrãos era a maneira de confirmar a acessibilidade à 
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linguagem poética até mesmo pelas classes populares, uma vez que a memo-
rização era objetivo desse recurso muitas vezes visto como um erro. Todavia, 
em se tratando de estratégia linguística para atingir um público-alvo nada 
específico, a repetição obtém sucesso e torna-se democrática. Além disso, os 
versos eram mais curtos, o que compunha as chamadas redondilhas.

Junto a isso, a sonoridade dos cantos populares europeus medievais que 
chegam a nós tem um aspecto melódico semelhante aos cantos católicos, 
porém é notório o uso de instrumentos harmônicos e de percussão nos pri-
meiros e sua ausência nos segundos. Os cantos da igreja são basicamente 
monódicos, acontecendo em uma única melodia em uma textura que cha-
mamos de monofônica.

Essa semelhança dá-se pelo uso comum do sistema de modos, herança 
da música grega. O modalismo, presente na música ocidental da era me-
dieval e anterior ao tonalismo, fixado séculos mais tarde, é um sistema de 
composição presente em grande parte da música popular atual, portanto soa 
muito familiar aos alunos. Além disso, produtos cinematográficos de entre-
tenimento de massa utilizam com frequência de melodias populares antigas 
ao retratarem ambientes similares aos períodos medievais, colaborando com 
essa sensação de proximidade.

Ermelinda Paz (1993) observa que muitos autores explicam que certas 
características modais da música brasileira são de origem ibérico-grego-
riana, porém outros estudos apontam para influências mouriscas, africanas, 
autóctones ou mesmo da série harmônica. O fato é que temos nossa música 
influenciada em parte pelas canções populares trazidas pelos colonizadores 
ibéricos, pelos cantos religiosos dos jesuítas e mais tarde pela presença de 
músicos estudiosos vinculados às cortes europeias.

3. metodologia

O trabalho desenvolveu-se primeiramente em três aulas de música 
de cinco turmas do 7º ano, onde os alunos receberam informações básicas 
sobre o tema, criaram e adaptaram textos a melodias, escreveram roteiros, 
selecionaram imagens e montaram vídeos com esses elementos. Ao final do 
processo, houve um debate sobre as soluções encontradas pelos grupos para 
retratar o período histórico estudado por meio dos textos e vídeos criados.
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Exposições, exibições, mediações e criações tiveram seus efeitos ano-
tados em uma ficha de acompanhamento (ANEXO A) para que os profes-
sores pudessem avaliar a eficácia de cada etapa da atividade. Assim foram 
capazes de medir os resultados para que pudessem aprimorar os procedi-
mentos em aplicações futuras.

Na primeira aula, o professor de música cantou uma composição na 
qual cada verso se inicia com nomes das notas musicais e pediu para que 
os alunos cantassem também. Logo após, disse à turma que os nomes das 
notas surgiram em um processo inverso: foram os versos de um hino reli-
gioso que tiveram suas primeiras sílabas transformadas na nomenclatura que 
usamos hoje. Em breve exposição do professor sobre a música religiosa e a 
música profana da Idade Média, os alunos foram apresentados às canções 
medievais dos trovadores e menestréis, assistindo vídeos com referências 
dos dois universos.

Em seguida, foi exibido o vídeo da professora de literatura (foto 1) 
com as explicações sobre as cantigas de amor, amigo, escárnio e maldizer, 
estabelecendo o ambiente literário sobre o qual propôs a criação de versos 
em grupos de alunos.

Ao fim da exibição da videoaula, o professor de música completou a 
proposta de criação literária sugerindo que os versos criados fossem adap-
tados a duas melodias estudadas na flauta doce pelos alunos em aula anterior. 
Os grupos foram então formados para o início do processo de seleção dos 
temas e melodias, criação dos textos e adaptação musical (fotos 2 e 3).

 (1)  (2)

Christine Sertã.indd   141 21/03/2017   16:53:10



142

  (3)

O projeto ainda não foi aplicado pela professora de Literatura, porém 
sugerimos que parte do roteiro da primeira aula ocorra de forma invertida, 
com a exposição do seu conteúdo específico, em seguida a exibição da vi-
deoaula gravada pelo professor de música e, por fim, a proposta de criação. É 
importante ressaltar que as melodias que receberão os textos estão presentes 
no vídeo do professor de música, permitindo que a professora de literatura as 
repita até que os alunos fiquem familiarizados e envolvidos com elas. 

A primeira aula foi o momento em que os professores puderam orientar 
e perceber o envolvimento dos alunos, percorrendo os grupos e observando 
e mediando as decisões e as escolhas. Ainda não foram dadas até aqui as 
instruções para a confecção dos vídeos.

A segunda aula, realizada na sala de informática, foi destinada à orien-
tação dos roteiros e estabelecimento de regras importantes, como a duração 
de 2 a 3 minutos, a necessidade de incluir a criação da primeira aula e a co-
erência entre o tema estudado, os gêneros e melodias escolhidos e a seleção 
de imagens e informações adicionais. Os alunos também foram informados 
que teriam algumas liberdades para criar os mini documentários, podendo 
incluir atuação e narração próprias, utilizar a música criada da forma que 
desejassem e dividir funções entre os membros do grupo.

Durante essa aula, os alunos elaboraram o roteiro (foto 4) e iniciaram 
a montagem dos vídeos com imagens recolhidas da internet (foto 5), guar-
dando esses dados em dispositivo de armazenamento móvel para ser conti-
nuado e concluído em casa. Aqui contaram com o apoio dos profissionais da 
sala de informática para resolver problemas de manipulação do aplicativos 
necessários à produção desejada.
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 (4) 

 (5)

A terceira aula foi destinada à exibição de todo o material criado (foto 
6), quando foram confrontados os conteúdos e as soluções criativas em 
música, literatura e na plataforma digital utilizada. Professores e alunos pu-
deram apreciar a produção e avaliar a sua participação ativa na construção 
colaborativa do aprendizado de diversas áreas de conhecimento envolvidas 
no assunto. Foi também lançada a ideia de criação de um espaço virtual 
destinado ao compartilhamento do material produzido.

 (6)
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4. Resultados

A primeira etapa do trabalho foi quando percebemos a maior colabo-
ração entre os membros dos grupos, por estarem juntos na escolha do estilo 
literário e da melodia mais adequada aos primeiros impulsos de criação dos 
textos. Foi o momento em que o professor foi solicitado a mediar as questões 
mais técnicas de sua disciplina, a música, no caso aplicado.

Foi possível perceber as interações e também as dispersões, em parte 
geradas por afinidades diversas entre os alunos. Alguns grupos terminaram 
essa primeira aula com a composição pronta enquanto outros não conse-
guiram decidir sobre quais itens dados iriam compor, levando essa etapa 
para a aula seguinte.

A segunda aula, na sala de informática, foi marcada pela divisão de ta-
refas, pois ficou clara a necessidade de trabalharem em várias frentes para 
que o objetivo fosse cumprido. A mediação, nesse momento, foi voltada para 
questões estratégicas, com dicas sobre possibilidades de confecção dos vídeos 
e sugestões para integrar os membros menos participativos, assumindo um ca-
ráter inter-relacional. Para efeito de avaliação, foi clara a diferença de envolvi-
mento entre os alunos, sendo possível observar, atribuir conceitos e comentar 
as atitudes dos alunos individualmente em relação ao grupo.

A fase final foi reveladora ao trazer à tona diversas discussões sobre 
cumprimento de prazos, soluções criativas, problemas de comunicação em 
vários níveis, dificuldades ligadas à informática e, mais uma vez, a dife-
rença de envolvimento dos alunos. Aqui o professor teve a oportunidade 
de observar a relação que foi criada com o conteúdo, quando os grupos 
apresentaram uns aos outros o que acharam mais relevante, conduzindo as 
informações de forma diversa, mesmo tendo consultado, muitas vezes, as 
mesmas fontes.

5. Discussão

Hodiernamente, educar em tempos difíceis é a busca incessante por um 
diálogo, da forma mais criativa possível, e assim atingir a democracia, a qual 
deveria ser sempre o alvo da escola. É assim que a possibilidade de um aluno 
exercer a cidadania se torna mais latente e necessária a um contexto educa-
cional que sabemos estar em crise. Criatividade e inovação são peças desse 
grande jogo que, se não é administrado com cautela, transforma-se num efeito 
dominó: professores e alunos serão derrubados pelo conformismo e pelo co-
modismo, associados ao não atualizar-se e à falta de vontade de recriar.
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Na atividade proposta por nós, ficou claro o sentimento de dever cum-
prido, porque oportunizamos a alunos de sétimo ano do Ensino Fundamental 
um espaço de colaboração. Eles saíram de sua “zona de conforto” (a carteira 
na sala de sala, tão rígida e fixa) e atuaram em espaços outros, para além dos 
muros das salas, como sala de informática e em seus lares, além de terem re-
cebido informações por meios midiáticos, como a videoaula, algo tão comum 
na realidade deles hoje. Castro (2007, p. 49-50) coloca em pauta a busca que 
o indivíduo faz a todo momento de uma construção de identidade por si 
mesmo, de forma que esta seja transposta para qualquer trabalho criado, por 
meio de linguagens diversas. Nesse caso, a produção de vídeos por alunos 
tão novos foi o mais próximo do cotidiano deles, o que dá a esses jovens cre-
dibilidade e autoconfiança. Ainda que essas produções sejam consideradas 
amadoras, essa característica é indiferente quando o assunto é o aluno como 
sujeito da história de práticas educacionais.

Nesse âmbito, o aluno em movimento e a nossa orientação são um ca-
samento que mostra um projeto de vida, de sociedade e de diálogo, três si-
tuações em crise na sociedade moderna. Aqui, o erro é construtivo e próprio 
para se pensar em novas alternativas para esses trabalhos tornem-se ainda 
melhores. O mais importante nessa atividade foi esses jovens, sedentos pelo 
novo, buscarem a associação entre a Idade Média e a tecnologia e ver que 
isso é possível, e conseguirem resgatar as origens de tudo que ocorre hoje, no 
que tange à Literatura e à Música, analisando-as como imprescindíveis para 
as canções e as obras literárias atuais. 

Diante disso, os meios midiáticos devem ganhar um espaço cativo na 
prática docente e ser assunto abordado em cursos referentes à formação con-
tinuada. As aulas expositivas são necessárias, mas apostar nessa ferramenta 
é fundamental para que o aluno consiga explorar e criar outros textos para 
além das enciclopédias e livros didáticos. Segundo Castro (2007, p. 50), 
“[...] Os aparatos da tecnologia têm, ainda, proporcionado aos homens um 
lançar-se ao mundo hipertextualmente, percorrendo territórios inimagináveis 
da era do papel, ampliando seus espaços a ponto de desterritorializá-los.”

Embora saibamos que muitos são aqueles que usam mal a tecnologia, 
até mesmo de maneira perversa e criminosa, não devemos dispensar a im-
portância dela em dias que exigem que vivamos em rede, esta que perpetua 
ideias que podem servir para o Bem do Outro. A tecnologia parece invasiva 
em nossa vida, porém é necessário que a aproveitemos para expandir o ter-
ritório renovação e provar que uma educação humanista, colaborativa e so-
lidária só ocorrerá se professores considerarem os instrumentos midiáticos 
como parte das vivências do corpo discente.
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6. Considerações finais 

Vídeo, Literatura e Música são artes cotidianas para todos, dentro e 
fora do espaço escolar e, com nossa proposta, caminhamos para uma maior 
interação entre as realidades e os aprendizados. Foi possível perceber que 
é válido assumir riscos no território tradicional da escola, saindo todos nós 
da segurança do que já foi feito e oferecer aos estudantes a oportunidade de 
buscar seus próprios caminhos sem que seja necessário subverter os parâ-
metros curriculares impostos pelas instituições.

A vivência de temas cotidianos pelo aluno nativo digital por meio de um 
recurso midiático familiar foi capaz de desfragmentar a linha do tempo, uma 
vez que realidades passadas e presentes entraram em consonância. Nesse 
sentido, a importância do resgate do passado para o entendimento da música 
atual deu-se por um conjunto de características e acontecimentos relevantes 
para o público por meio de uma série de inovações na área da escrita musical 
e nos estudos da música. Junto a isso, os gêneros literários e suas associações 
com a música se apresentaram em forma de cantigas profanas e liturgias 
católicas, as quais, ainda que opostas, corroboram a união entre as áreas de 
conhecimento Música e Literatura – enquanto a primeira se responsabiliza 
pela musicalização, a segunda cuidou do fazer poético, da linguagem ela-
borada com sentido figurado e com recursos estilísticos, como a metáfora. 

