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OS TABLETS NO ENSINO FUNDAMENTAL 
E MÉDIO: ESTUDOS E ANÁLISES NA 
DIREÇÃO DE NOVAS METODOLOGIAS 
E ESTRATÉGIAS DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM

Carlos Fernando de Araujo Jr.
Ismar Frango Silveira

Maria Stella Aoki Cerri

Introdução

O avanço contínuo da tecnologia, em todos os setores, 
promove o desenvolvimento de novos dispositivos com maior 
poder de processamento e usabilidade, promovendo novas 
possibilidades de uso e aplicações. Aliado a esse avanço, as-
sistimos uma progressiva queda dos custos dos dispositivos 
tecnológicos, a ampliação do acesso à banda larga e do desen-
volvimento de aplicativos (soft wares) para fi ns educacionais.

Quanto aos aplicativos, seu conceito tem se transformado 
signifi cativo nos últimos anos. A nova tendência em soft ware 
e hardware é o conceito de nuvem (cloud computing). Com tal 
ideia, de forma virtual, temos acessos a soft wares e aplicati-
vos, recursos e hardwares distribuídos pelo mundo em uma 
“nuvem de computadores”. Aspecto análogo ocorre com o ar-
mazenamento das informações: Dropbox, Google Drive e pro-
vedores de e-mail são largamente utilizados como forma de 
armazenar dados pessoais. Estas tendências vão na direção da 
computação ubíqua ou pervasiva. O uso dos tablets na educa-
ção, em todos os níveis de ensino, apresenta-se como recurso 
com grande potencial para:
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• Acesso a materiais didáticos, livros eletrônicos, 
jornais, entre outros;

• Acesso à Internet, redes sociais, e-mails e bibliotecas 
virtuais;

• Comunicação;
• Produção de conteúdo;
• Desenvolvimento de atividades diferenciadas de ensi-

no e aprendizado, nas mais diversas áreas do conheci-
mento, com o uso da tecnologia móvel.

Embora a maioria das atividades possam ser realizadas 
com o uso de um computador desktop de uso pessoal, ou um 
notebook, o tablet se destaca por sua mobilidade, facilidade e 
simplicidade de usar (traduzido no que se entende por usabi-
lidade) e uma tendência à convergência. Assim, o tablet tem os 
principais recursos básicos de um computador de uso pessoal 
com vantagens relacionadas as suas dimensões de tamanho e 
peso semelhantes a um caderno ou livro, colocando-o em si-
tuação de substituir o uso desses recursos físicos e muito mais. 

Inúmeras instituições de ensino no exterior e no Brasil, 
em diversos níveis de escolaridade, realizam seus projetos-pi-
loto de inserção de tablets nas práticas educacionais. De forma 
geral, os estudos internacionais têm mostrado que os alunos 
sentem-se motivados a estudar com o uso do tablet, que mui-
tos, mas nem todos, preferem ler seus materiais de aula nesses 
dispositivos. Uma grande crítica é que atualmente o tablet se 
apresenta como um dispositivo “consumista”: os estudantes o 
utilizam para consumir materiais mas não para produzir. En-
tendemos que os resultados desses estudos apontam para um 
fato que deve ser alterado com o desenvolvimento de novas 
gerações de tablets. Atualmente já existem gerações de tablets 
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com acessórios e ergonomia capazes de ampliar o poder de 
produção de conteúdo.

No Brasil algumas instituições no âmbito do Ensino Fun-
damental e Superior têm adotado os tablets, pelo menos em 
projetos-piloto. Em geral, as primeiras iniciativas do uso do 
tablet no Brasil vieram como possibilidade de utilizá-lo como 
suporte à leitura de materiais didáticos que antes eram im-
pressos. Embora seja uma utilização legítima, considerando a 
questão da sustentabilidade envolvida na produção de mate-
riais impressos, esse recurso não traz mudanças signifi cativas 
na relação de ensino e aprendizagem.

Assim, este livro é o resultado da primeira etapa do proje-
to de pesquisa intitulado O uso de tablets no Colégio Cruzeiro 
do Sul: estudos e análises na direção de novas metodologias e 
estratégias de ensino e aprendizagem. Este projeto teve origem 
na pesquisa do Programa de Mestrado e Doutorado em Ensi-
no de Ciências e Matemática da Universidade Cruzeiro do Sul, 
no contexto da linha de pesquisa de Tecnologias Computacio-
nais Aplicadas ao Ensino de Ciências e Matemática. O proje-
to contou com a participação de alunos bolsistas, professores 
do Colégio Cruzeiro do Sul, de diversas áreas, em especial das 
áreas de Ciências e Matemática, além de inúmeros professores 
assistentes e colaboradores. 

O projeto de pesquisa integrado tem, entre seus objetivos:
• Estudar, analisar e avaliar os diferentes usos do tablet 

no contexto das disciplinas regulares, em especial nas 
áreas de Ciências e Matemática;

• Mapear as aplicações específi cas para cada área do co-
nhecimento, disponíveis para o uso educacional;

• Estudar e avaliar a aceitabilidade por alunos, profes-
sores e pais;
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• Propor metodologias inovadoras de ensino e apren-
dizagem dentro do contexto do uso das Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TIC) no Ensino Fun-
damental e Médio, além de identifi car aplicações para 
um possível desenvolvimento futuro para uso nessa 
plataforma.

O público que participou da primeira etapa do projeto de 
pesquisa foi composto por estudantes do Ensino Fundamen-
tal e Médio, esse nas modalidades Regular e Técnico. Após a 
conclusão da primeira etapa, o projeto será ampliado, consi-
derando-se a participação de um maior número de estudantes 
e na utilização dos tablets para um maior número de escolas, 
docentes e discentes, por meio de professores multiplicadores.

Este projeto de pesquisa é dividido em subprojetos para as 
disciplinas específi cas do conhecimento nas áreas de Tecnolo-
gia, Matemática, Língua Portuguesa, Física, Química e Biolo-
gia. Em linhas gerais, os objetivos da pesquisa se confi guram 
dentro da pesquisa exploratória e descritiva, com abordagem 
quali-quantitativa. Os procedimentos específi cos serão deli-
mitados no âmbito dos subprojetos.

Com este projeto de pesquisa procuramos contribuir no 
uso dos tablets no Ensino Fundamental e Médio, consideran-
do a realidade brasileira, com bases nos estudos nacionais e 
internacionais realizados pelos principais grupos de pesquisa 
em tecnologias móveis na educação. 

Nesse sentido, a presente obra encontra-se assim orga-
nizada: o Capítulo 2 versa sobre aspectos gerais da Teoria 
da Atividade, eixo norteador da pesquisa; os Capítulos 3 e 4 
apresentam duas visões sobre o projeto, complementadas por 
descrições dos subprojetos específi cos em Geometria (Cap. 5), 
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Física (Cap. 6), Biologia (Cap. 7) e na construção de objetos de 
aprendizagem (Cap. 8).

Revisão de literatura: M-learning e os tablets

O uso dos tablets na educação é assunto recente, tendo 
em vista que esta tecnologia móvel se popularizou com o 
lançamento do iPad, pela Apple em 2010. Contudo, antes do 
lançamento desse equipamento inúmeros fabricantes já se 
aventuraram no desenvolvimento dos conhecidos computer 
handhelds ou Personal Digital Assistant (PDA), que consistiam 
em dispositivos de dimensões reduzidas. Entre os quais des-
tacamos: Newton (1998); iPAQ (2000) e, mais recentemente, 
Kindle, da Amazon.

Os primeiros tablets tinham grande limitação relaciona-
da à usabilidade, funcionalidades e mobilidade. No âmbito 
da usabilidade, apresentavam como principal característica 
o uso de uma caneta (stylus) para a interação com a tela/in-
terface, ou ainda teclados de tamanho reduzido às dimensões 
dos aparelhos.

As funcionalidades eram limitadas à leitura de arquivos, 
agenda, anotações e alguns cálculos. Os aplicativos para os 
primeiros tablets tinham signifi cativas restrições e a profu-
são de sistemas operacionais difi cultava o desenvolvimento 
de aplicações em larga escala. A mobilidade era limitada, não 
exatamente pelos dispositivos, mas pelas precárias condições 
de disponibilidade de acesso às conexões wireless nas diversas 
localidades e reduzida autonomia das baterias. Tais entraves 
sugeriam que o, então, baixo potencial para uso dos tablets os 
tornassem, de alguma forma, esquecidos (ou adormecidos), 
enquanto a indústria de computadores procurava compensar 
proporcionalmente as necessidades de mercado com note-



12

books e computadores de mesa, integrando-os com a telefonia 
móvel da época.

A redução das dimensões físicas dos dispositivos eletrôni-
cos fez surgir uma área de pesquisa conhecida por mobile lear-
ning (m-learning), uma subárea do e-learning que se relacio-
na com a educação a distância (por vezes referenciada como 
d-learning), como sintetizado na Figura 1: 
Figura 1 – Uma visão sistêmica e de composição do m-learning, e-learning 
e d-learning.

A Figura 1 apresenta uma integração entre o e-learning 
e o m-learning, colocando esse último na inter-relação entre 
o e-learning e d-learning. Nesta fi gura compreendemos que 
muitas das características do e-learning podem ser aplicadas 
no m-learning. 

O termo educação a distância (d-learning) tem raízes histó-
ricas, que remontam há mais de um século. A principal carac-
terística da educação a distância, do ponto de vista clássico, é 
a separação espaço-temporal entre professor(es) e estudante(s). 
O avanço tecnológico trouxe ao cenário da educação novas pos-
sibilidades para recontextualizar a separação espaço-temporal 
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entre discente(s) e docente(s). Com o e-learning a educação a 
distância (d-learning) foi ressignifi cada utilizando-se os recur-
sos tecnológicos baseados em computadores e a tecnologia pau-
tada no princípio das redes, como a Internet e web.

O m-learning surge com o avanço tecnológico que reduz 
as dimensões dos dispositivos eletrônicos, permitindo comu-
nicação e troca de dados por meio de dispositivos com interfa-
ces cada vez mais simples, amigáveis e intuitivas. No contexto 
apresentado neste trabalho, o m-learning faz parte do e-lear-
ning e do d-learning, constituindo-se em uma subárea.