Com isso, confirma-se que a interdisciplinaridade, ainda que seja um 
termo complexo no seu significado, é imprescindível em uma atividade 
de tamanha proporção: além de haver união entre professores de áreas de 
conhecimento diferentes, considera a vivência também interdisciplinar do 
aluno, este que normalmente associa Literatura e Música no seu cotidiano. 
Isso tudo gera a ludicidade, prática tão democrática que deveria estar no 
cerne da educação.
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ANEXO A 

FICHA DE AVALIAÇÃO

Mediação (professor) Produção (alunos)

Tema

aula 1
(Literatura)

O professor relata as 
demandas dos alunos e o 
alcance de sua interferência 
em cada grupo ou em uma 
turma de forma geral.

A produção dos alunos é 
avaliada quanto à pertinência 
ao tema escolhido entre os 
gêneros apresentados.

Paródia

aula 1
(Música)

O professor deve perceber a 
efetividade da exposição dos 
conhecimentos e levantar 
questionamentos quanto à 
prosódia musical, levando 
os alunos a avaliarema 
aplicação das palavras no 
ritmo da melodia escolhida.

Os alunos tem suas criações 
avaliadas conforme as soluções 
encontradas diante das opções 
melódicas apresentadas.

Ambientação de 
sons e imagens

aula 2
História

O professor analisa o 
material sonoro e gráfico 
pesquisado e estimula 
a comparação entre 
várias fontes na sala 
de infromática antes da 
montagem dos vídeos.

A trilha sonora e as imagens 
são analisadas tendo em 
vista o material pesquisado 
e recolhido pelos grupos.

Confecção 
do vídeo

aulas 2 e 3
(Literatura, 
Música e História 
da Música)

É necessário considerar 
aqui se a proposta da 
atividade deu conta de gerar 
curiosidade,troca de saberes 
e espiríto de colaboração.

Os grupos expõem de seus 
vídeos e tem seus roteiros 
avaliados em sua coerência 
con os elementos propostos 
pelo professor e escolhidos 
pelos alunos. Aqui devem 
perceber em debates se foram 
capazes de experimentar 
e compreender o momento 
histórico estudado, tendo 
contribuído para a construção 
do próprio conhecimento.
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CRÔNICAS VISUAIS:  
uma proposta interdisciplinar com a 
utilização da rede social Instagram

Daniele Costa
Renato Batista da Conceição

Introdução

O presente trabalho é fruto de uma inquietação muito crescente entre 
nós, professores: como trazer para a sala de aula as novas Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TICs) de forma que estas possam contribuir 
para a formação de nossos alunos? A questão torna-se central na contempo-
raneidade, pois é notória a crescente e intensa utilização das redes sociais por 
jovens do mundo inteiro. Com o avanço da globalização, o fluxo de infor-
mações tem se tornado mais intenso, e a interação social vem sendo cada vez 
mais permeada pelas novas tecnologias. Acreditamos que, nesse contexto, é 
impossível manter a escola e o processo de ensino-aprendizagem alheios a 
essas transformações. 

Impulsionados pela necessidade de se repensar práticas e metodologias 
em sala de aula que se coadunem com a vida de nossos alunos – sujeitos inse-
ridos numa contemporaneidade fluida, que recusa velhos métodos de ensino 
– desenvolvemos este projeto com o objetivo central de dar substancialidade 
às aulas de Geografia e Língua Portuguesa, em especial, a dois conteúdos 
específicos de nossas disciplinas: o conceito de paisagem e a apropriação da 
estrutura e funcionalidade do gênero crônica. O suporte escolhido foi a rede 
social Instagram.

Acreditamos que inúmeras possibilidades de aprendizados e vivências 
estão fora do espaço escolar e, muitas vezes, encontram seus portões fechados, 
quando intencionam entrar. Isso faz com que muros simbólicos separem a 
escola da vida e, consequentemente, nossos alunos de um aprendizado mais 
significativo e integrado com suas realidades. Essa dificuldade materializa-se 
nas ocasiões em que tentamos debater conceitos como paisagem, reconheci-
mento e pertencimento, uma vez que a escola representa quase um não-lugar 
(AUGÉ, 1997, p. 73) que se distancia da vida e que impede, muitas vezes, o 
trânsito por outros ambientes propícios ao aprendizado, como a rua. Como 
faremos, então, com que esse aluno pense criticamente a paisagem que está 
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presente em sua vida, se não o levamos até ela? E como fazer com que a vi-
venciem com uma curiosidade vivaz e faminta, sem desenvolver um prazer 
estético pelo ato de observar, contemplar e analisar?

Foram essas questões que nos levaram ao uso das redes sociais, mais 
precisamente ao Instagram, que se apresenta como um potente suporte para 
a veiculação do gênero que pretendemos discutir e aplicar: as crônicas vi-
suais. Dentro e fora da escola, é muito comum deparar-se com jovens sempre 
conectados às redes sociais, como Whatsapp, Facebook e Instagram. Suas 
vidas e realidades foram tecidas na cibercultura e, por isso, estendem-se e 
constroem-se dentro e fora da rede de computadores. Pierre Levy, em livro 
homônimo, definiu a cibercultura como um “conjunto de técnicas (materiais 
e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores 
que se desenvolvem juntamente com o desenvolvimento do ciberespaço” 
(LEVY, 1999, p. 17). Nesta abordagem, o conceito de ciberespaço trazido 
pelo autor também se mostra fundamental para a escolha de nosso suporte, 
uma vez que:

O ciberespaço (que também chamarei de “rede”) é o novo meio de 
comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. 
O termo especifica não apenas a intercultura material da comunicação 
digital, mas também o universo oceânico de informações que ela 
abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam 
esse universo (LEVY, 1999, p. 17 – grifo nosso).

Com essa colocação em mente, a proposta deste trabalho visa apre-
sentar uma metodologia de ensino-aprendizagem que utilize a rede social 
Instagram, para o compartilhamento de imagens captadas pelos alunos por 
meio de seus smartphones. A atividade requer a apropriação do conceito do 
ciberespaço como um ambiente de aprendizagem coletiva, que ressignifique 
os espaços habitados por nossos alunos, traçando narrativas urbanas relacio-
nadas a seu cotidiano. Desse modo, tanto nós, docentes, quanto os educandos, 
poderemos, além de reconhecer-nos como alimentadores deste universo – 
portanto, sujeitos dotados de anseios e saberes, – verificar que a tecnologia 
não pode estar alheia ao ensino, mas, ao contrário, deve tornar-se uma va-
liosa aliada de educadores e educandos nos caminhos da aprendizagem.
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O uso do Instagram na proposta de atividade 
interdisciplinar: justificativa e objetivos

O fato de que os jovens são usuários ativos da tecnologia é algo ine-
gável. São eles que estão conectados, dentro e fora das salas de aula, fa-
zendo uso de programas e aplicativos que muito podem oferecer enquanto 
instrumentos pedagógicos para facilitar o processo de ensino-aprendizagem, 
contribuindo com o aumento da capacidade de apreensão e na construção de 
aulas mais dinâmicas e prazerosas. Neste novo paradigma emergente, faz-se 
necessário aproximar os lugares de aprendizado, tomados aqui como vida, 
escola e ciberespaço, para que o conhecimento construído neles possa trans-
bordar de suas fronteiras e consubstanciar-se numa “inteligência coletiva” 
(Levy, 1999) e significativa. É reconhecer, nas palavras de Freire (2013, p. 
45) a “pedagocidade indiscutível na materialidade do espaço”. 

Essa demanda, que se demonstra tão urgente, no entanto, ainda é alvo de 
uma resistência, fruto do conflito histórico-social fundamentador da escola. 
Vistas como fatores de distração, ou ainda como ameaças ao controle de 
pais e professores, o uso da tecnologia em sala de aula continua sendo alvo 
de desconfiança ou esbarra na má formação docente. Não é difícil encontrar 
professores que afirmam não utilizar as TICs em sala de aula ou que se 
valem delas apenas para uso pessoal. Dessa forma, terminam por reproduzir 
velhos métodos por meio da roupagem tecnológica que lhes é tão cobrada 
e solicitada. Martins e Giraffa (2009) reiteram que o uso da tecnologia não 
deve ser metalinguístico, ou seja, não deve restringir-se ao fim em si mesmo. 

Esse ponto é especialmente preocupante, pois revela um problema sig-
nificativo: o corpo docente ainda não está bem preparado para orientar o 
trânsito pelos espaços possíveis de aprendizado. A sala de aula torna-se uma 
prisão porque é mais segura. Não se sabe como ir além. O novo assusta. 
No entanto, educadores verdadeiramente comprometidos com uma prática 
que leve os alunos a reconhecerem-se como sujeitos históricos capazes de 
intervir no mundo, apropriando-se de seus meios e saberes, não devem temer 
o novo. Segundo Freire (2013, p. 36), “é próprio do pensar certo a disponi-
bilidade ao risco, a aceitação do novo que não pode ser negado ou acolhido 
só porque é novo [...]”. Uma educação significativa demanda, portanto, uma 
postura “caçadora” por parte do professor. 

O problema emerge, pois mesmo as novas gerações de professores 
ainda encontram dificuldades em pensar utilizando as TICs, afinal, esses do-
centes são imigrantes digitais, ou seja, não nasceram no ambiente digital e, 
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portanto, não dominam sua linguagem. No âmbito da sala de aula, o conflito 
gerado por uma arena de vozes que não se comunicam torna-se inevitável, 
como apresenta Prensky (2001, p. 2): 

[...] porque o único e maior problema que a educação enfrenta hoje 
é que os nossos instrutores Imigrantes Digitais, que usam uma 
linguagem ultrapassada (da era pré digital), estão lutando para 
ensinar uma população que fala uma linguagem totalmente nova. 
(Grifo do autor).

É de suma importância que os docentes, imigrantes digitais, reconheçam 
a potência das TICs no processo de ensino-aprendizagem. Para que isso 
ocorra, torna-se imperioso investir na formação docente e na pesquisa nessa 
área. É necessário, também, reconhecer a magnitude da presença da ciber-
cultura na vida dos alunos. Alfabetizados neste ambiente, eles demonstram 
notável facilidade em aprender a partir do cruzamento caótico de hipertextos 
(LEVY, 1999, p. 27), da dança de imagens, sons e outros estímulos encon-
trados no ciberespaço. 

Porém, mesmo que estejam confortáveis nesse ambiente, nota-se que os 
discentes ainda exibem uma postura ingênua ao usar as ferramentas digitais, 
pois se concentram em sites e aplicativos específicos, normalmente aqueles 
com função interacional mais direta, como as redes sociais, sem refletir 
sobre seu uso. Isso gera um envolvimento superficial com o ciberespaço, 
dificultando o processo de letramento digital. Freitas (2010, p. 340) define 
letramento digital como:

o conjunto de competências necessárias para que um indivíduo en-
tenda e use a informação de maneira crítica e estratégica, em formatos 
múltiplos, vinda de variadas fontes e apresentada por meio do com-
putador-internet, sendo capaz de atingir seus objetivos, muitas vezes 
compartilhados social e culturalmente.

Sua fala é fundamental na concepção do presente projeto, porque este pre-
tende utilizar uma rede social para desenvolver um olhar estético e um senso 
crítico sobre os espaços que serão observados, sejam eles reais ou virtuais.

A superficialidade observada na relação dos discentes com o cibe-
respaço pode ser comparada com sua interação com a paisagem. Por diversos 
motivos, tais como problemáticas sociais, como a violência urbana e a desi-
gualdade social, que dificultam o acesso a determinados pontos das grandes 
cidades, verifica-se que muitos alunos, em especial aqueles advindos das 
classes populares, pouco interagem com o espaço urbano, restringindo-se 
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à escola e ao ambiente familiar. Uma das principais consequências deste 
bloqueio é o apagamento da noção de pertencimento. Tal adolescente não 
se sente parte da cidade, de sua comunidade, não conhece as pessoas, seus 
anseios e problemas. Não vê seu lugar como construtor de um sujeito em 
formação. Olha as esquinas, lojas, avenidas, praças, mas não vê. 

Sua interação nas redes sociais restringe-se muito mais à postagem de 
selfies e momentos de descontração de sua vida privada, enquanto a vida 
pública fica de fora. É preciso, por esse motivo, rever a relação do aluno com 
a paisagem que o cerca.

O termo paisagem é bastante empregado no cotidiano dos alunos, sendo 
utilizado inclusive por outras ciências. No dia a dia, por diversas vezes, os 
alunos são convidados a contemplar uma paisagem, seja em locais de alti-
tudes elevadas ou até mesmo pela janela de um ônibus, ou mesmo, em uma 
praia, ao ver a linha do horizonte. Geralmente as abordagens são pautadas no 
belo, na visão, na apreensão individual e na subjetividade. 

Dentro da Geografia, a paisagem adquire um caráter polissêmico, va-
riável entre as múltiplas abordagens geográficas adotadas e dependente das 
influências culturais e discursivas entre os geógrafos. Para Santos (1991), a 
paisagem é 

tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a paisagem. 
Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista 
abarca. Não é formada apenas de volumes, mas também de cores, mo-
vimentos, odores, sons etc. (SANTOS, 1991, p. 61).

Neste sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) reforçam a 
especificidade do conceito de paisagem na Geografia, ao apontar que:

A categoria paisagem, porém, tem um caráter específico para a geo-
grafia, distinto daquele utilizado pelo senso comum ou por outros 
campos do conhecimento. É definida como sendo uma unidade visível 
do território, que possui identidade visual, caracterizada por fa-
tores de ordem social, cultural e natural, contendo espaços e tempos 
distintos; o passado e o presente (PCN, 1997, p. 11). (grifos nossos)

Com os alunos da Educação Básica, a construção do conceito de pai-
sagem é um processo que depende de uma abstração bastante complexa. 
Sendo assim, é fundamental desenvolver um senso crítico do olhar, utili-
zando metodologias de ensino-aprendizagem que estimulem análises refle-
xivas do espaço no qual estão inseridos. 
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Nesse contexto, a fotografia pode ser utilizada a fim de abrir mais hori-
zontes intelectuais para a construção do conceito de paisagem com os alunos, 
visto que diferentes percepções podem ser utilizadas, sendo a visual uma 
delas. Para Travassos (2001), a fotografia pode ser entendida como “uma 
fonte infinita de dados, fatos e informações, transformando-se, por isso, em 
um poderoso instrumento de ‘materialização’ de lugares nunca antes visi-
tados por alguns”. A fotografia, apresenta-se como um importante recurso 
didático que pode contribuir no processo de construção e compressão de 
paisagens com os alunos na escola.

A fotografia como linguagem visual, mais ainda nas redes sociais, se 
impõe como um importante recurso na formação de alunos conscientes das re-
lações espaciais de seu tempo, pois desenvolve no aluno sua percepção visual 
sobre o espaço habitado. Acredita-se que a presente proposta será capaz de 
fazê-los não só vivenciar esse espaço de maneira mais reflexiva, mas também 
apurar seu olhar estético na observação cotidiana da paisagem. Dessa forma, o 
conceito geográfico poderá ser trabalhado por meio da experiência, o que pode 
levar a um maior sucesso na compreensão e apropriação do conceito. 

Nas palavras de Asari, Antoniello e Tsukamoto (2004, p. 194), 

por mais que a fotografia seja produzida com certa finalidade, a sua 
representação vai conter um meio de informação e conhecimento, e o 
seu conteúdo irá ajudar o aluno a se constituir como um leitor crítico 
da paisagem, levando-o à compreensão de conceitos e acontecimentos, 
muitas vezes, abstratos e complexos.

A utilização da fotografia serve à proposta de maneira bastante satisfa-
tória, pois, além de se coadunar perfeitamente com a finalidade de tratar e 
reconhecer a paisagem, configura-se como um gênero textual rico, que abre 
inúmeras possibilidades de trabalho em variadas áreas do conhecimento. 

No caso desta proposta, exploraremos a fotografia como construtora de 
um novo gênero textual: as crônicas visuais. Estas seriam fotografias do co-
tidiano, imagens capazes de compor cenários significativos, com sua própria 
identidade, fruto de uma organização sócio-histórica específica. Levar os 
educandos não só a compor esses retratos, bem como a refletir sobre eles, é 
o objetivo fundamental deste projeto.

A escolha do gênero crônica como ponto de partida justifica-se por seu 
caráter estrutural e funcional. Primeiro, porque a crônica é composta a partir de 
uma linguagem simples, mais próxima do cotidiano; segundo, por sua função: 
trazer aos olhos do leitor o prazer da observação de uma pequena e possivel-
mente simplória cena da vida mundana. É pelo exercício de observação da 
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paisagem. Nesse sentido, verifica-se que muitas crônicas assemelham-se a fo-
tografias, traçando um retrato sensível e reflexivo sobre determinado ambiente, 
como pode ser observado em uma das crônicas motivadoras deste projeto: “A 
Última Crônica”, de Fernando Sabino (SABINO, 1971, p. 254):

Lanço então um último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos 
que merecem uma crônica. Ao fundo do botequim um casal de pretos 
acaba de sentar-se, numa das últimas mesas de mármore ao longo da 
parede de espelhos. A compostura da humildade, na contenção de 
gestos e palavras, deixa-se acrescentar pela presença de uma negrinha 
de seus três anos, laço na cabeça, toda arrumadinha no vestido pobre, 
que se instalou também à mesa: mal ousa balançar as perninhas curtas 
ou correr os olhos grandes de curiosidade ao redor. Três seres esquivos 
que compõem em torno à mesa a instituição tradicional da família, 
célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo mais que 
matar a fome.

Pode-se observar que no trecho há a necessidade de apurar o olhar para 
ser capaz de vivenciar e sentir o essencial da vida. É esse olhar que visamos 
desenvolver junto aos alunos, e ele se ancora no lado de fora, olhando para 
a rua, para a paisagem. No segundo parágrafo do trecho, a descrição da cena 
remete inevitavelmente à composição de uma fotografia. A paisagem, neste 
gênero, é captada por meio do discurso verbal, das palavras do cronista. Em 
nossa atividade, a paisagem será captada por um gênero misto, as crônicas 
visuais: fotografias postadas no Instagram, acompanhadas de legendas e co-
mentários dos alunos.

É importante ressaltar que nosso objetivo é que, ao final deste trabalho, 
os alunos sejam capazes de olhar para a paisagem que os cerca sob uma nova 
perspectiva. Esses lugares devem ser revistos, revividos e, sobretudo, ressig-
nificados. Um muro não deverá ser apenas um muro, mas o lugar em que o 
jovem casal troca beijos apaixonados, ou onde o rapaz encosta para amarrar 
desajeitadamente seu calçado. A crônica auxilia no desenvolvimento da sen-
sibilidade do olhar, uma vez que, segundo Antonio Candido:

Principalmente porque elabora uma linguagem que fala de perto ao 
nosso modo de ser mais natural. Na sua despretensão, humaniza; e 
esta humanização lhe permite, como compensação sorrateira, recu-
perar com a outra mão certa profundidade de significado e certo aca-
bamento de forma, que de repente podem fazer dela uma inesperada 
embora discreta candidata à perfeição (CANDIDO, 1992, p. 14).
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Cândido afirma ainda que “a crônica está sempre ajudando a estabelecer ou 
restabelecer a dimensão das coisas e das pessoas” (p. 15). Deseja-se, portanto, 
que os alunos possam, por meio deste trabalho, estabelecer novas dimensões de 
seu contato com a linguagem, com a paisagem e com as redes sociais. 

A rede social Instagram

Lançado em 2012, a rede social de compartilhamento de fotos, 
Instagram, possui atualmente cerca de 400 milhões de usuários e um número 
de compartilhamento diário de fotos que se aproxima dos 80 milhões27. O 
crescimento da rede social, que hoje pertence ao Facebook, deu-se, princi-
palmente, a partir do avanço e da relativa popularização dos smartphones 
e da internet móvel. Sobre a criação e consolidação do aplicativo, Castro 
(2014, p. 65) afirma que:

O layout simples, as dinâmicas intuitivas, edições rápidas de fotografias 
e vídeos curtos com o uso de filtros, assim como a possibilidade de 
interação social entre os usuários do dispositivo, são características que 
se destacam no aplicativo Instagram. Inicialmente, o aplicativo foi con-
cebido para smartphones e tablets que possuíam o sistema operacional 
iOS, desenvolvido pela Apple Inc. Posteriormente, em abril de 2012, o 
uso do aplicativo foi estendido ao sistema operacional Android, desen-
volvido pela Open Handset Allience, conduzida pelo Google.

O aplicativo mostrou-se particularmente interessante por ter se tornado 
mais do que uma mera ferramenta de edição de fotos. O Instagram constitui-se 
como um espaço para expressar o olhar dos sujeitos que transitam por ambientes 
privados e públicos. Não é incomum, ao navegar pelo aplicativo, verificar pos-
tagens de jovens e adultos com suas impressões subjetivas sobre cenários e 
objetos de sua vida, sejam eles cidades, shows, praças, pratos gastronômicos, 
azulejos, calçadas e selfies. Tudo é digno da captura das lentes dos smartphones. 
Desse modo, cada perfil traça, por meio de fotografias ou vídeos curtos, pe-
quenas narrativas visuais sobre o próprio usuário, sobre o espaço que ele ocupa 
ou ainda sobre as paisagens que ele observa. Kevin Systrom, co-fundador do 
Instagram, confirma as possibilidades da ferramenta, quando afirma que “desde 
o nosso lançamento em outubro de 2010, nosso foco é a construção de um apli-
cativo simples que inspira a criatividade durante a captura de momentos do 
cotidiano através da lente do seu celular”. (Grifo nosso).

27	 Dado	Retirado	de:	<http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/instagram-atinge-marca-de-400-milhoes-de-usuarios>.	
Acesso	em:	10	jun.	2016,	às	22hs.
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Além dessa questão, o Instagram configura-se como um espaço propício 
para o favorecimento da construção de uma inteligência coletiva (LEVY, 
1999, p. 29), pois funciona como uma espécie de ponto de encontro, um 
cruzamento de lugares e vivências compartilhadadas e construídas na coleti-
vidade. Levy (1999, p. 147) afirma que “os mundos virtuais podem ser even-
tualmente enriquecidos e percorridos coletivamente. Tornam-se, nesse caso, 
um lugar de encontro e um meio de comunicação entre seus participantes”. 
A ideia de compartilhamento e construção de um saber coletivo deve estar 
intrínseca em toda proposta pedagógica, principalmente aquelas que, como 
esta, se utilizem das TIC. A relação entre a cibercultura e a educação abarca 
inúmeras potências, uma vez que:

essas tecnologias intelectuais, sobretudo as memórias dinâmicas, são 
objetivadas em documentos digitais ou programas disponíveis na rede 
(ou facilmente reproduzíveis e transferíveis), podem ser comparti-
lhadas entre numerosos indivíduos, e aumentam, portanto, o potencial 
de inteligência coletiva dos grupos humanos (LEVY, 1999, p. 160). 
(Grifo do autor)

Nesse sentido, ao refletir sobre o papel do professor no desenvolvi-
mento da inteligência coletiva, Levy ainda coloca que: 

o essencial se encontra em um novo estilo de pedagogia, que favorece 
ao mesmo tempo as aprendizagens personalizadas e a aprendizagem 
coletiva em rede. Nesse contexto, o professor é incentivado a tornar-
-se um animador da inteligência coletiva de seus grupos de alunos 
em vez de um fornecedor direto de conhecimentos (LEVY, 1999,  
p. 160). (Grifo nosso)

O uso do Instagram em nossa proposta interdisciplinar consubstancia-se 
com a proposta de Levy numa dupla perspectiva, pois além de participar do 
incentivo ao professor em relação ao ânimo criador, convida os alunos a par-
tilhar do olhar encantador e crítico do mundo por meio de suas próprias criações. 
Resumidamente, pode-se afirmar que o trabalho com a rede social visa a:

• pensar o valor que a imagem ocupa no cotidiano escolar de alunos 
e professores, bem como na sua relação com a leitura de mundo e 
desenvolvimento com um olhar estético sobre a vida e a arte;

• problematizar a visão do educando sobre a paisagem que o cerca, 
fazendo-o explorar, questionar, perguntar e, sobretudo, perceber-se 
como cidadão membro da construção coletiva dos espaços que ocupa;
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• explorar o ato de fotografar na cibercultura, percebendo as possi-
bilidades de aprendizagem viabilizadas pela interação intrínseca 
às redes sociais;

• consolidar a apropriação do aplicativo Instagram como instru-
mento pedagógico;

• verificar a potência comunicativa da linguagem mista, composta 
pelas fotografias, legendas e comentários feitos nas postagens 
dos educandos.