Segundo Freysen (2004), o m-learning pode ser concei-
tuado como o uso de tecnologia e comunicação móvel sín-
crona e assíncrona, para objetivos educacionais. Lehner e 
Nosekabel (2002) defi nem m-learning como “[...] qualquer 
serviço ou facilidade que supre um aprendiz com informação 
eletrônica em geral e conteúdo educacional e que auxilia na 
aquisição de conhecimento independentemente de espaço e 
tempo”. Para Sharma e Kitchens (2004) o m-learning pode ser 
defi nido como “[...] o aprendizado que é suportado por dispo-
sitivos móveis, comunicação e tecnologia ubíqua e interfaces 
com o usuário inteligentes”. Geddes (2004) conceitua m-lear-
ning como “[...] a aquisição de qualquer conhecimento e habi-
lidade usando tecnologia móvel, em qualquer lugar, qualquer 
tempo, e que resulta na alteração do comportamento”. Mais re-
centemente, Crompton (2013) defi niu m-learning como “[...] 
o aprendizado por meio de múltiplos contextos, com intera-
ções com conteúdo e sociais, usando dispositivos eletrônicos 
de uso pessoal”. Assim, observamos que conceito e defi nições 
do m-learning têm evoluído com o tempo, ultrapassando os 
limites da polarização entre os aspectos educacional e tecnoló-
gico para incluir ainda características relacionadas à interação, 
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contexto, além da questão do espaço e tempo da aprendiza-
gem (ubíqua, síncrona e assíncrona, entre outros).

Nos dias atuais, no entanto, observa-se que o m-learning 
avança sobre o e-learning e o d-learning com relação aos fato-
res tempo, personalização, individualização do aprendizado, 
contexto, formalidade/informalidade, conectividade social e 
espontaneidade. O Quadro 1 apresenta tais fatores em compa-
ração ao aprendizado tradicional, aprendizado via e-learning 
e m-learning.

Quadro 1 – Alguns aspectos de comparação entre o ensino tradicional, e-learning 
e m-learning.

Característica Aprendizado 
tradicional

e-learning 
convencional m-learning

Tempo
Frequentemente vinculado 
por horas em escolas 
formais.

Vinculado ao tempo 
dedicado em frente ao 
computador, mas pode 
ocorrer em qualquer 
momento do dia.

Não há limite de tempo, 
dado que o aprendizado 
pode ocorrer em qualquer 
lugar que se possa carregar 
e usar um dispositivo 
móvel, em qualquer hora 
do dia.

Personalização
Limitado em todos os 
aspectos de diferenciação e 
conceitos ensinados.

Alguma personalização, 
com a escolha de 
programas e conceitos 
para serem ensinados, 
mas os computadores são 
compartilhados e não 
personalizados. 

Personalização por meio 
de aplicações, conceitos e 
dispositivos modifi cados 
pelo usuário.

Individualização do 
aprendizado Não individualizado. Tipicamente 

individualizado. Individualizado.

Contexto Altamente limitado a um 
espaço e local. Inúmeras localizações.

O aprendizado pode 
ocorrer em qualquer local 
com acesso wireless.

Formal/informal Formal. Formal e informal. Informal e pode também 
ser formal.

Socioconectividade
Conexões realizadas 
com pessoas/grupos do 
ambiente.

Conectividade virtual para 
mundo conectado.

Conexões realizadas com o 
ambiente próximo e com o 
mundo conectado.

Espontaneidade Não espontâneo. Parcialmente espontâneo. Altamente espontâneo.

Fonte: adaptado de Crompton (2013).
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Do quadro proposto por Crompton (2013) observamos 
alguns aspectos que devem distinguir as propostas de m-lear-
ning. Essas características apresentadas no Quadro 1 possibi-
litam e potencializam o uso do m-learning em propostas de 
aprendizagem ativa e personalizadas.

Traxler (2011)  destaca cinco caminhos para os quais o 
m-learning oferece novas oportunidades de aprendizado:

1. Aprendizado contingencial, permitindo que aprendi-
zes respondam e reajam ao meio ambiente e mudan-
ças de experiências;

2. Aprendizado situado (LAVE; WENGER, 1991), no 
qual o aprendizado ocorre em situações práticas e com 
relacionamento social;

3. Aprendizado autêntico (LOMBARDI, 2007), de modo 
que as tarefas sejam diretamente relacionadas aos ob-
jetivos de aprendizado, aos problemas do mundo real;

4. Aprendizado contextualizado, onde o aprendizado é 
contextualizado no ambiente, em sua evolução histó-
rica, dando signifi cado ao contexto geral e aos obje-
tivos da aprendizagem, assim como de seu processo;

5. Aprendizado personalizado (MARTINEZ, 2002), cus-
tomizado para cada aprendiz em termos de habilida-
des, interesses e preferências.

Tais caminhos, apontados por Traxler (2011), corroboram 
com as características do m-learning, em comparação com as 
formas de ensino tradicionais sistematizadas no Quadro 1.

No contexto educacional o m-learning se fi xa no estudo 
do uso dos dispositivos móveis na direção de como adaptar 
conteúdos e aplicações para as plataformas móveis existentes, 
assim como sobre quais estratégias de cooperação e colaboração 
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utilizar, com o objetivo de torná-las efi cientes no processo de 
ensino e aprendizagem.

Um estudo realizado em março de 2011, pela Pearson 
Fundation, com 1.415 estudantes dos Estados Unidos (1.215 com 
idade entre dezenove e trinta anos e duzentos com idade entre de-
zessete e dezoito anos) apresentou as seguintes conclusões:

• 69% dos estudantes dos Colleges acreditam que os ta-
blets transformarão a aprendizagem;

• A maioria dos estudantes estava interessada em pos-
suir/adquirir um tablet (70%); 

• 86% do estudantes que possuíam seu próprio tablet 
acreditavam que esses eram importantes para as pro-
postas educacionais;

• Na média, estudantes ainda preferem a versão impres-
sa dos livros didáticos e de lazer, mas acreditam que 
dentro de cinco anos os tablets mudarão o cenário dos 
livros escolares tal qual os conhecemos. No entanto, 
75% dos estudantes que possuíam seu próprio tablet 
eram mais propensos a leituras em seus dispositivos 
digitais. 

Em um recente estudo exploratório, Pamplin (et al., 2011) 
utilizou o iPad com 38 professores de Ciências com o obje-
tivo de avaliar o potencial desse dispositivo para propostas 
educacionais. Nesse estudo foi observado que o iPad é mais 
utilizado que os computadores desktop em algumas situações, 
como em viagem, em trânsito ou em casa, sendo o equipa-
mento preferível também em relação aos notebooks. Todavia, 
para as atividades de produção de textos e pesquisas os pro-
fessores pesquisados ainda preferiam o uso de notebooks. No 
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local de trabalho outras atividades ainda eram realizadas com 
o computador desktop. Nesse sentido, as principais vantagens 
observadas no uso do iPad foram a mobilidade, a conectivi-
dade e produção de alguns conteúdos em campo (gravação, 
fotos, gráfi cos, entre outros).

Como subsídio teórico contamos com a referência de diver-
sos trabalhos em nível internacional, que avaliaram o uso das 
tecnologias móveis em diferentes áreas do conhecimento, con-
textos e níveis de ensino (VAHEY; ROSCHELLE; TATAR, 2007; 
VAHEY; TATAR; ROSCHELLE, 2004; CORTEZ et al., 2004; 
ZURITA; NUSSBAUM, 2007; BECKMANN, 2010; KLOPFER; 
SQUIRE, 2008; CHANG, 2010; SHEN et al., 2009; WANG et al., 
2009; CHEN; KAO; SHEU, 2003; CHEN et al., 2004).

Modelos pedagógicos do m-learning

O uso pedagógico do m-learning foi estudado por Gay, 
Rieger e Bennington, em 2002. Nesse trabalho os autores es-
tabeleceram um framework para a utilização da tecnologia 
mobile na educação por meio de uma hierarquia de níveis re-
lacionados a aplicações possíveis com os dispositivos móveis.

Gay, Rieger e Bennington descreveram uma hierarquia 
de quatro níveis para o uso pedagógico dos dispositivos mó-
veis na educação. O nível 1 está relacionado com aplicações 
categorizadas como produtividade e o nível 4 com aplicações 
relacionadas com a comunicação e colaboração. O Quadro 2 
representa esquematicamente o modelo de Gay, Rieger e Ben-
nington (2002). O nível 2 está relacionado ao acesso a base de 
dados local, sistema de perguntas e respostas e a instrução just 
in-time. O nível 3, captura e integração de dados, tem como 
aplicações o acesso a base de dados em rede e a bibliotecas 
virtuais. 
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Quadro 2 – Hierarquia e exemplos de aplicações do m-learning. 

Fonte: Gay, Rieger e Bennington (2002). 

Outros pesquisadores procuraram estabelecer diferentes 
perspectivas para representar os usos dos dispositivos móveis na 
educação ou m-learning (ROUCHELE, 2003; NAISMITH et al., 
2005; PATTEN; ARNEDILLO SÁNCHEZ; TANGNEY, 2006).

Na direção de seus antecessores, Patten, Arnedillo Sánchez 
e Tangney (2006) integraram as propostas anteriores e catego-
rizaram os usos dos dispositivos móveis. A Figura 2 adiante re-
presenta uma modifi cação e adaptação do modelo de categoriais 
elaborado por Patten, Arnedillo Sánchez e Tangney (2006). Neste 
modelo apresentamos sete categoriais para sintetizar os possíveis 
usos dos dispositivos móveis na educação. Na primeira parte da 
fi gura vemos a categoria administração, que representa os usos 
básicos relacionados ao modelo de Gay, Rieger e Bennington 
(2002) ao tópico produtividade. Neste caso temos os usos dos ca-
lendários, contatos, acesso a sistemas de notas, entre outros.

A categoria referencial diz respeito aos acessos a sistemas 
de referenciais, tais como dicionários, e-books e outros docu-
mentos disponíveis na Internet, por exemplo.
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A categoria interação denota os usos de recursos para 
exercícios e testes, animações, simulações e games. Nesta cate-
goria procura-se destacar o potencial interativo das aplicações, 
como exemplo temos: sistemas de respostas automáticas (se-
melhante aos clickers), animações de sistemas como o corpo 
humano, sistemas físicos e químicos, entre outros. No âmbito 
das simulações, temos sistemas programados e sistemas para 
cálculos e gráfi cos de funções.

A categoria acesso a dados especifi ca o acesso a dados 
científi cos e multimídia, além do uso das características pró-
prias dos dispositivos móveis para ler códigos como QR-codes, 
códigos de barras, entre outros.

A categoria localização sintetiza os usos relacionados a 
geolocalização e existentes nos dispositivos móveis, que ense-
jam potencial de utilização na educação, como acesso a infor-
mações em museus por meio de uso do dispositivo móvel para 
leitura dos QR-codes para obtenção de acesso a informações 
sobre obras e documentos. 

Na Figura 2 vemos ainda outras duas categorias: produção 
e colaboração, onde o potencial das categoriais anteriores se 
unem para usos mais ricos e criativos dos dispositivos móveis.

A categoria produção sintetiza os usos dos dispositivos 
móveis para a produção e o desenvolvimento de conteúdo. 
O conteúdo pode ser desenvolvido integrando recursos exis-
tentes na tecnologia, tais como: imagens, fi guras, vídeos e áu-
dios, além de textos. Os dispositivos móveis têm apresentado 
limitações para a produção de conteúdos quando comparados 
a computadores de uso pessoal, contudo, pouco a pouco tal 
limitação é vencida pelos avanços tecnológicos relacionados 
ao processamento, teclados reais e virtuais, entre outros. Os 
conteúdos produzidos, por meio da integração de recursos 
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multimidiáticos, de forma individual ou coletiva, podem sin-
tetizar representações de conhecimentos de relevância para o 
processo de ensino e aprendizagem.

A categoria colaboração reúne os usos dos recursos exis-
tentes nos dispositivos móveis para trocar informações, con-
teúdo e signifi cados entre grupos e comunidades, organizados 
de acordo com os interesses dos usuários. Na Figura supra-
mencionada representamos como exemplos dessa categoria os 
games colaborativos, os ambientes virtuais de aprendizagem e 
as redes sociais. Tais recursos permitem a construção de co-
nhecimento, troca de experiências e signifi cados. 
Figura 2 – Categorização dos usos dos dispositivos móveis na educação.

Fonte: adaptado de Patten, Arnedillo Sánchez e Tangney (2006).
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Teoria da Atividade

A Teoria da Atividade (TA) é utilizada em diversos traba-
lhos relacionados com o uso da tecnologia na educação (BA-
TISTA; BEHAR; PASSERINO, 2011). Em um recente trabalho, 
Ramos (2010) apresentou a TA no contexto dos processos co-
laborativos mediados por computador.

A TA tem suas origens no início do século XX com os teóricos 
Vygotsky (2002), Leontiev (1978) e Engeström (1987). O aspecto 
principal na TA é a mediação. Segundo a TA, as atividades huma-
nas são sempre mediadas por um artefato e nunca são diretamente 
relacionadas à realidade. Um artefato pode ser considerado como 
uma tecnologia: computadores, notebooks ou tablets são defi nidos 
como artefatos. Os artefatos (ou ferramentas) são utilizados no 
processo de transformação do objetivo sobre o objeto em questão 
ou para atingir uma meta desejada (ENGESTRÖM, 1987). Uma 
atividade tem um motivo principal ou objeto e envolve a realização 
de diversas ações que são compostas por operações (LEONTIEV, 
1978), desenvolvidas de forma individual ou coletiva. 

A Figura 3 esquematiza os elementos da TA utilizados na 
concepção das atividades de ensino e aprendizagem no contex-
to do uso dos tablets. Nesta concepção as propostas docentes 
para uso do tablet em sala de aula são consideradas atividades 
de ensino e aprendizagem que pressupõem os elementos apre-
sentados na Figura 3 para sua organização. Com base nesta 
orientação, o professor organizará suas atividades específi cas 
de ensino e aprendizagem considerando os aspectos relacio-
nados ao artefato (o tablet e seus aplicativos); do sujeito para o 
qual a atividade foi concebida e que será o promotor dessa; as 
regras necessárias para se atingir o resultado fi nal; a comuni-
dade que está envolvida na atividade; assim como sua divisão.
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Figura 3 – Visão esquemática dos elementos da TA no contexto do 
m-learning.

A Teoria da Atividade é utilizada em diversos trabalhos 
e propostas de uso educativo do m-learning (ZURITA, 2007; 
BATISTA; BEHAR; PASSERINO, 2010, 2011; DIAS; ARAUJO 
JR., 2013; CROMPTON, 2013). No âmbito desta obra, a TA 
aparece como eixo teórico norteador e será detalhada com 
mais propriedade no Capítulo 2.

Formação do professor e o modelo TPACK

Segundo Mishra e Koeler (2006), o modelo TPACK tem 
suas origens no trabalho de Shulman (1986) e procura res-
ponder quais são os conhecimentos necessários para um pro-
fessor utilizar de forma adequada a tecnologia na educação a 
fi m de que ocorra a aprendizagem. Os resultados de pesquisas 
têm mostrado que o uso da tecnologia na educação deve estar 
orientado para objetivos educacionais. Embora o tema possa 
parecer trivial, de fato, não o é.

Inúmeros trabalhos e pesquisas procuram aplicar tecno-
logias específi cas em áreas e domínios também pontuais. Este 
fenômeno, necessário, promove a diversidade e a geração de 
conhecimentos, contudo, não possibilita um framework, ou 
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uma referência conceitual para docentes que queiram utilizar 
a tecnologia na educação, ou mesmo para os programas de 
formação docente em Ciência, Tecnologia e Matemática. O 
modelo TPACK procura então conceituar os elementos que 
compõem o trinômio e a relação entre seus elementos: conhe-
cimentos tecnológico, pedagógico e de conteúdo. A Figura 4 
apresenta esquematicamente a concepção desse modelo:
Figura 4 – Modelo TPACK e seus componentes.

Fonte: adaptado de Graham (2011).

A Figura 4 destaca a integração epistemológica dos do-
mínios de conhecimento da Tecnologia (T), do conhecimento 
Pedagógico (P) e do conhecimento sobre o Conteúdo especí-
fi co (C). O modelo preconiza que a melhor utilização da tec-
nologia ocorrerá na interseção harmônica desses três conhe-
cimentos. Na relação entre os três campos de conhecimento 
temos o seguimento TC, TP, CP. Esses, embora gerem conhe-
cimentos e concepções no relacionamento, não são sufi cientes 
para uma utilização adequada da tecnologia na educação em 
um domínio específi co. Assim, os programas de formação do-
cente para o uso da tecnologia na educação necessitam consi-
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derar que a introdução da tecnologia na educação possui con-
texto multifatorial. O modelo TPCK possibilita comunicar os 
elementos integrantes na aplicação da tecnologia na educação 
e, ainda, refl etir a aplicação do modelo nos diversos contextos 
e domínios específi cos.

Considerando o potencial dos tablets na educação como 
um novo recurso tecnológico, com inéditos soft wares, com 
características que os distinguem dos computadores, enten-
demos que seja de grande importância a capacitação docente 
para o uso desses recursos na educação, dentro e fora da sala 
de aula. Assim, o modelo TPACK se apresenta indicando a 
necessidade de integração e interação entre as competências 
e habilidades docentes no âmbito pedagógico, tecnológico e 
de conteúdo. O modelo TPACK é utilizado em diversos pro-
jetos de pesquisa em domínios variados do conhecimento no 
âmbito da formação docente para o uso da tecnologia da in-
formação na educação (NIESS et al., 2009; CHAI et al., 2011; 
HARRIS; HOFER, 2011).

Metodologia e método da pesquisa

Este trabalho consiste em um framework genérico para 
o desenvolvimento de subprojetos, apresentados em detalhes 
nos capítulos subsequentes deste livro. A aplicação da tecno-
logia em cada ramifi cação de conhecimento deve considerar 
os pressupostos teóricos de cada área, de acordo com o que 
estabelece o modelo TPACK (MISHRA; KOEHLER, 2006).

A metodologia de pesquisa utilizada tem características 
gerais das pesquisas do tipo investigação-participante, mais 
especifi camente se enquadrando dentro da pesquisa-ação 
(TRIPP, 2005). Comumente utilizada na Pedagogia e em Ciên-
cias Sociais, a pesquisa-ação caracteriza estudos onde o inte-
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resse do pesquisador é aliar a teoria à prática de forma sinér-
gica e retroalimentar. Desta forma, a prática alimenta a teoria 
e a teoria realimenta a prática de forma crítica e refl exiva. As 
características dessa metodologia permitem a participação 
do pesquisador como membro do grupo a ser estudado, que 
transforma e é transformado pelos resultados da investigação. 
Considerando que, em geral, a tecnologia, dentro de uma pro-
posta que propõe atingir os objetivos educacionais por meio 
da mobilização dos conhecimentos tecnológico, pedagógico e 
da área específi ca; tem características multifacetadas, é multi-
variável consideramos que a pesquisa-ação possibilita o trata-
mento dessa complexidade.

Quanto ao tratamento dos dados de pesquisa, considera-
mos a pesquisa de natureza quali-quantitaiva. 

Análise dos resultados gerais

Nesta seção apresentaremos a análise e resultados gerais 
advindos dos diversos subprojetos nas áreas de Matemática, 
Física, Biologia, entre outras. O Quadro 3, adiante, sintetiza 
as aplicações utilizadas, indicando a área do conhecimento e 
número de alunos envolvidos. Apresentamos quatro experiên-
cias do uso do tablet no Ensino Médio envolvendo um total de 
312 estudantes.

O subprojeto M-plotmat-learning, a ser detalhado no Ca-
pítulo 5, teve como objetivo utilizar o aplicativo Meplot-Free 
para facilitar o entendimento discente sobre o tema de funções 
no primeiro ano do Ensino Médio. O estudo de funções na 
área matemática é de extrema importância e uma relevante li-
nha de pesquisa. No trabalho em questão os autores utilizaram 
as características de mobilidade e portabilidade para utilizar o 
tablet em sala de aula para o estudo de funções. A fi m de ava-
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liar a percepção discente frente a esta nova proposta, utilizou-
se um instrumento de pesquisa (questionário estruturado) e 
observações do professor participante do processo. 

O subprojeto na área de Física, intitulado A percepção 
de alunos do Ensino Médio sobre a utilização dos tablets em 
atividades de ensino aprendizagem em Física – ver Quadro 3 
–, utilizou o tablet e o aplicativo Simple Mind Free para con-
solidação de conhecimentos adquiridos por meio de mapas 
mentais e conceituais. Nesta perspectiva os alunos utilizaram 
os recursos do tablet e o referido aplicativo para construir in-
dividualmente (e depois colaborativamente) mapas mentais 
ou conceituais sobre o tema de estudo na disciplina. Os da-
dos dessa intervenção tecnológica foram coletados por meio 
de instrumento de pesquisa específi co (questionário fechado), 
direcionado aos alunos e pela observação do professor partici-
pante. Este subprojeto é detalhado no Capítulo 6.