Crônicas visuais e Instagram: a proposta pedagógica.

A metodologia desenvolvida para a aplicação desta proposta é simples 
de ser seguida, uma vez que segue o direcionamento teórico citado ao longo 
do trabalho. No entanto, algumas observações devem ser tomadas para ga-
rantir sua aplicabilidade. Primeiramente é fundamental que os alunos tenham 
conhecimento e intimidade com a rede social a ser trabalhada. Acredita-se 
que, por sua popularidade, o Instragram já seja conhecido e utilizado por 
jovens de variadas classes sociais, portanto, toma-se como ponto de partida 
que os discentes já sejam usuários da rede. Caso isso não se confirme, o 
primeiro passo tomado pelos professores é o de apresentar as características 
e possibilidades do Instagram, bem como auxiliar no manejo do aplicativo. 

Uma vez que essa primeira etapa seja verificada, os passos seguintes são:

1ª etapa: aula motivadora
Elaboração de uma aula expositivo-reflexiva sobre os conceitos de pai-

sagem na geografia e crônica. Para isso, foi pensada uma atividade em que, 
a partir da leitura e reflexão sobre duas crônicas, os alunos sejam levados 
a pensar sobre como seus olhares podem ser pontos de partida para de re-
pensar o modo como contemplam, refletem e interagem com a paisagem 
onde vivem. As crônicas escolhidas foram: “A última crônica”, de Fernando 
Sabino, presente no livro “Elenco de cronistas modernos”, da editora José 
Olympio, e “A festa de Babette”, crônica de Rubem Alves publicada no 
jornal “Correio popular”. Recomendamos que os professores discutam os 
textos com os alunos, com foco na postura dos narradores que, enquanto 
refletem sobre o gênero em si, teorizam também sobre o olhar.

Ambas podem ser facilmente encontradas na internet. Professores de 
Geografia e Língua Portuguesa discutirão, a partir da interpretação do texto 
e do estudo do gênero textual, a interação com a paisagem urbana e a ne-
cessidade de não estar distraído frente aos lugares percorridos ou ocupados. 
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2ª etapa: o Instagram e a fotografia
Em seguida, deve-se expor como a fotografia e o Instagram podem po-

tencializar esse entendimento. Para isso, os professores devem exibir perfis 
na rede social que demonstrem esse tipo de envolvimento com o espaço. Há 
muitos perfis disponíveis e estes podem ser encontrados a partir da busca de 
hashtags, como #cotidiano, #vscocam, ou ainda pelo nome da cidade que 
pretendem explorar, por exemplo, #riodejaneiro. 

Recomendamos também que se faça uma pequena oficina de fotografia, 
na qual os alunos possam compartilhar técnicas simples da arte visual, como 
o foco, o enquadramento, e também conversar sobre os recursos disponíveis 
em seus smartphones.

3ª etapa: criando um perfil na rede
O próximo passo será um convite a entrar nesse ciberespaço de maneira 

menos contemplativa e mais criativa. O professor deverá criar um perfil na 
rede Instagram, com login e senha compartilhados por toda a turma. Nele, os 
alunos deverão postar fotos de tudo que acharem relevante em seus percursos 
cotidianos, “onde vivem os assuntos que merecem uma crônica” (SABINO, 
1971, p. 254). As fotografias deverão ser acompanhadas de legendas que 
incorporem mais significado ao texto não-verbal. Dessa forma, as crônicas 
visuais propostas alcançarão um status de gênero misto, ou seja, a atividade 
trabalha competências de linguagem escrita e visual. Cada aluno deverá, ao 
longo de um mês, postar ao menos quatro imagens no perfil coletivo.

Uma das interações que se espera perceber poderá ser observada ao 
longo da atividade. Os alunos, instigados pela atividade de criação comuni-
tária, deverão, a partir de seus próprios perfis na rede, curtir e comentar as 
fotos postadas no perfil da turma. Dessa forma, a partir das colocações dos 
mesmos, poderemos verificar se a atividade estará provocando neles questio-
namentos e reflexões sobre a atividade em si e, também, sobre a configuração 
do olhar, proposta pela crônica, e sobre o conceito geográfico de paisagem.

4ª etapa: exposição
Por último, como culminância do projeto, deve-se organizar uma expo-

sição das fotografias postadas pelo corpo discente no formato de um evento 
cultural. Nesse espaço, os alunos poderão dar depoimentos sobre seu envol-
vimento com a atividade, com os colegas e, sobretudo, sobre os espaços-
-alvo, agora ressignificados. Acredita-se que um evento dessa magnitude 
deve envolver toda a comunidade escolar, pensa-se até mesmo na possibi-
lidade da angariação de fundos para a posterior publicação de um livro que 
contenha as crônicas visuais criadas pelos alunos. 
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É importante ressaltar que o perfil criado no Instagram deverá ser 
mantido em atividade para que os alunos possam dar continuidade ao trabalho 
ao longo do ano letivo. Para que o perfil alcance sua potencialidade máxima de 
interação, é fundamental que, durante todo o processo, este seja amplamente 
divulgado na escola, na comunidade, bem como em outras redes sociais. 

Considerações finais

Nossas considerações finais acerca do aplicativo Instagram e sua utili-
zação no ensino de crônicas visuais trazem novamente nossos apontamentos 
iniciais para a discussão da questão que nos moveu ao longo do trabalho, 
em outras palavras, nosso problema de pesquisa: de que modo o uso do 
aplicativo Instagram pode constituir-se como dispositivo desencadeador de 
produção de crônicas visuais com alunos do Ensino Médio?

Mesmo que a presente proposta não tenha sido ainda aplicada em sala 
de aula, vimos que, por apresentar um percurso didático simples e concreto, 
pode ser facilmente ministrada ou adaptada a diferentes contextos. Desse 
modo, outros professores poderão, a partir de um trabalho interdisciplinar, 
adentrar-se no mundo da cibercultura, aliando conteúdos tradicionais a uma 
abordagem condizente com a vida moderna. 

Destacamos também que, com a utilização pedagógica das redes sociais, 
podemos ultrapassar certos obstáculos encontrados no espaço escolar, como 
a falta ou precariedade dos laboratórios de informática, visto que o número 
de alunos com aparelhos celulares, tablets e smartphones vem crescendo 
de maneira bastante acelerada. Ressaltamos, também, a necessidade de nós, 
professores, expandirmos nossas práticas educativas, buscando construir 
novas metodologias de ensino-aprendizagem, por meio de uma apropriação 
consciente e crítica das novas tecnologias da informação.

Por fim, esperamos que a proposta contribua para a melhoria do processo 
de ensino-aprendizagem dos alunos, especialmente no que tange ao trabalho 
com os conceitos de paisagem e do gênero textual crônica. Desejamos que 
as discussões levantadas ao longo deste trabalho suscitem reflexões criativas 
e comprometidas com relação ao uso do Instagram nas práticas educativas. 
Desejamos, principalmente, que nossos alunos cheguem ao fim do trajeto 
demonstrando um olhar reflexivo, crítico e, sobretudo, sensível a todos os 
lugares que merecem uma crônica. 

Christine Sertã.indd   160 21/03/2017   16:53:11



TECNOLOGIA NA SALA DE AULA EM RELATOS DE PROFESSORES 161

REFERÊNCIAS

ASARI, Alice Yatiuo; ANTONELLO, Ideni Terezinha; TSUKAMOTO, Ruth 
Youko (Org.). Múltiplas Geografias: ensino – pesquisa – reflexão. Londrina: 
Edições Humanidades, 2004. 

AUGÉ, Marc. Não-lugares: introdução a uma antropologia da supermoder-
nidade. São Paulo: Papirus, 1994.

CANDIDO, Antonio. A vida ao rés-do-chão. In: CANDIDO, Antonio et al. 
A crônica: o gênero, sua fixação e suas transformações no Brasil. Campinas: 
Ed. Unicamp; Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1992. p. 13-22.

CASTRO, Rodrigo Inacio de. Instagram: produção de imagens, cultura 
móbile e seus possíveis reflexos nas práticas educativas. Pelotas: 2014. 
Dissertação do programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de 
Educação, Universidade Federal de Pelotas, 2014.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 
educativa. 46. ed., São Paulo: Paz e Terra, 2013.

FREITAS, Maria Teresa. Letramento digital e formação de professores. 
Educação em revista: Belo Horizonte. Dez. 2010.

GIRAFFA, Lúcia M. Martins; MARTINS, Cátia Alves. Formação do do-
cente imigrante digital para atuar com nativos digitais no ensino fun-
damental. Rio Grande do Sul, 2009. Retirado de <http://www.pucpr.br/
eventos/educere/educere2008/anais/pdf/132_220.pdf>. Acesso em: 10 jun. 
2016, às 22hs.

LÉVY, Pierre (1999) Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO. Parâmetros Curriculares 
Nacionais- Geografia. Brasília, Secretaria da educação -SEF, 1997.

PRENSKY, Marc. Nativos digitais, imigrantes digitais. De On the Horizon. 
NCB University Press, v. 9, n. 5, Outubro, 2001.

Christine Sertã.indd   161 21/03/2017   16:53:12



162

SABINO, Fernando. A última crônica. In: Elenco de cronistas modernos. 
José Olympio. Rio de Janeiro: 1971. 13ª edição.

SANTOS, Milton. Metamorfoses do espaço habitado. São Paulo: 
HUCITEC, 1991. 

SYSTROM, Kevin. Introducing your instagram feed on the web. 
Disponível em: <http://blog.instagram.com/post/42363074191/instagra-
mfeed>. Acesso em: 10/06/16.

TRAVASSOS, Luiz Eduardo Panisset. A fotografia como instrumento de au-
xilio no ensino da Geografia. In: Revista de Biologia e Ciências da Terra.  
v. 1, n. 2, p. sn, 2001. Disponível em: Disponível em: 19 jun. 2007. 

Christine Sertã.indd   162 21/03/2017   16:53:12



JOGOS E TECNOLOGIA 
NA CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA VISUAL

Bruno Cesar Soares Dile Robalinho
Jacqueline Silva de Almeida de Souza

Tatiane Murcia Marcelino

Resumo: Os jogos eletrônicos proporcionam entretenimento a grande 
parte das pessoas atualmente. Por essa razão, eles também podem ser 
usados como ferramentas educacionais de aprendizagem. No entanto, 
são poucos os jogos direcionados para pessoas com deficiência visual. 
Este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de desen-
volvimento de um jogo eletrônico multidisciplinar que incluam alunos 
com essa deficiência. O jogo de tabuleiro, com informações sonoras e 
também visuais, confeccionado através da ferramenta Scratch, permite 
a participação desse aluno e sua interação com os demais alunos de 
visão normal.
Palavras-chave: Jogos eletrônicos. Deficiência Visual. Inclusão. Scratch.

Jogos e tecnologia na construção do conhecimento 
para pessoas com deficiência visual

Abstract: Electronic games provide entertainment to most people 
today. For this reason, they can also be used as educational tools for 
learning. However, few targeted games for visually impaired people. 
This work intends to present a proposal to develop a multidisciplinary 
electronic game for students with this impairment. The board game 
with sound and also visual information, made by Scratch tool, allows 
the inclusion of students with visual impairment and their interaction 
with other normal eyesight students.
Key words: Electronic games. Visually impaired. Inclusion. Scratch
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1. Introdução

Nossos alunos pertencem às chamadas gerações Y e Z, ou seja, são os 
nativos digitais, os que passaram grande parte da vida (e os que já nasceram) 
inseridos no mundo tecnológico, cercados por computadores, videogames, 
celulares, internet, enfim, todo o aparato digital existente.