Na área de Biologia há o subprojeto sob o título Vivissec-
ção virtual com utilização do tablet: uma contribuição para o 
processo de ensino e aprendizagem de procedimento importante 
nas aulas de Biologia, que teve como objetivo utilizar o dis-
positivo móvel para realizar uma atividade de aprendizagem 
com componentes virtuais. A intervenção tinha como objetivo 
fazer com que os estudantes tivessem conhecimento sobre a fi -
siologia de anfíbios. Por questões relacionadas com a ética em 
pesquisa, este tipo de prática é deixada de lado nas escolas. A 
proposta da professora que realizou a intervenção foi utilizar 
simulações, vídeos e textos para que virtualmente os alunos 
pudessem vivenciar um laboratório de Biologia. Os resulta-
dos foram obtidos por meio da observação participante e por 
instrumento de pesquisa (questionário fechado). Os dados ob-
tidos são analisados com maior profundidade no Capítulo 7.
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Por fi m, o subprojeto de pesquisa cujo título é Teoria da 
Atividade como base para a criação de objetos de aprendizagem 
para dispositivos móveis, apresentado no Capítulo 8, foi rea-
lizado no âmbito do Ensino Técnico na área de Informática. 
O subprojeto procurou compreender a percepção discente e 
docente sobre -a utilização de atividades colaborativas para o 
desenvolvimento de objetos de aprendizagem, pelos alunos, 
orientados pelos professores. Nessa ação, a partir dos conhe-
cimentos de tecnologia, os alunos formularam propostas de 
objetos de aprendizagem para auxiliar outros estudantes no 
estudo de tópicos específi cos do currículo do Ensino Médio.
Quadro 3 – Relação dos subprojetos desenvolvidos nas diversas áreas do 
conhecimento, número de estudantes envolvidos e aplicações/aplicativos 
utilizados.

Projeto Aplicação/Aplicativo Área do 
conhecimento

N.º de 
envolvidos

M-plotmat-learning: possibilidades 
pedagógicas no ensino de 
Geometria analítica por meio do 
tablet

Meplot-Free
(aplicativo para Android)

Matemática
(estudo de funções),
Ensino Médio

102 alunos

A percepção de alunos do Ensino 
Médio sobre a utilização dos 
tablets em atividades de ensino 
aprendizagem em Física

Simple Mind Free Física
(ótica),
Ensino Médio

62 alunos

Vivissecção virtual com utilização 
do tablet: uma contribuição 
para o processo de ensino e 
aprendizagem de procedimento 
importante nas aulas de Biologia

Objetos de aprendizagem
(vídeo, site com animação) Biologia,

Ensino Médio 95 alunos

Teoria da Atividade como base 
para a criação de objetos de 
aprendizagem para dispositivos 
móveis

(não se aplica) Diversas, Ensino 
Médio Técnico 53 alunos

Utilização dos tablets nas aulas de 
Informática Aplicativos diversos Informática,

Ensino Fundamental II 24 alunos
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Considerações finais

Com o aumento da pervasividade dos dispositivos computa-
cionais, em especial dos dispositivos móveis, urge a necessidade 
de discutir profundamente seu impacto nas atividades cotidianas, 
dentre as quais a educação não poderia ser uma exceção. Desta 
maneira, o presente livro tem como objetivo apresentar alguns 
dados e discutir o impacto de uma experiência de inserção de ta-
blets no Ensino Fundamental e Médio, convidando o(a) leitor(a) 
para que, ao longo das páginas desta obra, acompanhe as propos-
tas metodológicas, embasamentos teóricos, relatos de experiên-
cias e discussões sobre os resultados desta pesquisa que, espera-
mos, seja apenas o embrião de inúmeras outras iniciativas.
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A TEORIA DA ATIVIDADE E SUA 
RELAÇÃO COM O USO DE DISPOSITIVOS 
MÓVEIS NO ENSINO

Rosiney Rocha Almeida
Carlos Fernando de Araujo Jr.

Introdução

Desde a década de 1980 tem crescido o conhecimento e 
a convicção de que os indivíduos se encontram situados de 
forma social e cultural, o que aponta para a necessidade de se 
considerar o ambiente para se entender o processo de cogni-
ção, de acordo com Suchman (1987) e Hutchins (1995).

Preston (1998) entende que não se pode separar a cognição 
dos ambientes sociais e materiais em que as pessoas vivem e atuam. 
Tem crescido, dessa forma, o número de pesquisas que buscam 
compreender como o uso das tecnologias afetam o processo cogni-
tivo e mediam o processo de ensino. Assim, busca-se neste trabalho 
discutir como a Teoria da Atividade (TA) pode subsidiar essa com-
preensão, a partir do uso de tecnologias móveis.

Este texto está organizado em quatro partes principais: na pri-
meira são apresentadas as bases da TA; na segunda há uma descri-
ção das três gerações da TA; na terceira, os princípios que norteiam 
essa teoria e, fi nalmente, na quarta há uma discussão acerca do uso 
dos dispositivos móveis no ensino e sua relação com TA.

1 Bases da Teoria da Atividade

O desenvolvimento da TA se baseia nos trabalhos de Marx e 
Engels (1982), em que foram contestados os princípios e métodos 
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da psicologia dominante na época, assim como também co-
laborou a análise da psicologia soviética histórico-cultural de 
Vygotsky, Luria e Leontiev (1988).

Apesar do conceito de atividade não ser exclusivo de Marx 
e Engels (1982), a concepção de atividade como uma ação re-
volucionária, prática e crítica se deu a partir de seus trabalhos. 
Para tanto, essa se constitui como revolucionária e transfor-
madora pela sua capacidade de transformar o status das coi-
sas, conforme Newman e Holzman (2002).

Vygotsky, Luria e Leontiev (1988), nas décadas de 1920 e 1930, 
iniciaram o que hoje conhecemos como TA, tendo como um de 
seus princípios um novo modelo de ação mediada pelo artefato e 
orientada para o objeto, a partir dos estudos de Vygotsky (1978).

Luria e Leontiev, continuadores dos trabalhos de Vygotsky 
(1978), são os responsáveis por empregar o termo Teoria 
da Atividade, tendo Leontiev (1988, p. 68) como principal 
colaborador dessa teoria. 

Por atividade, designamos os processos psicologica-
mente caracterizados por aquilo a que o processo, 
como um todo, se dirige (seu objeto), coincidindo 
sempre com o objetivo que estimula o sujeito a execu-
tar esta atividade, isto é, o motivo.

A TA tem na sua base as ideias-chave de Vygotsky (1978), 
tais como mediação, internalização e desenvolvimento das 
funções mentais superiores. Pode-se dizer que a teoria psico-
lógica da atividade é um novo e legítimo estágio de desenvol-
vimento da teoria histórico-cultural, considerando os estudos 
de Davydov e Zinchenko (2001).

Para Jonassen e Rohrer-Murphy (1999) a TA não se ins-
titui como uma metodologia, enquanto para Bannon (1997) 
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essa não se confi gura como uma teoria, mas sim como um 
relevante sistema conceitual para fundamentar os estudos 
relativos às diferentes formas da práxis humana. Jakubowicz 
(2003) declarara que a TA não fornece nenhuma metodolo-
gia clara sobre como tais atividades são reconhecidas, deli-
neadas e investigadas. Cruz Neto, Gomes e Tedesco (2003) 
entendem a TA como uma estrutura fi losófi ca e interdisci-
plinar para estudar diferentes formas de práticas humanas 
de processos de desenvolvimento, tanto em nível individual 
como socialmente. 

2 As três gerações da TA

Engeströn (2001) apresenta as três gerações distintas da 
Teoria da Atividade. Essas indicam as características da evo-
lução e um pouco da natureza da TA. Assim apresentamos as 
subseções seguintes com os detalhamentos da evolução da TA.

2.1 A primeira geração

Para Vygotsky (1978) a atividade humana não pode ser 
reduzida ao esquema proposto pelo behaviorismo, baseado na 
dualidade Estímulo-Resposta (E-R).

Sua posição contrária a esta ideia esclarece que o com-
portamento e a mente humana devem ser considerados em 
termos de ações intencionais e culturalmente signifi cativas, 
sendo assim o conceito de mediação é central. 

A primeira geração da TA está centrada nos trabalhos de 
Vygotsky (1978), no que concerne à introdução do conceito de 
mediação, em que, para esse teórico, a relação entre o indiví-
duo e os objetos de um contexto é sempre mediada por meios, 
ferramentas ou signos culturais.
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O modelo triangular vygotiskiano mostra a relação estí-
mulo-resposta, cuja mediação se dá por meio de instrumentos 
e signos. A partir de Vygotsky, Engeströn (2001) propõe um 
esquema que resume a visão da primeira geração da TA, con-
forme se vê na Figura 1:
Figura 1 – Modelo da primeira geração da Teoria da Atividade, onde em 
(A) consta a ação mediadora do modelo de Vygotsky (1978) e (B) a sua 
reformulação comum. 

Fonte: Engeströn (2001).

Segundo Vygotsky (1991), o modelo de mediação mostra 
que a relação entre sujeito e objeto não é direta, mas sim media-
da pelo uso de uma ferramenta (artefato mediador). O indiví-
duo não reage diretamente aos estímulos do ambiente, mas suas 
ações são mediadas por artefatos e orientadas para objetos.

Assim, a interação ocorre nessa troca que há entre o sujei-
to e o objeto, que é mediada pelo artefato ou ferramenta. Es-
ses instrumentos que podem ser tanto um computador como 
uma fala humana, ou um dispositivo móvel, fazem a mediação 
entre o sujeito e o objeto.

Esta geração tem como foco o sujeito. Nessa, Leontiev 
(1988) diferenciou ação de atividade, mostrando que a mesma 
ação poderá servir a diferentes atividades. Uma das críticas 
feitas ao modelo proposto por Vygotsky era a não inclusão 
de mediação realizada por pessoas e das relações pessoais no 
contexto de ação dos indivíduos. 



37

Após caracterizado esse primeiro período da TA, que tem 
a mediação como umas das maiores colaborações deixadas por 
essa geração, e que, ainda, permanece como um dos princípios 
básicos dessa teoria, prosseguimos com a análise da próxima 
geração, calcada no trabalho de Leontiev (1988).

2.2 A segunda geração 

Na segunda geração a TA tem por base os trabalhos de 
Leontiev (1988) e Engeströn (1987) como colaborador, ainda 
que em épocas diferentes. 