Os Nativos Digitais estão acostumados a receber informações muito 
rapidamente. Eles gostam de processar mais de uma coisa por vez e 
realizar múltiplas tarefas. Eles preferem os seus gráficos antes do texto 
ao invés do oposto. Eles preferem acesso aleatório (como hipertexto). 
Eles trabalham melhor quando ligados a uma rede de contatos. Eles têm 
sucesso com gratificações instantâneas e recompensas frequentes [sic]. 
Eles preferem jogos a trabalharem ‘sério’ (PRENSKY, 2001, p. 2).

Este cenário digital coloca em voga a possibilidade e necessidade 
de inserção de recursos didáticos tecnológicos nos ambientes de ensino. 
Nessa direção, propomos o uso de games eletrônicos como ambientes 
de aprendizagem.

[...] o jogo ganha um espaço como a ferramenta ideal de aprendi-
zagem, na medida em que propõe estímulo ao interesse do aluno, que 
como todo pequeno animal adora jogar [...]. O jogo ajuda-o a construir 
suas novas descobertas, desenvolve e enriquece sua personalidade [...] 
(ANTUNES, 2008, p. 36).

O que colocamos em questão é que os jogos eletrônicos costumam ser 
muito visuais, dificultando e, em muitos casos, inviabilizando o uso por 
pessoas com deficiência visual. Assim, buscando a inclusão28 desses alunos, 
já que o número de pessoas com deficiência visual é bastante considerável29, 
as escolas necessitam se preparar para recebê-los. 

O aluno com deficiência visual, assim como os demais, também deseja 
sentir-se incluído em qualquer quesito, seja social, digital, esportivo, etc. 
Apesar do uso do computador ser algo bem mais presente no cotidiano 
das pessoas nos tempos atuais, ainda há limitações para quem tem defici-
ência. Nesse contexto, a escola deve proporcionar a seus alunos o acesso à 

28	 A	 lei	de	Diretrizes	e	Bases	da	Educação	(LDB)	nº	9.394/96	aponta	que	a	educação	dos	portadores	de	necessidades	
especiais deve dar-se preferencialmente na rede regular de ensino. 

29	 Segundo	o	Censo	2010	há	cerca	de	6,5	milhões	de	pessoas	com	deficiência	visual,	sendo	582	mil	cegas	e	seis	milhões	
com	baixa	visão	(IBGE,	2010).
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tecnologia. Além disso, o uso do computador como ferramenta pedagógica, 
pode aumentar a autoestima desses alunos, proporcionando-lhes melhor de-
sempenho escolar.

Sendo assim, percebemos a importância dos ambientes digitais no que 
tange à deficiência visual. Uma pessoa cega tem limitações que podem ser 
anuladas através de uma educação adaptada à realidade do aluno. Essa adap-
tação também se dá no “desenvolvimento de jogos acessíveis que são classi-
ficados como somente áudio, esta característica possibilita que o cego jogue 
sem problemas” (LIMA, FELIX, FAÇANHA, 2015, p. 1).

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um jogo eletrônico com 
elementos audiovisuais para que assim qualquer pessoa, seja ela cega, com 
baixa visão ou com visão normal, tenha possibilidade de jogar, interagir, 
aprender e testar seus conhecimentos.

Para tanto, organizamos este trabalho da seguinte forma: inicial-
mente, discutem-se alguns aspectos dos jogos na educação e sua im-
portância na inclusão dos alunos com deficiência visual. E no segundo 
momento, abordamos o processo de criação do jogo inclusivo feito 
através da ferramenta Scratch.

2. Jogos, inclusão e aprendizagem

Piaget afirmava que o jogo é a construção do conhecimento (IDE apud 
KISHIMOTO, 2011, p. 107). Portanto, os jogos não devem ser vistos apenas 
como brincadeiras, mas como instrumentos de desenvolvimento cognitivo.

De Huizinga a Roger Caillos, de Heidegger a Georges Bataille, de 
Montaigne a Frobel, de Konrad Lorenz a Gardner, alguns dos mais 
destacados pensadores de nosso tempo demonstraram vivo interesse 
pela questão lúdica e pelo lugar dos jogos e das metáforas no fe-
nômeno humano e na concepção de mundo (ANTUNES, 2008, p. 36).

No entanto é importante destacar que nem todo jogo é considerado edu-
cativo. Para que assim seja considerado, os jogos devem ser

desenvolvidos com a intenção explícita de provocar uma aprendi-
zagem significativa, estimular a construção de um novo conhecimento 
e, principalmente, despertar o desenvolvimento de uma habilidade 
operatória. Entende-se por habilidade operatória uma aptidão ou ca-
pacidade cognitiva e apreciativa específica, que possibilita a compre-
ensão e a intervenção do indivíduo nos fenômenos sociais e culturais 
e que o ajude a construir conexões (Idem, p. 38).
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Alves (2007) denomina os jogos eletrônicos como tecnologias in-
telectuais, isso porque eles contribuem para o desenvolvimento social, 
cognitivo e afetivo das pessoas. Os jogos também tornam as atividades 
mais atraentes e motivadoras, fazendo com que diferentes objetivos sejam 
alcançados simultaneamente.

Ao utilizar os jogos eletrônicos na escola devemos trabalhar questões 
que envolvem o conteúdo escolar a partir de situações em que os alunos 
tenham que empregar os conhecimentos aprendidos. Assim, os jogos 
também funcionam como mediadores do conhecimento. Outra questão 
bastante favorável, é que ao trabalhar em duplas ou grupos, é possível 
proporcionar a interação entre os alunos. Visto que, no contexto sócio tec-
nológico que vivemos, a interação social foi substituída por interações com 
os artefatos tecnológicos. 

Como o jogo possibilita a interação, possibilita também a inclusão, pois 
“o lúdico abre espaço e cria um ambiente natural para aprendizagens e de-
senvolvimento integral da criança, respeitando a diversidade, tempo e nível 
de desenvolvimento de grupos heterogêneos numa mesma classe” (LOPES, 
2011, p. 64). Mas, lamentavelmente, são poucos os jogos eletrônicos exis-
tentes direcionados para pessoas com deficiência visual.

Nesse sentido há de existir certa sensibilidade por parte da escola e/
ou dos professores quando da execução dos jogos. É necessário que eles 
compreendam essas novas tendências tecnológicas educacionais e se com-
prometam com a dinamização e adaptação para que consigam oferecer uma 
ferramenta útil aos alunos com deficiência, pois é um trabalho “incompatível 
com modelos educacionais baseados no exercício de poder do docente, da 
comunicação unilateral, no exercício repetitivo, no controle do discente” 
(SANTOS e PEQUENO, 2011, p. 90). “O professor deve se reinventar 
como maestro e assumir, prioritariamente, a função de orientar o aluno [...]” 
(BELLEI, 2011, p. 83). 
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Entendemos como necessário também a construção de um ambiente 
para a Aprendizagem Colaborativa Apoiada por Computador (CSCL)30, pois 
assim os alunos, conjuntamente, terão condições de compartilhar, negociar 
e construir significados para solucionar um problema, criar ou produzir algo 
(ONRUBIA, COLOMINA e ENGEL, 2010, p. 209).

Certamente isso é um desafio, pois além de preparar conteúdos, os pro-
fessores precisam motivar e guiar cada aluno, já que ao utilizar a tecnologia 
com computadores e internet, por exemplo, há uma grande possibilidade 
de dispersão. Todavia, através de uma inclusão tecnológica educacional, as 
condições e oportunidades das pessoas com deficiência se ampliarão. 

Ao fazer a escolha de qualquer tipo de produção e o modo de seu 
preparo revela-se muito sobre a intenção daqueles que o produziram. Sendo 
assim, optamos por seguir o paradigma do design Universal que de acordo 
com Francisco e Menezes (2011) é um paradigma no qual aquilo que se 
é feito, deve atender ao maior número de pessoas possíveis, incluindo aí, 
as com deficiências cujos princípios são: equiparação nas possibilidades de 
uso; flexibilidade no uso; uso simples e intuitivo; captação da informação; 
tolerância para o erro; dimensão e espaço para uso e interação. Isto fica bem 
evidente quando dizem que:

Embasado nesses princípios, o design universal atua de forma de-
terminante na concepção de espaços, artefatos e produtos que visam 
atender simultaneamente a todas as pessoas, com diferentes caracte-
rísticas antropométricas e sensoriais, de forma autônoma, segura e 
confortável, constituindo-se nos elementos ou soluções que compõem 
a acessibilidade (idem, p. 25).

30 Computer Supported Collaborative Learning,	 estratégia	 educativa	 em	 que	 dois	 ou	 mais	 sujeitos	 constroem	 o	 seu	
conhecimento	através	da	discussão,	da	reflexão	e	tomada	de	decisões,	e	onde	os	recursos	informáticos	atuam	como	
mediadores	do	processo	de	ensino-aprendizagem.
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3. Scratch e a produção do jogo de tabuleiro digital

3.1 O software Scratch

Figura 1 – Tela inicial do software Scratch

A escolha do software Scratch31, representado na Figura 1, o qual é 
desenvolvido pelo MIT (Massachusetts Institute of Technology), para o de-
senvolvimento do jogo de tabuleiro digital baseia-se em duas características 
principais. Em primeiro lugar, a aparência, representada pela facilidade de 
inserção de imagens (sprits), sons e textos. Em segundo lugar, o comporta-
mento destes é definido através de uma linguagem de programação própria, 
cuja escrita dá-se através de blocos que devem ser encaixados, gerando a 
lógica. Isto evita que haja erro de sintaxe (escrita), comum em outras lin-
guagens de programação. 

O software escolhido também possui outra característica importante, 
além de ser livre, pode ser utilizado online, na web, e também off-line, com 
sua instalação.

Deve-se ressaltar que a facilidade de inserção de imagens, sons e texto via-
biliza que pessoas sem e com deficiências (visual, auditiva, outras) interajam 
num mesmo jogo. Porém, frisamos que nosso enfoque é na deficiência visual. 

31	 O	site	do	projeto	é	o	<https://scratch.mit.edu/>.
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3.2 O jogo em si 

O jogo escolhido a ser produzido foi um jogo de tabuleiro, intitulado 
de “Tabuleiro de Aprendizagem Multidisciplinar”, o qual está disponível 
em <https://scratch.mit.edu/projects/123383878/>, apresentado na Figura 2, 
onde cada um dos participantes (no caso, representado por gatinhos) deve 
percorrer o caminho estipulado, até chegar ao final do trajeto. Porém, tendo 
em vista que o objetivo maior é a aprendizagem, o participante precisa con-
quistar pontos, os quais se conseguem ao acertarem as questões dispostas 
nas diversas “casas” do tabuleiro. Além disso, propomos no jogo uma mu-
dança do paradigma competitivo para o colaborativo, no qual o grupo de 
participantes precisa alcançar uma pontuação geral comum além de cada um 
deles também precisar de um número mínimo de pontos. 

Figura 2 – Tabuleiro Digital

O aspecto estético, ou seja, a aparência visa a estimular a participação 
de pessoas que não tenham deficiência visual, podendo jogá-lo, normal-
mente, com outras que a possuam.

O jogo é totalmente controlado por teclado, permitindo autonomia do 
aluno com deficiência visual, tendo em vista que o mouse é um instrumento 
de localização visual. Além do mais, o jogo é totalmente inclusivo, já que 
viabiliza pessoas sem deficiência visual possam jogá-lo normalmente.
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Por ser controlado por teclado, então estamos lidando com a ideia de 
teclas de atalho, as quais permitem que as ações sejam executadas. Nossas 
teclas são: i, <barra de espaço>, <enter> e os números 1, 2, 3 e 4. 

3.2.1 Iniciando a Partida

Na inicialização de um jogo, temos de nos atentar para que todas as 
variáveis sejam preparadas e também que todos os sprits sejam posicionados 
corretamente no tabuleiro para que não haja qualquer tipo de problema. Para 
tanto, selecionamos a tecla i (inicialização) para cumprir este papel.