Leontiev (1988) apontou que as concepções teóricas for-
muladas por Vygotsky (1978), no seu modelo sobre a atividade, 
não enfatizavam a atividade como realização coletiva e social. A 
partir das teorias de Vygotsky (1978), Leontiev (1988) concebeu 
a atividade como um sistema coletivo de ações, ligadas às rela-
ções humanas e ao processo de refl exão mental do sujeito sobre 
o mundo e atestou a divisão de trabalho como forma de funda-
mentar as ações individuais do sujeito na atividade. 

A partir dos pressupostos elaborados por Vygotsky (1978), 
Leontiev (1988) e Engeströn (1987) analisaram a atividade sob 
o ponto de vista da comunidade social.

Leontiev (1988) enfatizou a divisão de trabalho, focando 
as inter-relações entre o sujeito e a sua comunidade, sobre o 
papel do sujeito direcionou o enfoque para as relações inter-
pessoais. Trouxe, também, o conceito de comunidade, situan-
do a atividade em um contexto sociocultural, em que os sujei-
tos compartilham o mesmo objeto da atividade (FÉLIX, 2011). 

Embora as atividades coletivas fossem consideradas por 
Leontiev (1988), Engeströn (1987) não estabeleceu um modelo 
que expandisse o padrão básico vygotiskiano, mostrado na 
Figura 1.
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Então, Engeströn (1987) propôs o diagrama mostrado na 
Figura 2, que enfatiza a atividade coletiva e representa a se-
gunda geração da TA. O teórico adicionou ao modelo vygotis-
kiano os mediadores sociais da atividade, tais como: as regras, 
a comunidade e a divisão de trabalho, que também participam 
da mediação entre sujeito-objeto. Seu diagrama apresenta 
inúmeros elementos do sistema de atividade e suas relações de 
interdependência.

Engeströn (1987) ainda chama atenção para o fato de que 
algumas pesquisas sustentadas na TA enfatizam a questão da 
mediação apenas na relação sujeito-objeto, não consideran-
do os aspectos sociais e comunicativos. Dessa forma, propõe 
um diagrama que estende o de Vygotsky (1978) e que enfatiza 
a ideia de atividade coletiva. Assim, a forma limitada de fo-
car no indivíduo foi superada na segunda geração, em que a 
ação individual é substituída por ações conjuntas dentro de 
um contexto de atividade coletiva, segundo Engeströn (1987), 
como representado na Figura 2:
Figura 2 – Modelo da segunda geração: a estrutura do sistema da atividade 
humana.

Fonte: Engeströn (1987).
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Batista (2011) apresenta uma série de itens que descrevem 
os elementos do diagrama apresentado na Figura 2. Neste con-
texto, temos:

• O sujeito pode ser um indivíduo ou um subgrupo da 
comunidade;

• O objeto é a matéria-prima ou o problema a que se 
dirige a atividade;

• Os artefatos mediadores (instrumentos e signos) aju-
dam a transformar o instrumento no resultado da ati-
vidade;

• A comunidade é composta de diversos indivíduos e/
ou de subgrupos que compartilham o mesmo objeto 
no resultado da atividade; situando o sujeito em um 
contexto;

• As regras se referem a normas, convenções e regula-
mentos explícitos ou implícitos que norteiam ações e 
interações dentro do sistema de atividade; bem como 
determinam o modo como a atividade será realizada;

• A divisão do trabalho se refere tanto à divisão hori-
zontal de tarefas entre os membros da comunidade, 
quanto à divisão vertical, em termos de poder e status. 
Determina, ainda, as funções de cada sujeito na reali-
zação de uma atividade dentro da comunidade.

2.3 A terceira geração

Esta geração, que  possui Engeströn (1987) como 
um dos seus expoentes, busca uma representação que consiste 
em uma rede de sistemas que se infl uenciam mutuamente. A 
principal característica da terceira geração da TA consiste no 
estabelecimento de redes de sistemas de atividade, como apre-
senta Daniels (2003). O inter-relacionamento entre os diferen-
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tes elementos com um ou vários outros sistemas de atividade é 
representado como uma rede de sistemas, a partir de Tavares 
(2004). O objeto e o motivo de uma atividade coletiva são algo 
como um constante mosaico em evolução, um padrão que nun-
ca está inteiramente acabado, de acordo com Engeströn (1999).

Nessa perspectiva, na Figura 3 é proposto um modelo que 
esquematiza a terceira geração da TA. A Figura 3 apresenta 
dois sistemas de atividade que se inter-relacionam por meio de 
objetos intermediários.
Figura 3 – Dois sistemas de interação de atividade como modelo mínimo 
para a terceira geração da Teoria da Atividade.

Fonte: Engeströn (2001).

Esta geração, que se baseia no estabelecimento de redes 
de sistemas de atividade, demonstra a impossibilidade de de-
limitação de um sistema de atividade, devido à interconexão 
de um elemento de um sistema de atividade com um ou vários 
outros sistemas, formando assim, uma rede de sistemas. Além 
disso, demonstra o compartilhamento do objeto, por um ou 
mais sistemas e que não seja, necessariamente, o mesmo obje-
to na perspectiva dos sujeitos de cada sistema.

Carelli (2003) contextualiza a aplicação de um estudo basea-
do na terceira geração da TA pautado em um curso on-line em 
que os dois sistemas de atividade compartilham o mesmo objeto, 
vistos de um modo diferente pelos sujeitos de cada sistema.
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A inovação introduzida pela terceira geração de estudio-
sos da TA consiste no estabelecimento de redes de sistemas de 
atividade e na análise tanto das relações internas dos sistemas, 
quanto das interações e interdependências entre esses. Essas 
inovações também se constituem nos maiores desafi os estabe-
lecidos por essa geração, que se caracteriza pela ampliação da 
TA em direção a uma rede de sistemas de atividade capazes de 
interagirem entre si, conforme apresenta Carelli (2003). 

3 Princípios básicos da TA

A organização dos princípios da TA podem variar de au-
tor para autor. Os princípios básicos, normalmente, dividem-
se em cinco ou seis. Para tanto, baseamo-nos em Kaptelin 
(1997) que apresenta cinco princípios básicos da TA, os quais 
descreveremos neste trabalho.

 – Princípio da estrutura hierárquica da atividade: a ativi-
dade humana é organizada por três níveis hierárquicos 
que se complementam: a atividade, a ação e a operação.

Ao levar em consideração os objetivos para os quais cada nível 
é orientado, temos que a atividade é orientada a motivos, a ação 
orientada a metas e a operação orientada a condições de realização. 
As ações e as operações compõem a atividade. Para que ocorra a 
transformação do objeto é indispensável a realização de ações pla-
nejadas de forma consciente para o alcance dos objetivos específi -
cos e relacionados entre si, por meio do motivo da atividade.

Para que se realize o objeto ou o motivo real da atividade é 
necessária uma determinação dos objetivos de construção das 
ações para alcançá-lo. A atividade didática, segundo Leontiev 
(1981), existe na forma de ações para a aprendizagem.
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As ações, componentes fundamentais da atividade, são 
implementadas mediante as operações. As operações, como já 
mencionado, são as formas ou as condições de realização das 
ações. As operações são ações que, de tanto se repetirem no 
contexto da atividade, tornaram-se automáticas, não reque-
rendo planejamento.

 – Princípio da orientação a objetos: toda atividade é 
orientada a objetos. Assim, o objeto incorpora o mo-
tivo da atividade.

A atividade signifi ca a interação dos processos mentais 
com o mundo exterior e é sempre orientada a objetos. Em 
qualquer atividade que se realiza, defronta-se com objetos do 
mundo real que, de alguma forma, infl uenciam nossa maneira 
de executar atividades. Os objetos do mundo real, portadores 
que são de experiências sociais e de qualidades objetivas, aca-
bam modelando e motivando as atividades dos sujeitos.

Para a Teoria da Atividade é na atividade do sujeito, 
mediada pelo contexto social e pelas ferramentas cul-
turais, que se dá o processo de interação com os ob-
jetos do conhecimento. O objeto da atividade é o seu 
motivo real. Não pode existir atividade sem um motivo 
(LEONTIEV, 1983, p. 83).

 – Princípio da internalização/externalização: toda ativi-
dade compreende processos de internalização e de ex-
ternalização, que se inter-relacionam e se infl uenciam 
dialeticamente, integrando o desenvolvimento indivi-
dual e as práticas sociais.
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Este princípio possui enfoque nos mecanismos básicos de 
origem dos processos mentais ao declarar que processos men-
tais são derivados das ações externas, por meio do curso da 
internalização. 

A internalização é o termo utilizado para descrever a con-
versão de processos e objetos materiais externos, do contexto 
no qual o indivíduo está inserido, para processos executados 
no plano mental, ou ainda, no plano da consciência. Ocor-
re a partir do contato com o ambiente em que a pessoa está 
inserida, pois os processos mentais são produzidos a partir 
da interação com o ambiente. A externalização é o processo 
inverso da internalização, é o que é exteriorizado, em que as 
manifestações dos processos mentais se dão por meio de falas, 
de atos, de tal forma que possam ser verifi cados, corrigidos e 
socializados.

 – Princípio da mediação: toda atividade é mediada por 
artefatos, sejam materiais e/ou imaginários (símbolos, 
signos, procedimentos, normas, ferramentas etc.). 

A TA propõe uma forte noção de mediação: as atividades 
que os sujeitos desenvolvem são mediadas por regras, proce-
dimentos, leis, ferramentas, máquinas, sujeitos, signos e con-
textos, por exemplo, ou seja, por artefatos que são de natureza 
material e abstrata. Desse modo, não podemos compreender, 
por exemplo, artefatos dissociados do contexto das ações de 
uso, como dispositivos móveis, estratégias de ensino, livros ou 
conceitos. 

 – Princípio do desenvolvimento: os elementos de uma 
atividade se transformam ao longo de seu desenvolvi-
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mento, pois uma atividade é um fenômeno dinâmico 
construído historicamente.

De acordo com a TA, entender um fenômeno signifi ca 
conhecer como esse se desenvolveu até sua forma atual, pois ao 
longo do tempo sofre alterações. A compreensão dessas altera-
ções possibilita entender seu estado atual. Cada atividade possui 
a sua história. Essas não são entidades estáticas e rígidas, mas 
dinâmicas e descontínuas, segundo Kuuti (1996). Esse princí-
pio nos diz que a atividade humana é dinâmica, alterando-se e 
transformando-se ao longo da evolução.