Ao pressionar a tecla i, é disparado um evento que dá origem ao bloco 
da Figura 3, no qual é perguntando se deseja uma nova partida e, em caso po-
sitivo, se teremos 1, 2, 3 ou 4 participantes. Além disso, o bloco da Figura 4 
inicializa as variáveis, como, por exemplo, o número de matérias (nosso caso 
são 3, Física, História e Sociologia) e a localização das peças no tabuleiro.

Figura 3 – Nova Partida Figura 4 – Inicializando as Variáveis
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3.2.2 Rolando o Dado

Todo movimento ocorre a partir da rolagem de um dado virtual, que faz 
uso de sorteio randômico (aleatório) de 1 a 6. Para acionar o dado, devemos 
pressionar a barra de espaço. Durante o sorteio, ouve-se um barulho de dados 
girando e ao término, a face do número sorteado aparece na tela e também é 
falado o número sorteado. A movimentação do participante é automática.

Abaixo, na Figura 5, temos a programação referente à rolagem dos 
dados. Na esquerda ocorre todo o processo do sorteio e a emissão do re-
sultado. Na direita, emite-se o som de dado rolando.

Figura 5 – Sorteio dos dados
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3.2.3 Localização do Jogador no Tabuleiro

A pessoa sem deficiência visual enxerga claramente a posição de seu 
personagem representante no tabuleiro, mas o oposto não é verdade, neces-
sitando que esta informação seja dada de forma sonora. Ao mesmo tempo 
em que o som é emitido, aparece o número do jogador e também a “casa” na 
qual está através de balões representantes de fala. 

Consegue-se esta informação pressionando a tecla 1, 2, 3 ou 4, con-
forme o número do participante que se deseja identificar a posição.

Pressionando as teclas 3 e depois 1, obtemos, como resultado, a Figura 
7, na qual são mostrados, sobreposto ao tabuleiro, balões com o nome do 
jogador e sua posição, além de emissão sonora destes mesmos valores, como 
base nos eventos da Figura 6.

Figura 6 – Nova Partida Figura 7 – Nova Partida

3.2.4 A Casa de Questões e as perguntas

Quando o jogador parar sobre as casas de questões (Figura 8), ativará 
um sorteio para escolha de matéria, que no nosso caso são Física, História 
e Sociologia, conforme as iniciais presentes no tabuleiro e destacadas na 
Figura 9. Após este sorteio, será feito novo sorteio para a escolha da per-
gunta. Estas perguntas serão sonoras e também visuais, aparecendo em 
balões ao lado da letra que representa a matéria sorteada. Em caso de acerto, 
ganham-se pontos para si e para a equipe. 
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Figura 8 – Casa de Questões Figura 9 – Inicias das 
disciplinas envolvidas

4. Considerações finais 

As atividades com jogos, comprovadamente, não são perda de tempo: 
desenvolvimento da leitura, tomada de decisões, trabalho em equipe e outras 
habilidades são trabalhadas através do jogo. Diante do exposto, é notório 
a importância do uso de recursos tecnológicos para o processo de ensino 
aprendizagem. As gerações Y e Z, conhecidas como nativas digitais, pre-
cisam de recursos didáticos que consigam lhes motivar e fazer com que per-
cebam que os conteúdos escolares podem ser apresentados de outra forma, 
transformando-os assim mais atraentes. As gerações citadas, já nasceram 
em uma era cercada de recursos tecnológicos, conseguem concentrar-se em 
várias coisas simultaneamente e seu tempo de concentração em atividades 
que não estão inseridas em sua realidade é reduzido.

O presente trabalho buscou desenvolver para os alunos com deficiência 
visual um modo de aprender diferenciado com o auxílio da tecnologia. A 
ferramenta utilizada foi o Scratch, e possibilitou a criação de um game ele-
trônico ao qual o aluno pode vivenciar outros ambientes de aprendizagem, 
sendo o jogo um mediador da mesma. O Scratch ofereceu um suporte para 
as aprendizagens escolares e nos remete aos desafios dos quatro pilares da 
educação que é aprender a ser, aprender a fazer, aprender a viver junto e 
aprender a conhecer.32 Cabe aos professores utilizar essa ferramenta e apro-
veitar-se dela para uma aprendizagem significativa.

Deixamos como sugestão a alteração do jogo para adaptar-se às neces-
sidades do leitor, tendo em vista que a codificação (construção do código / 
programação) do Scratch não é muito complexo. Também se pode optar por 
perguntas transdisciplinares, descartando a etapa de sorteio da matéria.

32	 Conceitos	 de	 fundamento	 da	 educação	 baseados	 no	 Relatório	 para	 a	 UNESCO	 da	 Comissão	 Internacional	 sobre	
Educação	para	o	Século	XXI,	coordenada	por	Jacques	Delors.
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Além da intenção da aprendizagem o jogo possui o intuito de socializar 
o aluno com deficiência visual e proporcionar o aumento de sua autoestima. 
A inclusão ocorre de diversas formas no ambiente escolar, mas com auxílio 
do Scrarch como jogo colaborativo, além do aluno desenvolver suas habi-
lidades, ele utiliza a tecnologia e interage com outros alunos, já que o jogo 
foi pensado para alunos com deficiência visual (elaboração do áudio e co-
mandos), mas todos podem jogar.

Interessante ressaltar que a elaboração da proposta une disciplinas 
escolares que até então trabalhavam de maneiras distintas dentro das suas 
especificidades, mas que conseguem através de um jogo trabalhar temas 
diferentes com a ressalva de planejar juntas e dividir o mesmo espaço em 
busca da interdisciplinaridade.
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AS RESPRESENTAÇÕES DA 
AUTOIMAGEM NO CIBERESPAÇO: 

Uma investigação sobre a construção 
de identidade de jovens estudantes 

da rede pública no Facebook
Arthur Batista Cordeiro

Rafael Fiaux de Souza

Resumo: O presente artigo é resultado de uma pesquisa quantitativa 
que com posterior análise da forma como os jovens representam a sua 
autoimagem no ciberespaço e como isso resulta na formação de iden-
tidade. Em um primeiro momento, por meio de revisão bibliográfica, 
pretendeu-se consolidar os conceitos que permeiam a discussão com 
vistas à estruturação e elaboração de aulas interdisciplinares abran-
gendo conteúdos de Artes e Educação Física. A aplicação se deu em 
uma Unidade de Ensino da Prefeitura do Rio de Janeiro, tendo como 
público alvo alunos do oitavo ano do ensino fundamental, com idades 
entre 13 e 15 anos. Como atividade culminante, os alunos, já empo-
derados dos debates em sala, realizaram uma construção plástica re-
ferente à sua concepção de autoimagem, com a sugestão de aplicá-las 
como imagem de perfil no Facebook. Os desdobramentos dessa ação 
por parte dos alunos foram analisados em questionários em que as 
repostas deram pistas aos investigadores sobre a complexa relação da 
autoimagem no ciberespaço.
Palavras-chave: Identidade – Autoimagem – Ciberespaço – Redes Sociais

1. Introdução

“– Estamos dentro de um programa de computador?
– É tão difícil de acreditar? As roupas diferentes, os plugs na cabeça e 
nos braços sumiram, seu cabelo mudou. Sua aparência agora é o que 
chamamos de autoimagem Residual. É a projeção mental do seu eu 
digital” (MATRIX, 1999).
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O presente artigo é resultado de uma pesquisa que pretende fazer a 
análise da forma como os jovens representam a sua autoimagem no cibe-
respaço e como isso resulta na formação de identidades. O estudo foi mo-
tivado pela a hipótese da existência de uma dialética entre a construção do 
duplo (uma espécie de autoimagem virtual) e as relações sociais.

Abordado no diálogo entre as personagens de Neo e de Morpheus no 
filme MATRIX (1999) o conceito de Autoimagem não foi uma invenção 
dessa ficção. Este é um conceito estruturado por psicanalistas que se refere 
em como a pessoa se vê/entende. Entretanto, devemos esclarecer que ela 
pode ou não estar conectada com o corpo fisiológico do ente, mas responde 
ao seu psicológico. Freud nos relata em seu texto “O Estranho” (1919) uma 
viagem de trem que por alguns instantes teve luz apagada por um problema 
elétrico. Tudo estava calmo até que de súbito ele se assustou com um senhor 
que adentrara em sua cabine – provavelmente por engano. Alguns segundos 
após o espanto, Freud se deu conta de que aquele senhor na verdade era o seu 
próprio reflexo no espelho. Nesse momento, ele percebeu que a autoimagem 
que tinha de si mesmo, ou seja, seu entendimento psicológico de si não cor-
respondia exatamente com o reflexo que estava ali ao espelho, imagem que 
ele viria a chamar de Duplo.

O conceito de Duplo é a imagem que não reconhecemos estar em con-
sonância com a nossa autoimagem, num processo que pode gerar estranha-
mento e distanciamento do seu corpo fisiológico e do seu corpo psicológico. 
Mais tarde, como aponta Campos (2007), novas constatações psicanalíticas, 
como de Adler, Jung e Lancan, irão nos levar a ideia de que a autoimagem é 
um conceito que será construído não só através da nossa própria relação com 
o nosso corpo, mas também de experiências passadas, expectativas futuras e 
de nossas relações sociais.

Entendendo a peça fílmica MATRIX como uma obra que responde 
através da sensibilidade de conceitos de seu tempo histórico, os diretores 
do filme (as irmãs Wachowski) tiveram a elucidação sobre como hoje a au-
toimagem e o Duplo poderia ser construído dialeticamente entre os corpos 
que nascem digitalmente. Assim, destacamos nesse artigo uma nova possi-
bilidade de compreensão da relação desses conceitos, pois temos não só o 
corpo fisiológico e o psicológico, como agora o corpo que está inserido no 
ciberespaço, o corpo digital.

É notório que as relações sociais humanas têm avançado em direções 
inimagináveis graças aos adventos tecnológicos. A projeção de aspectos da 
vida social para o virtual é consequência desse fenômeno, pois como afirma 
Levy (1999) as tecnologias virtuais são versáteis, objetivas e podem ser 
compartilhadas por várias pessoas. A partir dessa afirmação pode-se ainda 
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concluir que novas tramas sociais surgem caracterizadas pela mediação tec-
nológica, essa por sua vez é capaz de aproximar pessoas que antes encon-
trariam barreiras físicas para suas relações, gerando um novo tipo de espaço, 
o ciberespaço. Segundo Pierre Levy (idem) o ciberespaço é fruto da articu-
lação de novas formas de construção de conhecimento que contemplam a 
democratização de acesso a informação, fato que ocorre em larga escala nos 
dias de hoje e se faz presente, em maior ou menor grau, na vida dos alunos.

Outro aspecto relevante sobre o virtual é a noção de fluidez dada pela 
versalidade das relações sociais via tecnologia, essa característica própria 
da pós modernidade que é por Bauman (2001) denominada de modernidade 
líquida influência diretamente no modelo de relações que são estabelecidas. 
Por isso esse trabalho irá investigar se a própria constituição fluida e por isso 
muitas vezes efêmera das novas relações sociais influenciam na construção 
da autoimagem por parte dos alunos e de suas identidades.

Essa pesquisa irá considerar as relações sociais virtuais através do 
Facebook como parte das novas relações sociais e analisará as suas conse-
quências na construção de identidades a partir das escolhas dos alunos para 
as suas fotos de perfil nessa rede social. Outra indagação pertinente a esse 
estudo diz respeito a consolidação de uma construção de Auto Imagem e de 
Duplo, pois considerando a influência crescente do virtual em nossas relações, 
questionamos se as contribuições de ambos são capazes de gerar ruídos na 
complexa construção da identidade que o aluno exterioriza e de como ele a 
enxerga, além de entender que esses dois conceitos já são por si caminhos 
complexos para a interpretação das identidades e das relações que estas esta-
belecem com o mundo. Dizemos isso mais uma vez balizados em Levy (1999) 
quando o autor posiciona o virtual como sendo aquilo que existe em potência e 
não no ato em si, ou seja, como os estudantes entrevistados se relacionam com 
essa potência em detrimento do ato no espaço das redes sociais?

Ao longo do texto trabalharemos essa pergunta buscando na bibliografia 
referente, nos trabalhos juntos os alunos e na pesquisa realizada, pistas que 
nos levem a uma conclusão capaz de dar subsídios para essa resposta.