A TA é composta pela totalidade desses princípios, os 
quais não são ideias isoladas, mas estão intimamente ligados, 
interpenetrando-se. A natureza da TA é manifestada pelo seu 
conjunto. Em resumo, a TA se compõe de elementos em níveis 
individual, social, hierárquicos da atividade e desses princí-
pios básicos aqui descritos. 

3.1 A mediação como princípio básico da TA

Para se compreender a atividade humana, deve-se consi-
derar quais instrumentos (externos ao plano mental) e signos 
(internos ao plano mental) participam dessas ações. 

Esse processo de intervenção de um elemento interme-
diário em uma relação é denominado mediação. A mediação 
se dá por meio de valores culturais, de ferramentas concretas 
e abstratas, além de sinais, tornando possível a atribuição de 
signifi cado às coisas e contribuindo para a ação do indivíduo 
nos mundos objetivo e subjetivo.

Instrumentos levam a mudanças nos objetos e são orien-
tados externamente. Já os signos constituem um meio de ativi-
dade interna do indivíduo, logo, são internamente orientados. 
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Quando os signos são incorporados à estrutura dos processos 
cognitivos como forma de orientação e domínio nos proces-
sos psíquicos, tem-se a internalização. Trata-se de um proces-
so por meio do qual uma operação externa é reconstruída e 
passa ocorrer internamente, segundo Vygotsky (2007). 

Para Leontiev (1988) a atividade psíquica (interna) repre-
senta uma forma transformada da atividade externa. Nesse 
sentido, entende-se que, segundo a TA, existe uma relação en-
tre as atividades psíquica e externa.

A TA tem a mediação como o princípio básico que expli-
ca o desenvolvimento psíquico do ser humano. Para Vygotsky 
(2007) o desenvolvimento humano tem sua origem a partir do 
relacionamento social e do trabalho.

O conceito de mediação na interação homem/ambiente 
pelo uso de instrumentos foi estendido por Vygotsky (2007), 
de modo que o teórico elaborou de forma criativa as concep-
ções de Marx e Engels (1982) sobre o trabalho humano e o 
uso de instrumentos como os meios pelos quais o homem 
transforma a natureza e, ao fazê-lo, transforma a si próprio, 
segundo Wertsch (1998). Pela relação do sujeito e objeto ser 
mediada por instrumentos, o sujeito não se relaciona direta-
mente com o objeto, pois entre esses existem instrumentos de 
mediação que permitem atingir tal objeto, o que caracteriza a 
atividade como mediada. 

Além disso, a partir dos estudos de Nunez (2009), a ativi-
dade humana promove a mediação entre o ser humano e rea-
lidade a ser transformada. Essa relação é dialética, pois não só 
o objeto se transforma, como o sujeito também tem sua parte 
psíquica modifi cada.

Com base em Marx e Engels (1982), em que o trabalho é 
a forma básica e fundamental de atividade humana, a TA tam-
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bém se fundamenta nessa concepção ao considerar o trabalho 
como principal atividade humana, portanto, foco de relações 
e desenvolvimento.

Assim, ao se estruturar a partir da teoria histórico-cul-
tural, a TA afi rma que o comportamento humano resulta da 
integração das formas de mediação social e culturalmente 
construídas na atividade humana, assim como tenta explicar o 
desenvolvimento do indivíduo a partir de seu relacionamento 
social (NUNEZ, 2009). 

4 Os dispositivos móveis no ensino e a TA

Para Vygotsky (2001) a utilização de artefatos como me-
diadores entre o homem e a natureza ou entre o homem e o 
próprio homem teria papel fundamental em seu desenvolvi-
mento sócio-histórico, segundo Kaptelinn e Nardi (2006). Po-
rém, essa mediação não acontece de modo fortuito, em que o 
homem se apropria dos elementos da natureza e os transforma 
em objetos que poderão ser utilizados para a satisfação de suas 
necessidades. Esses instrumentos só passam a ter um valor só-
cio-histórico quando são agregados ao saber fazer humano.

A introdução de um novo elemento à rotina de qual-
quer atividade que tenha como objetivo aperfeiçoá-la, 
expandi-la e transformá-la é experenciada pelo indi-
víduo no contexto de suas relações e, torna-se inevi-
tável que toda estrutura de um sistema de atividade, 
incluindo a natureza de seus componentes individuais 
e suas relações sejam transformadas (KAPTELININ; 
NARDI, 2006, p. 109).

Nesse contexto, as novas tecnologias de comunicação e 
informação, por meio de seus recursos de hardware (dispositi-
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vos móveis, computadores, notebooks, netbooks, entre outros) 
e soft ware (aplicativos – apps, soft wares gerais e específi cos), 
quando introduzidos no contexto educacional têm o potencial 
de transformar essa circunstância. 

Recentemente, tivemos uma expansão expressiva de um 
novo dispositivo de computação, que integra recursos com-
putacionais e de comunicação, com aspectos de usabilidade e 
mobilidade de grande importância. Conhecidos genericamen-
te como tablets, são utilizados para os mais variados fi ns. Uma 
das grandes possibilidades dos tablets é a educação e diversos 
educadores se dedicam a estudar os possíveis usos do tablet na 
educação e como esse uso transforma as relações no ambiente 
escolar. Tais estudos têm impulsionada a pesquisa no chama-
do “aprendizado móvel” ou “m-learning” (mobile learning). Há 
diversas defi nições para m-learning na literatura. Neste traba-
lho consideraremos que m-learning é “[...] o aprendizado por 
meio de múltiplos contextos, por meio de interações sociais 
e de conteúdo, usando dispositivos pessoais eletrônicos [...]” 
(CROMPTON, 2013b).

As possibilidades que as tecnologias móveis proporcionam, 
como mobilidade (tempo/espaço/contexto), portabilidade, 
acesso às informações, fl exibilidade, troca, entre outras, remete-
nos a questionamentos, de como a sociedade se apropria desses 
novos recursos, por exemplo, ou como isso afetará as relações 
sociopolíticas, econômicas e, principalmente, a aprendizagem. 
Os dispositivos móveis provocam mudanças em inúmeros seg-
mentos da sociedade. Inseridos no cotidiano social, mudam a 
maneira como as pessoas se comunicam, relacionam-se, traba-
lham, consomem e se divertem (HIGUCHI, 2011).

Como dito, o processo educacional também se altera com 
o advento dessas novas tecnologias e com seus refl exos sociais, 
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econômicos e culturais, uma vez que tais dispositivos também 
se constituem como processo comunicacional. Neste cenário, 
a evolução tecnológica, com a ampliação das possibilidades 
de comunicação on-line – agora, substancialmente móvel, no 
princípio do anytime, anywhere, anyhow –, viabiliza-se por 
meio dos dinâmicos, plurais e interativos recursos da comu-
nicação digital, que acenam para a necessidade de uma dife-
renciada reformatação dos modelos e práticas para a educação 
(FEDOCE; SQUIRRA, 2011).

 Com base nos conceitos desenvolvidos pela teoria 
histórico-cultural e suas ramifi cações é que podemos partir 
do pressuposto de que o uso de qualquer ferramenta ou sig-
no pode alterar signifi cativamente a dinâmica de uma sala de 
aula, no sentido de infl uenciar as possibilidades de interação e 
colaboração entre os pares e os processos de aprendizagem.

Pesquisas atuais apontam o m-learning como um campo 
emergente em pesquisa e, portanto, desafi ador, de acordo com 
Batista (2011). A autora sugere que deve-se aproveitar, desde 
cedo, as possibilidades dos dispositivos móveis para a apren-
dizagem e tentar aproximar o processo educacional do atual 
contexto discente.

Para Graziola Júnior (2009), a introdução desses dispo-
sitivos nas escolas por si não se constitui em novos processos 
de ensino e aprendizagem. Seus trabalhos têm demonstrado 
que uma dos pontos mais frágeis no contexto da aprendiza-
gem com mobilidade é a questão didático-pedagógica e suas 
percepções corroboram com Kaptelinin e Nardi (2006), de-
clarantes que os dispositivos não são capazes de decidir o que 
querem, de possuírem uma intenção, não sentem prazer em 
corrigir erros alheios e são incapazes de existir sem que al-
guém os tenha programado. 
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Neste cenário, o projeto O uso de tablets no Colégio Cru-
zeiro do Sul - estudos e análises em direção de novas metodo-
logias e estratégias de ensino e aprendizagem (ARAUJO JR. et 
al., 2011) busca fundamentar na estrutura conceitual geral da 
TA; que conforme já discutido, possui como princípio básico 
a mediação a partir da concepção de que qualquer atividade 
humana é mediada por instrumentos; a inserção dos tablets 
no Ensino Médio e Fundamental nas diversas áreas do conhe-
cimento, com ênfase inicial nas áreas de Matemática, Física, 
Química, Língua Portuguesa e Inglesa.

Ao considerar que o homem constrói instrumentos que 
funcionam como ferramentas técnicas, empregadas para con-
trolar a natureza, como um martelo ou outro dispositivo mó-
vel, por exemplo, elabora também os signos, como ferramen-
tas psicológicas que representam simbolicamente o mundo 
concreto, como a linguagem. Busca-se entender, na constru-
ção e na consolidação deste projeto, como a ferramenta tablet, 
produto da construção humana, pode contribuir como me-
diador do processo de ensino e aprendizagem, e como tem se 
constituído de artefato a um instrumento de aprendizagem.

A escolha da TA como base para o projeto também se fun-
damenta por entender que não se vive isolado e não se aprende 
sozinho. Precisamos trocar ideias para construir nossas opi-
niões. Além disso, não se faz nada sem ter um porquê; sem mo-
tivos não se age. Agimos movidos por objetivos. E para atingir-
mos nossos objetivos recorremos a alguns meios. Há inúmeros 
meios para se conseguir o que queremos, pois escolhemos o que 
julgamos mais adequado para atingir nossa meta, nosso alvo. O 
que pode ser considerado melhor para alguns pode não ser para 
outros, é isso que nos torna sujeitos histórico-sociais, intérpre-
tes da cultura, inseridos em meios distintos.
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O tablet, concebido como um produto sócio-histórico-cul-
tural, é apropriado na educação como meio para aprender, ensi-
nar, nesta teoria busca-se fundamentação para nossos estudos.

Ainda é incipiente o uso e investigação do tablet como 
ferramenta de ensino apoiado na TA, mas já pode-se apon-
tar algumas pesquisas em que essa abordagem é indicada 
como um dos subsídios teóricos para pesquisas em m-learning 
(TAVARES, 2004; WAYCOTT, 2004; SHARPLES; TAYLOR; 
VAVOULA, 2005; WAYCOTT; JONES; SCANLON, 2005; 
UDEN, 2007; LIAW; HATALA; WANG, 2010; MOURA, 2010; 
BATISTA, 2011). Utilizada ainda em inúmeras áreas, como 
educação e educação a distância, temos Engeströn e Middle-
ton (1996), Carelli (2003) e Andreassen (2000).

O aluno necessita, ainda, entender claramente as regras 
envolvidas na atividade de estudar on-line. Kim e outros au-
tores (2003) analisaram o papel do instrumento mediador es-
tudando exemplos de comunidades on-line de educadores e 
apresentaram seu próprio sistema, intitulado TeacherBridge, 
que ajuda o professor em seu desenvolvimento profi ssional a 
partir da colaboração entre pares e da comunidade. Jakubo-
wicz (2003) focaliza o papel do instrumento na atividade em 
um curso on-line de inglês. A principal contribuição da TA nas 
áreas do trabalho colaborativo mediado por computador e da 
interação homem-computador, segundo o pesquisador, é a de 
colocar o foco na importância do contexto social e de desen-
volvimento do uso do computador. 

O atual cenário brasileiro revela que as pesquisas relacio-
nadas à incorporação de dispositivos móveis fundamentados 
na TA ainda estão em estágio inicial. Dessa forma e com este 
trabalho, pretende-se nortear a prática docente no que se refere 
à utilização desses artefatos (recursos de hardware e soft ware), 
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ao subsidiar questões como os dispositivos móveis podem ser 
incorporados dentro da sala de aula, como empregá-los no 
processo de ensino e aprendizagem e como estabelecer o pro-
cesso avaliativo na utilização de tais dispositivos.
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O USO DE TABLETS:
o processo na construção de novas 
metodologias e estratégias de ensino e 
aprendizagem no Colégio Cruzeiro do Sul
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Introdução

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o per-
curso inicial do projeto Tablet no Colégio Cruzeiro do Sul 
(ARAUJO JR. et al., 2011). O projeto visou a formação de do-
centes para o uso do tablet em sala de aula, bem como a inser-
ção dessa tecnologia móvel no cotidiano escolar. 

As atuais gerações, representadas por nativos digitais, uti-
lizam os aparatos tecnológicos com maior facilidade pelo fato 
de estarem em constante contato com essas novas tecnologias. 
De acordo com Moura (2010), essa facilidade possibilita uma 
inserção mais tranquila desses recursos em sala de aula, já que 
não se torna necessária uma formação específi ca para a sua 
utilização.

A discussão acerca do uso de novas tecnologias na educa-
ção não é recente. Inúmeros teóricos de diversas áreas do co-
nhecimento têm debatido as vantagens do emprego de novas 
tecnologias no processo de ensino e aprendizagem sem deixar 
de salientar que a tecnologia, por si, não é solução para os pro-
blemas da educação. Para que o uso de novas tecnologias se 
dê de forma efetiva, contribuindo para o desenvolvimento do 
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processo de ensino e aprendizagem, é preciso planejar sua im-
plantação, desenvolvendo recursos que possam potencializar 
a educação.

A educação escolar forma indivíduos para a vida social 
em sua totalidade. Comumente utilizamos a Ciência de for-
ma pragmática, por exemplo quando acendemos uma lâm-
pada, ou quando ouvimos uma notícia sobre o clima. As-
sim, a escola precisa dar condições ao aluno de ultrapassar o 
pragmatismo e utilizar a Ciência em diversos momentos de 
sua vida social. 

Na educação, necessitamos de matemáticos, físicos, biólo-
gos, pessoas que se especializem em determinados campos do 
conhecimento, porém, a escola precisa se preocupar com os 
não-cientistas, para que esses possam construir relações com 
a Ciência que ultrapassem a heterogeneidade pragmática da 
vida cotidiana. Nesse sentido, o trabalho educativo docente 
precisa se estabelecer ultrapassando as relações cotidianas.

Duarte (2003) afi rma que a relação com o conhecimento 
científi co deve ser perseguida de forma direta e intencional; 
“[...] sem o conhecimento dessas mediações o professor não 
consegue conduzir a apropriação do conhecimento de forma 
que ela se constitua em algo verdadeiro e signifi cativo para o 
indivíduo educando”.

Acreditamos que a utilização das tecnologias – neste caso, 
do tablet – na prática educativa poderá potencializar o ensi-
no e a aprendizagem em áreas específi cas do conhecimento, 
possibilitando, assim, novas experiências para professores e 
alunos envolvidos no projeto.

Este texto está dividido em etapas; inicialmente descreve 
o contexto de discussão e de produção do projeto para, em 
seguida, apresentar os aplicativos específi cos instalados nos 
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tablets e selecionados pelo professor da disciplina para o de-
senvolvimento das atividades.

A formação continuada

Vivemos um tempo de mudanças, na sociedade do conhe-
cimento, no mundo do trabalho e, em especial, no universo da 
educação escolar, nessa especialmente com o desenvolvimento 
das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC). Essa 
situação exige um novo perfi l docente para atender às novas 
demandas da aprendizagem discente. 

Pensar em formação continuada no enfoque histórico-
cultural, segundo Mazzeu (1998), exige uma refl exão sobre o 
próprio signifi cado do processo educativo e sua relação com 
a constituição do desenvolvimento histórico-social do ser hu-
mano. O autor discorre sobre nossa herança cultural; o homem 
que, ao agir sobre a realidade, transforma elementos naturais 
em objetos culturais. Assim, cria meios de reproduzir e pro-
duzir novos objetos. Nesse sentido, a cultura humana se acu-
mula em objetos e também em suas formas de linguagem; ao 
passo que a história da humanidade acontece nesse processo 
de apropriação subjetiva da realidade e de sua transformação.

A formação continuada do professor, por sua vez, na 
perspectiva histórico-social toma como base a prática 
pedagógica e situa como fi nalidade dessa prática levar 
os alunos a dominarem os conhecimentos acumulados 
historicamente pela humanidade. Para conseguir que os 
alunos se apropriem do saber escolar de modo a se tor-
narem autônomos e críticos, o professor precisa estar, 
ele próprio, apropriando-se desse saber e tornando-se 
cada vez mais autônomo e crítico (MAZZEU, 1998).
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Nessa perspectiva, não se dá importância somente às téc-
nicas que o professor utilizará em sua prática; também não se 
tem como expectativa torná-lo refl exivo sem que seja dado o 
devido valor ao conhecimento historicamente produzido. Ao 
falar de formação continuada, o autor chama-a de “humaniza-
ção”, o que implica aumento da autonomia docente e uma am-
pliação dos conhecimentos e valores gerais da cultura, como, 
também, dos saberes necessários para assegurar ao aluno a 
apropriação ativa e crítica dessa cultura.

Para Mazzeu (1998), a formação continuada deve ser cen-
trada em três eixos, a saber:

• O domínio do saber acumulado, no que se refere ao 
conteúdo escolar e às formas de ensiná-lo;

• O domínio da concepção dialética, como meio de de-
senvolver ações e refl exões autônomas e críticas;

• A formação de uma postura ético-política, guiada por 
sentimentos e valores que possibilitem ao professor 
utilizar esse saber acumulado como meio para o de-
senvolvimento pleno do aluno e para seu próprio pro-
gresso como ser humano.

Ainda na perspectiva de Mazzeu (1998), para que haja 
aprendizagem o professor deve se apropriar de procedimentos, 
técnicas e materiais didáticos, acompanhados de um discurso 
signifi cativo, fundamentado teoricamente. Essa apropriação 
dos instrumentos e signos produzidos pela humanidade deve-
rá levá-lo, ao mesmo tempo, à criação de outros.

Nesse contexto, um dos desafi os do projeto foi fazer com 
que o professor superasse suas difi culdades metodológicas 
com o uso do tablet para que, a partir da inserção dessa tec-
nologia no cotidiano escolar, pudesse contribuir efetivamente 
para a aprendizagem de seus alunos.
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Desenvolvimento do projeto Tablet

O projeto Tablet, desenvolvido a partir da parceria entre 
o Campus Virtual1 e o Colégio Cruzeiro do Sul, foi aplicado 
à Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio), em sua 
primeira etapa envolvendo quinze professores2 e cerca de 250 
estudantes, divididos entre os oitavos anos do Ensino Funda-
mental II e os segundos anos do Ensino Médio e Técnico. 

A fi m de subsidiar a prática pedagógica com o uso do ta-
blet, da Internet, de equipamentos móveis e de m-learning nas 
disciplinas específi cas, além da necessidade e da importância 
de buscar recursos tecnológicos e aplicativos que refl etissem e 
aumentassem a interatividade no processo de aprendizagem 
discente, algumas ações foram desenvolvidas junto aos profes-
sores envolvidos no projeto. Dentre as práticas destacaram-se:

• Estudo e análise de fundamentos teóricos que emba-
sassem a ação docente;

• Utilização dos recursos disponíveis no dispositivo 
móvel, o tablet;

• Mapeamento de aplicações específi cas para cada área 
do conhecimento e disponíveis para tablets de uso 
educacional;

• Elaboração de planos para cada atividade desenvolvi-
da com o uso do tablet em sala de aula;

1 Campus Virtual é a unidade operacional da Universidade Cruzeiro do Sul res-
ponsável pelo planejamento, implantação e supervisão do uso das TIC no Ensino 
Superior, além da oferta de cursos, programas e disciplinas na modalidade a dis-
tância (online).
2 Vale ressaltar que o desenvolvimento do projeto Tablet teve uma inserção signi-
fi cativa em pesquisas temáticas no âmbito do Programa de Pós-graduação Stricto 
Sensu em Ensino de Ciências e Matemática, uma vez que cinco dos professores 
envolvidos receberam bolsas de estudos para o Mestrado nesse programa, desen-
volvendo pesquisas na linha de ambientes virtuais de aprendizagem aplicados ao 
ensino de Ciências e Matemática.
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• Propostas de metodologias inovadoras de ensino e apren-
dizagem dentro do contexto do uso das TIC no Ensino 
Fundamental, Médio e Técnico (ARAUJO JR. et al., 2011).