Essas preocupações e indagações surgem de educadores que pretendem 
com esse estudo entender melhor como seus alunos constroem suas identi-
dades considerando a autoimagem virtual e como se relacionam com essa 
nova conjectura social, a tecnológica.
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2. Metodologia

Para a construção dessa pesquisa usamos o método de pesquisa co-
nhecido como Análise de Conteúdo com um questionário aberto e partindo 
de um tema. Dada que essa metodologia, como mesmo pondera Bardin 
(1970), é a mais indicada quando o assunto a ser abordado tem como pres-
suposto o estudo de motivações de opiniões a partir da escolha de um tema:

“O tema é geralmente utilizado como unidade de registro para estudar 
motivações de opiniões, de atitudes, de valores, de crenças, de ten-
dências, etc. As respostas a questões abertas, as entrevistas individuais 
ou de grupo, de inquérito ou de psicoterapia, os protocoles de testes, 
as reuniões de grupo, os psicodramas, as comunicações de massa, etc., 
podem ser, e são frequentemente, analisados tendo o tema como base” 
(BARDIN, 1970, p. 106).

Nesse estudo foram aplicados testes onde os pesquisadores buscaram 
associações de palavras ou frases de conotação semelhantes realizadas pelos 
alunos entrevistados.

Para essa construção dividimos nossas ações em três etapas: (i) pré-
-análise, (ii) exploração do material e (iii) tratamento de resultados. De 
modo que em cada uma delas existiram tarefas menores para organização 
das mesmas e a estruturação das conseguintes.

Durante a etapa (i), tivemos os seguintes procedimentos: (a) escolha 
de documentos a serem submetidos a análise (b) formulação de hipótese e 
objetivos (c) elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação 
final. Entretanto, deve se ressaltar a consciência de que essas tarefas não 
ocorreram em ordem cronológica, pois elas estarão conectadas umas às 
outras durante toda a pesquisa. Necessariamente existe uma relação direta 
e inversamente proporcional quando pensamos esses procedimentos, como 
nos aponta Bardin. Já que sempre há a opção entre seguirmos com o ca-
minho onde a escolha de documentos dependerão dos objetivos, ou onde os 
objetivos dependerão da escolha de documentos. Da mesma forma, e inver-
samente proporcional, o que foi analisado (palavras, frases, associações de 
gênero, etc.) também se construiram através de hipóteses ou, ao contrário, 
com construção de hipóteses através do que foi analisado.

Quanto ao procedimento (a), se fez necessário clarificar antes a maneira 
como esse será constituído. Pois o documento analisado se deu após uma ati-
vidade plástica. De modo que o corpus estudado (em nosso caso, 42 alunos 
do 8º ano de uma escola do município do Rio de Janeiro) pôde refletir sobre 
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aspectos de sua individualidade, pedimos a eles que listassem quatro itens 
acerca de seus próprios critérios de gosto: (1) coisas que gostam de fazer, (2) 
coisas que não gostam de fazer, (3) coisas que gostam neles mesmos e, final-
mente, (4) coisas que não gostam neles. Logo após foi realizada uma breve 
aula expositiva de contexto histórico e conceitual das Artes Visuais aonde um 
dos pesquisadores trouxe exemplificações de Autorretratos de pintores, tais 
como Jaque Louis David, Vicent Van Gogh, Salvador Dali e Frida Kahlo.

Figura 1 – Jachque-Louis 
David – Autoretrato

Figura 2 – Vicente Van Gogh 
– Autoretrato (1889)

Figura 3 – Salvador Dali Figura 4 – Frida Kahlo – 
Autoretrato com Colar de 

Espinhos e Beija-Flor (1940)
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A escolha dessas imagens se deve ao fato de que todos esses autorre-
tratos, de alguma forma, trazem o conceito de que a autoimagem nem sempre 
corresponde exatamente ao que vemos, ou seja, expande o conceito de figu-
rativismo. Por exemplo, não imaginamos que ao encontrarmos Jacque Louis 
David aos seus quase sessenta anos de idade – fase em que o artista realizou 
essa obra –, ele estaria jovem como o vemos no quadro. Em Van Gogh, os 
traços sinuosos da pintura refletem a expressão de uma sensação pessoal 
e instransponível em palavras; ao de Dali não lhe é conferida uma forma 
humana e assim nos leva a pensar em outras denotações da imagem que os 
artistas tinha de si, e o de Frida é carregada de simbologia na paisagem, em 
animais e nos itens que a cercam.

Logo após a explanação e partindo do pressuposto que os alunos tomaram 
como referência as imagens apresentadas, eles foram convidados a realizarem 
em uma folha de tamanho A4 seus próprios Autorretratos. De maneira que a 
lista de itens que acabaram de realizar, devesse ser levada em consideração 
para a composição imagética de si. Ou seja, eles deveriam tentar acrescentar o 
maior número de itens que julgaram necessários para que a produção plástica 
pudesse ultrapassar a simples relação figurativa fotográfica.

Após a realização dessa tarefa, foi entregue um questionário a cada um 
(Anexo 1). De maneira a respeitar a Regra da Homogeneidade (BARDIN, 
1970), todas as entrevistas efetuadas foram obtidas através de um questio-
nário idêntico a todos os participantes. Esse formulário não exigiu do aluno 
a sua identificação, pois acreditamos que o anonimato reflete em uma maior 
confiabilidade à nossa pesquisa. Foram feitas para suscitar comparações 
entre a imagem atual de seu perfil no Facebook e a imagem por eles pro-
duzida. Para a realização dessa tarefa, utilizamos cinquenta minutos. Ao fim, 
recolhemos os questionários.

Apenas com perguntas aberta, por uma medida de organização e pos-
terior referenciação dentro dessa pesquisa (e das que podem ser suscitadas a 
partir dela), nomeamos cada questionário com números crescentes a medida 
fomos realizarmos uma leitura flutuante em cada um deles. Bem como, 
na análise de resultados adotamos a nomenclatura de Q+NÚMERO para 
citações. Assim “Q2” se refere ao questionário de número 2. As respostas 
seguem o mesmo padrão. Logo, “R3” é resposta à pergunta de número 3.

Concomitante com essa primeira leitura, realizamos nossas primeiras 
impressões e hipóteses norteadoras resultante de uma busca teórica apro-
priada do tema. Para isso, utilizamos autores que já discutiram a ideia que 
tange a pesquisa e, mais uma vez, a partir das próprias respostas, chegamos 
em nova questões. Em consequência disso, expandimos os estudos para 
outros autores além dos previamente planejados.
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Na etapa (ii) fizemos a codificação desse material. Para isso, utilizamos 
a técnica de Agregação de Características Comum nos discursos elaborados 
pelos alunos. De maneira a torná-las pertinentes ao conteúdo/tema da nossa 
pesquisa e para podermos apurar com melhor coerência o campo semântico das 
respostas que vamos agregar, decidimos por separa-los em grupos temáticos:

(a) Estética
O aluno demonstra no seu relato uma relação direta com a produção 

plástica em si. O aluno expressa que entende a diferença entre noções de fi-
gurativo fotográfico e não fotográfico. Ele consegue perceber que o desenho 
não necessariamente precisa ser fotográfico e escolhe consciente disso entre 
permanecer com a fotografia ou alterá-la pelo autorretrato;

(b) Social
Quando o aluno expressa a fundamentação de suas escolhas a partir 

das demandas sociais por parecer “feliz”. Assume que muda ou permanece 
com a foto de perfil a partir da opinião de outros que são ponderadas por ele 
através de “curtidas”. (As palavras “curtidas” e “feliz” foram grifos).

(c) Aparência
Quando o aluno elenca a sua imagem de perfil a partir do senso comum 

de bonito/feio (as duas palavras também foram sinaladas). Também cate-
gorizamos nessa definição os alunos que julgam o seu desenho fundado 
na mesma doxa. Sugerindo que desenham mal pelo consenso já que não 
desenham fotograficamente. Colocam a palavra “real” e “realismo” como 
parâmetro para um desenho que seria socialmente aceito. Sinalizam também 
alterar suas fotos postadas, e assim públicas, sempre com mecanismos de 
filtros e/ou retoques digitais. Suas escolhas de continuar ou alterar a imagem 
do Facebook é consequência direta dessas definições padronizadas de beleza.

(d) Identidade
Quando o aluno consegue expressar que identificou a demanda social 

de padrão de beleza, mas não pauta as suas escolhas de imagem de perfil 
por elas. Ele expressa ter consciência da diferença de quem ele é e de quem 
outros querem que ele seja.

Verificamos a frequência e algumas correlações por associações de 
frases, palavras e posicionamento. De maneira que não nos atentaremos so-
mente ao registro parnasiano da resposta, mas buscaremos, em nossa análise, 
agrupar diversas orações que denotem um mesmo sentido e que se esbarrem 
num mesmo universo semântico.
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Adentrando finalmente à etapa (iii), após a exploração de todo o ma-
terial, categorizamos as respostas e construímos gráficos demonstrativos. Da 
mesma maneira, destacamos partes que julgamos importantes e trazê-las a 
luz da teoria para interpretá-las.

3. Discussão teórica

A cerne dessa pesquisa é discutir as relações que são estabelecidas na 
construção da Autoimagem e do Duplo Virtual e como isso influência nas 
construção e intepretação de identidades por jovens estudantes no cibe-
respaço no recorte da rede social já referida.

A análise dessa pesquisa e o embasamento teórico transita sobrema-
neira em teorias da psicologia e sociologia e se institui na educação ao ser 
aplicada em aulas de Artes e Educação Física dentro da educação básica. 
Tal investigação se torna cara à essas disciplinas, a partir da consideração de 
que ambas têm dentro dos seus temas de estudo diversas discussões sobre 
o corpo e a forma que este se relaciona com o mundo, seja nas produções 
artísticas ou nas relações com as brincadeiras, jogos e esportes, o corpo é fer-
ramenta para a produção cultural humana e acumula marcas nesse processo. 
Essas marcas corporais culturais ao se relacionarem com o mundo e outras 
culturas presentes nele formam uma profunda trama de complexidades que 
tem como um dos vários resultados a construção de identidades sociais. 
Atualmente temos uma configuração de comunicação tecnológica capaz de 
potencializar as relações entre esses corpos culturais e consequentemente 
entre as identidades sociais.

Podemos situar nossas vivências em uma sociedade pautada por carac-
terísticas peculiares em relação a comunicação humana, uma vez que o novo 
paradigma do contato humano é pautado pela “Sociedade da Informação”, 
termo fruto do que Mattelart denuncia como “a noção de sociedade global 
da informação é resultado de uma construção geopolítica” (2002, p. 7). No 
entanto, não pretendemos analisar este termo em sua origem e imersão social 
no mundo em um sentido macro, pois tal ação extrapolaria o objetivo desse 
trabalho, mas pretendemos contextualizar que esse projeto de sociedade é 
fundamentalmente consolidado pela globalização e pela sociedade tecno-
-informacional, que ainda segundo Mattelart se configura como “pivô de um 
projeto geopolítico que tem como função garantir o rearranjo geoeconômico 
do planeta em torno de valores da democracia de mercado e em um mundo 
unipolar” (MATTELART, 2002, p. 139).
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Tal rearranjo geoeconômico tem papel fundamental às próprias re-
lações humanas haja visto que o expoente maior da comunicação nessa nova 
sociedade é a evolução dos meios de comunicações, imprescindíveis para 
o sucesso desse projeto neoliberal. Como consequência dessa constatação, 
temos a manifestação das redes digitais que, em seu diálogo com o mundo 
se tornaram capazes de criar um novo lugar, o ciberespaço.

O conceito de ciberespaço é definido por Pierry Levy como “espaço 
de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das 
memórias dos computadores” (LEVY, 1999, p. 94-95). A partir dessa fala 
do autor, podemos notar que o ciberespaço apesar de se caracterizar como 
um espaço virtual, dialoga com as relações do espaço físico e social para 
consolidar o seu lugar no mundo.

Ao propor atividades que dialogam com a Autoimagem dos alunos 
e das percepções que eles têm de si mesmos e de suas representações no 
mundo, ou seja de seu Duplo, buscamos interpretações possíveis de como 
eles resumem em trabalhos plásticos todas as possibilidades que formam as 
suas possíveis identidades.

Consideramos identidade a partir do diálogo postulado por Stuart Hall 
(2006), onde o autor entende que as relações sociais antes estagnadas em 
papeis bem definidos, tem sofrido fragmentações em um amplo processo de 
mudança das sociedades, abalando antigos quadros de referência e gerando 
as “crises de identidade”, como elucida o autor:

Argumenta-se, entretanto, que são exatamente essas coisas que agora 
“estão mudando”. O sujeito, previamente vivido como tendo uma iden-
tidade unificada e estável, está se tornando fragmentado; composto 
não de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes contra-
ditórias ou não-resolvidas, correspondentemente, as identidades, que 
compunham as paisagens sociais “lá fora” e que asseguravam nossa 
conformidade subjetiva com as “necessidades” objetivas da cultura, 
estão entrando em colapso, como resultado de mudanças estruturais 
e institucionais. O próprio processo de identificação, através do qual 
projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se mais provi-
sório, variável e problemático (HALL, 2006, p. 12).

Relacionando essa crise identidária de Hall com os processos de mo-
dernização das sociedades e novas formas de relacionamento propostos 
principalmente pelas redes sociais, entendemos que esse fenômeno tem 
se aprofundado pelo viés redes da sociedade da informação. Quanto mais 
conectados estamos, mais fáceis são as comunicações que estabelecemos e 
nesse processo – analisando de forma empírica – é gerado uma banalização 
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da informação através da fácil expressão e compartilhamento fruto one-click 
dos mouses e do one-touch dos aplicativos móveis. Considerando o recorte 
do Facebook, elogios são reduzidos ao mecanismo de “curtidas” de uma 
foto, ou em comentários rasos sobre algum fato compartilhado nas time-
-lines. Essas relações humanas intermediadas pela rede social aliadas às mu-
danças estruturais e institucionais da sociedade e a alta velocidade e pouca 
profundidade em que as informações penetram na sociedade começam a 
estabelecer paradigmas para o reconhecimento das novas identidades.

É fundamental para essa pesquisa ressaltar que a interpretação da “crise 
de identidade” pautada pelas novas relações líquidas-modernas e sua con-
sequente fluidez (BAUMAN, 2003), não é um fenômeno em que, princi-
palmente enquanto educadores, devemos nos posicionar de forma contrária 
e fechada, mas sim abertos e interpretativos na busca da compreensão de 
como esses novos rearranjos sociais e identidades se constroem e como se 
consolidam no espaço virtual frequentado pelo alunado.

Como já dito, o recorte feito no ciberespaço para essa análise se dará 
dentro do espaço do Facebook pautando-se pelas imagens de perfil dos 
alunos. Dentre as incontáveis redes sociais presentes na sociedade da in-
formação, algumas tem se destacado em número de cadastrados e na capa-
cidade de penetrar em todos os níveis sociais. Esse é o caso do Facebook, 
segundo dados de novembro de 2015 da revista Exame, da editora abril, a 
rede social tem acesso diário de mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. O 
Facebook funciona basicamente através de compartilhamento de imagens, 
vídeos e textos, onde cada usuário pode compartilhar esses conteúdos com 
seus contatos ou acessar conteúdos de páginas criadas por outros usuários, 
entidades governamentais, empresas ou marcas.

Destaque-se o fato do Facebook, ter seu acesso permitido não apenas 
por computadores pessoais, mas por qualquer plataforma móvel através de 
aplicativos específicos.

Os fatos e características supracitados foram preponderantes para a es-
colha dessa rede social como centro dessa pesquisa, que segue na análise dos 
resultados fruto de um questionário (vide anexo) aplicado com os alunos.

4. Análise dos resultados

Nessa etapa do texto traremos para apreciação dos leitores alguns gráficos 
que julgamos elucidativos à nossa pesquisa, bem como destacamos algumas 
citações diretas de respostas de alunos que nos trouxeram indagações perti-
nentes ao trabalho. É preciso ressaltar mais uma vez que o corpus da pesquisa 
corresponde a um total de 42 alunos, entre eles 25 são meninas, 12 meninos 
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e 5 não declaram gênero. Além disso, cabe uma nota de que 100% do corpus 
utiliza a rede social Facebook e realizaram a dinâmica da execução do autorre-
trato, portanto, os consideramos aptos a responderem o questionário. 

Analisemos o Conteúdo desses primeiros gráficos destacando palavras 
que mais encontramos nas respostas. Salientamos que aqui não contamos o 
número de aparições das palavras, mas sim o quantitativo de alunos que as 
citaram. Por vezes, um mesmo aluno citava mais de uma vez essas palavras 
durante suas respostas:

Gráfico 1 – Foto de Perfil

Gráfico 2 – citações de palavras chave
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Gráfico 3 – Classificação dentro das categorias.

No primeiro gráfico as respostas da maior parte dos alunos entrevis-
tados salienta que a mudança constante de foto de perfil não é hábito. Mas 
foram poucos os que destacaram a relação de tempo para uma atitude ser 
considerada um hábito. Como por exemplo:

“Sim. Troco todo mês. Preciso me sentir bem com a foto e achar ela 
bonita, claro. Porque quero mostrar o melhor de mim e para adquirir 
mais curtidas” (Q28, R1).

Nesse exemplo observamos que o aluno em destaque considera que se 
configura a sua noção de hábito como uma atitude realizada mensalmente. 
Podemos ressaltar ainda que a pessoa utilizou a adjetivação para o subs-
tantivo foto e que é interesse da pessoa dialogar com quem a vê de forma 
que o julgamento dos seus atributos que sejam bons também possa ser con-
siderado positivos para outros.

Durante uma primeira leitura flutuante ficou latente o exercício para a 
adjetivação das respostas, bem como um vocabulário comum de adjetivos. 
Tratando de uma qualificação do substantivo que está sendo comparado que 
é a imagem a ser representada (seja ela na foto de perfil da rede social ou no 
autorretratos) é manifestado o interesse em se mostrar como Bonito e Feliz, 
bem como o receio em se mostrar Feio. Já numa segunda análise, buscamos 
uma leitura do que aquele conteúdo expressava de maneira a unir não só as 
palavras coincidentes, mas equiparar as respostas que mantinham relação com 
as categorizações que encontramos de maneira geral sendo comuns. Vejamos: 
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Percebemos um caminho de interesse onde os alunos demonstram 
preocupação com a forma como eles são vistos e interpretados nas redes 
sociais. Um zelo pela aparência e representação social em contraste com 
pouquíssimos que se posicionaram com uma opinião própria, não pautada 
pelas demandas/exigências de uma sociedade globalizada.

Vejamos os seguintes destaques: quando perguntamos sobre os critérios 
para elencar:

“Não. Depende se ela (a foto) está bonita para ganhar curtidas” (Q2, R1).
“Sim. Escolho a melhor foto porque muitas pessoas veem” (Q5, R1).
“Sim, a mais bonita, por que uma pessoa não iria botar uma foto feia 
para ser zoada” (Q9, R1).
“Não, a mais bonita e com o melhor filtro, porque foto feia em público 
não rola” (Q10, R1).
“Não, tem que ser uma bem bonita, para ter curtidas” (Q11, R1).
“Não, porque não está totalmente igual a mim e é um desenho e não 
vai ter muita curtida” (Q40, R4).

Esses interlocutores ressaltados demonstram casos pautados pelas cate-
gorizações (b) e (c) de modo que ao elencarem seus critérios para substituição 
da foto deixaram claro que a opinião de quem as verá é de suma importância. 
Entretanto, encontramos também casos como os dos Questionários 7 e 8 
(abaixo). Eles nos trouxeram significados e indagações ambíguas. Vimos 
que apesar do adjetivo bonita ser empregado, há um grifo da subjetividade 
de quem escreve as respostas. No caso do Q7 o seu critério é baseado pri-
meiro no que ele gosta para depois dialogar com quem verá sua foto, ou seja, 
pertence a categoria (d) ao demonstrar que não é a demanda social a sua prin-
cipal referência ao escolher uma imagem que a interprete no ciberespaço.

Já no Q8, o traço do seu ego, de seus desejos e interesses em estar 
bonita diz respeito diretamente a como ele se vê. Esse caso foi único ao 
responder tratando como substantivo de adjetivação a própria pessoa (“SOU 
bonita”) e demonstrando que é objetivo que essa qualidade fosse capturada 
pela imagem de perfil e entendida por quem a visse. Ou seja, o aluno tem 
uma autoimagem positiva de sua aparência. Além disso, demonstra que a 
mecânica da foto não é capaz de capturar a sua beleza totalmente e por isso 
executa a manipulação da imagem através do uso de filtro digital para que 
seu duplo corresponda a sua autoimagem.

“Não. A que ficar mais bonita, porque eu não gosto de foto feia” (Q7, R1).
“Sim, estar bonita e com filtro. Por que é o meu perfil e eu quero que 
quando as pessoas entrem vejam que sou bonita” (Q8, R1).
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Evidenciamos outro caso que se aproxima do supracitado Q8, mas que 
tende a um interesse no autorretrato e não na foto. Pois, para ele, a possi-
bilidade de modelar plasticamente uma identidade de si através do desenho 
se aproxima mais de sua autoimagem do que uma foto. Podemos salientar 
também que Q30 tem estranhamento com o seu Duplo representado no es-
pelho e em fotos (sem retoques):

“(me identifico) Com o autorretrato, porque ele não precisa de re-
toques” (Q30, R3)

Quando analisamos os poucos casos categorizados em (c), tivemos res-
postas que foram capazes de exprimir total compreensão e diferenciação da 
Autoimagem, do Duplo e das Demandas Sociais. Esses alunos demonstram 
lucidez em suas opiniões, um vocabulário mais extenso e o uso do verbo 
SER. Bem como o caso de respostas iguais entre o Q2 e o Q14:

“Com a foto de perfil, por que mostro quem eu realmente sou” (Q2, R3). 
“Com a foto de perfil, porque mostro quem eu realmente sou” (Q14, R3).
“(Me identifico) Com meu autorretrato em sala, porque define a 
minha maneira de ser” (Q19, R3).
“(Substituiria) Sim, porque eu não ligo de mostrar paras as pessoas 
quem eu realmente sou” (Q19, R4).
“Não (substituiria), pois a forma que eu me imagino é alguém que eu 
não sou e não tem a ver comigo” (Q34, R4).

5. Considerações finais

Concluímos essa pesquisa sabendo que suas amostras se concentram 
em um espaço micro para qualquer afirmação veemente sobre a formação 
de identidades através do ciberespaço e o uso da autoimagem nesse pro-
cesso. No entanto acreditamos que esse trabalho é o início da análise de uma 
suspeita recorrente por nós educadores e que não deixou de se confirmar 
com essa pesquisa. Entendemos também haver a necessidade de novas in-
vestigações em outros espaços escolares que possam contribuir para solidifi-
cação de qualquer conclusão feita nesse momento. Reiteramos a necessidade 
de ampliação do olhar para essas questões por todos os educadores, uma 
vez que os adventos tecnológicos cada vez mais penetram na sociedade e 
se relacionam com os alunos. Por fim, ponto fulcral da defesa dessa am-
pliação do olhar do professor para a formação de identidade dos alunos, é 
que os educadores sejam capazes de entender como os novos paradigmas 
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tecnológicos influenciam na formação humana dos discentes com os quais 
nos relacionamos no cotidiano. Dessa forma, nós educadores, poderemos ser 
mais capazes de entender e dialogar com nossos alunos, possibilitando novas 
potencialidades para os processos interpessoais e facilitando o caminho para 
o ensino e aprendizagem.
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ANEXO 1

QUESTIONÁRIO

SEXO  M  F

1. Você substitui com frequência a sua foto de perfil no Facebook? Qual 
o seu principal critério para escolher a foto que vai ficar?

 ____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________.

2.  Quais as principais características que sua foto atual do Facebook 
ressaltam sobre você?

 ____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________.

3.  Entre a foto de seu Perfil no Facebook e o seu Autoretrato realizado 
em sala, com qual dos dois você se identifica mais? Por quê?

 ____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________.

4.  Você substituiria a sua foto de Perfil no Facebook atual por esta 
reprodução de Autoretrato realizada em sala? Por quê?

 ____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________.
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