O projeto, com duração prevista de dezoito meses, teve 
início ao fi nal do segundo semestre de 2011, quando os tablets 
foram entregues aos professores participantes para que pudes-
sem se familiarizar com o equipamento, bem como pesquisar 
aplicativos a serem utilizados no próximo ano letivo, nas dis-
ciplinas correspondentes às áreas que atuam.

No início do ano letivo seguinte à entrega dos equipamen-
tos, introduziu-se o uso do tablet em sala de aula, concomitan-
temente ao estudo dos fundamentos teóricos de embasamento 
das ações dos professores envolvidos. 

Nesse momento fez-se necessário refl etir sobre o uso do 
tablet e de outros dispositivos móveis no contexto educacio-
nal, prática que tem mudado o cotidiano das pessoas envol-
vidas no processo educacional e também a forma de trabalho. 
Passou-se a discutir o processo de ensino e de aprendizagem 
em que o professor, ao ensinar, também aprende, enquanto os 
alunos, durante seus aprendizados, também ensinam (FREI-
RE, 1996), ou seja, um processo dialógico entre professor-pro-
fessor; aluno-aluno; professor-aluno; profi ssionais envolvidos
-aluno-professor; enfi m, entre as demais pessoas ligadas direta 
e indiretamente ao projeto. 

[...] não há docência sem discência, as duas se expli-
cam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os cono-
tam, não se reduzem à condição de objeto, um do ou-
tro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende 
ensina ao aprender. Quem ensina, ensina alguma coisa 
a alguém (FREIRE, 1996, p. 12).
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Para a consecução do projeto no primeiro semestre foram 
realizadas reuniões semanais que intercalavam encontros presen-
ciais e virtuais no período de dois meses, totalizando seis reuniões 
presenciais e cinco virtuais. Os temas abordados variaram desde 
a discussão de teorias relacionadas à aprendizagem e ao desen-
volvimento humano até questões relativas ao uso de ferramen-
tas pedagógicas, como aplicativos para o tablet, de maneira que 
pudessem facilitar o desenvolvimento de situações de ensino e 
aprendizagem relacionadas às áreas de conhecimento específi cas.

Nos encontros foram realizados estudos preliminares so-
bre a Teoria da Atividade (TA), fundamentando e orientan-
do o trabalho pedagógico da escola e do professor em sala de 
aula com o uso do tablet, a fi m de compreender a relação da 
TIC com a sociedade e, em especial, com a atividade educativa 
(ALMEIDA; ARAUJO JR., 2013). 

A TA considera os recursos tecnológicos como ferramen-
tas de mediação na relação do homem com o objeto, nas quais 
cada atividade é sempre oriunda de uma motivação, objeti-
vando realizar a vontade e o desejo do sujeito. 

Engeström (apud RAMOS, 2010), com base nas refl exões 
de Leontiev (1978), apresenta os elementos que compõem 
a atividade humana: o objeto ou o motivo que desencadeia 
toda a atividade e as inter-relações que se estabelecem para a 
concretização da atividade; o sujeito para quem é destinado 
o resultado da atividade; a comunidade, que é constituída de 
inúmeros indivíduos, todos compartilhando o mesmo objeto; 
a divisão do trabalho, ou seja, a divisão das tarefas entre os 
membros do grupo; as regras, que são as normas estabelecidas 
para o desenvolvimento da atividade.

Para as reuniões online, o Campus Virtual disponibilizou 
o soft ware Connect, da Adobe, que permite uma interlocução 
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entre os participantes com um ou mais moderadores, fazendo 
com que todos pudessem ter acesso a documentos, à interlo-
cução e a apresentação em si.

Objetivando a capacitação docente e de outros profi ssio-
nais envolvidos no processo, foram organizados dois momen-
tos presenciais com duração de três horas cada um, cujo foco 
foi o uso do tablet e da plataforma Blackboard como estratégias 
de ensino e aprendizagem.

No segundo semestre o projeto teve continuidade com a 
realização de duas reuniões virtuais e oito encontros presen-
ciais. Em tais encontros privilegiaram-se aspectos como:

• A importância do registro das ações concretizadas em 
sala de aula com o uso de aplicativos selecionados para 
o trabalho desenvolvido durante o estudo de um con-
teúdo de determinada disciplina;

• A necessidade de constante revisão do que fora rea-
lizado, o que está em processo de realização e dos 
próximos passos para o desenvolvimento do projeto, 
devido ao fato desse acontecer em ação, ou seja, tratar-
se de uma pesquisa com uma abordagem qualitativa 
(estudo de caso);

• Proposta de ampliação com a:
 » Inclusão das demais séries do Ensino Fundamen-

tal I e II, do Ensino Médio e do Ensino Técnico; 
além da adesão dos professores que atuam nas di-
ferentes áreas do conhecimento;

 » Elaboração de um projeto de uso do tablet na Educação 
Infantil, em colaboração com os professores atuantes.

Assim, os aplicativos utilizados pelos professores estão 
apresentados no Quadro 1:
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Quadro 1 – Apresentação dos conteúdos trabalhados pelos professores por 
área do conhecimento e série/anos.

Turma Área do 
conhecimento Conteúdo – Aplicativo

8ª A
11 aulas

Língua 
Portuguesa

Charge/aplicativos internos do tablet
Ditos e ditados populares/Facebook

Inglês Gênero textual charge/aplicativos internos do tablet
Graus/adjetivos/Google Tradutor – dicionário de inglês – Portal educacional

8ª B
9 aulas

Língua 
Portuguesa 

Gênero textual charge/aplicativos internos do tablet
Ditos e ditados populares/Facebook (simultâneas)

Língua Inglesa Gênero textual charge/aplicativos internos do tablet
Graus/adjetivos/Google Tradutor – Dicionário de inglês – Portal Educacional

2º A
11 aulas

Biologia Dissecação virtual – via web
Texto colaborativo – Google Docs – via web

Química Moléculas Química Orgânica – OAC

Matemática Internet (Blackboard) – Polyhedra L

Física Mapa Mental/SimpleMind 

2º B
8 aulas

Matemática Internet (Blackboard) – Polyhedra L

Biologia Dissecação virtual – Biologia
Texto colaborativo – Google Docs

Química Moléculas Química Orgânica – OAC

2º C
9 aulas

Biologia Dissecação virtual – Biologia 4/9
Texto colaborativo – Google Docs

Física Mapa mental / SimpleMind – Física

Matemática Internet (Blackboard) – Matemática

Química Moléculas Química Orgânica – OAC – Química 30/8

2º D
11 aulas

Informática 
Básica Flash – Tecnologia

Língua 
Portuguesa Blackboard

Química Moléculas Química Orgânica – OAC – Química

2º E
12 aulas

Informática 
Básica Flash – Tecnologia

Língua 
Portuguesa Blackboard (duas turmas simultâneas)

Química Moléculas Química Orgânica – OAC – Química

Língua Inglesa Gênero textual charge/Aplicativos internos do tablet – Inglês
Graus/adjetivos/Google Tradutor – Dicionário de inglês – Portal Educacional
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Houve a participação efetiva de dez professores envol-
vidos no projeto, trabalhando com alunos das oitavas séries 
do Ensino Fundamental e segundos anos do Ensino Médio. 
O trabalho com os alunos durante o projeto teve a duração 
de, aproximadamente, quatro meses, totalizando 79 aulas, nas 
quais os professores utilizaram o tablet como ferramenta pe-
dagógica. Pelos dados apresentados no quadro observa-se que:

• Houve a participação de dez professores-pesquisa-
dores diretamente envolvidos nos trabalhos com os 
alunos nas salas de aula das oitavas séries do Ensino 
Fundamental e dos segundos anos do Ensino Médio/
Técnico, nas disciplinas de Física, Química, Matemá-
tica, Biologia, Informática Básica, Línguas Portuguesa 
e Inglesa;

• Foram treze aplicativos selecionados pelos professores 
e utilizados nas diversas disciplinas;

• Foram empregados aplicativos específi cos, instalados nos 
tablets e vivenciados pelos alunos de forma interativa.

Apoio técnico e tecnológico 

Para a implementação do projeto houve a necessidade da 
colaboração de diversas áreas técnicas e tecnológicas do Cam-
pus Virtual, sem o que, difi cilmente, se conseguiria ver im-
plantado o processo tal qual foi previsto e realizado.

No projeto existem 250 tablets que, ao fi nal deste estudo, 
seriam distribuídos aos alunos, porém, durante o projeto, a 
utilização desses dispositivos realizou-se mediante o agenda-
mento prévio feito pelo professor com a equipe técnica do Co-
légio. Assim, os aplicativos solicitados pelos professores eram 
antecipadamente instalados pela equipe do Campus Virtual 
para que os alunos não perdessem tempo em sala de aula. 
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O Quadro a seguir mostra os aplicativos que foram insta-
lados nos tablets, conforme disciplina/assunto.
Quadro 2 –Aplicativos utilizados por área do conhecimento e série.

Matemática Português Inglês Química Física

VisualGraph 3 Forma Palavras Test Your English 1 Flashplayer Simplemind 
Free

Matemática 
Multiplicação Caça Palavras English Ear Game Firefox

Kid Math Mindmeister Google Tradutor Organic Chemistry 
Terms

DragMath Simplemind Free Mindmeister Organic Chemistry 
Visualized

Google Keep Firefox Simplemind Free Swf Player

QR Droid Flashplayer Firefox  

Meplot Free Swf Player Flashplayer  

Mindmeister   Swf Player  

Simplemind Free      

Polyhedra L      

Firefox      

Flashplayer      

 Para o projeto Tablet, o Colégio e a Universidade Cru-
zeiro do Sul fi zeram uma reestruturação em sua rede wireless 
para fornecer acesso à Internet aos alunos participantes do 
projeto. Instalou-se o sistema wi-fi  Ruckus, que permite um 
maior número de conexões por antenas, tecnologia que possi-
bilita uma navegação mais rápida e segura, tendo em vista que 
quatro turmas – de aproximadamente quarenta alunos cada – 
fi cariam simultaneamente conectadas.
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Considerações finais 

O Projeto Tablet contou com ações docentes contínuas, vi-
sando garantir um processo de ensino-aprendizagem efetivo e 
que possibilitasse a apropriação discente de conhecimento por 
meio da mediação do professor. Especifi camente foram desen-
cadeadas as seguintes ações:

• Alunos e professores envolvidos no projeto Tablet par-
ticiparam da exposição cultural do Colégio Cruzeiro 
do Sul, aberta às comunidades externa e interna, cujo 
tema foi São Paulo de ontem, de hoje e do amanhã;

• Trabalhos acadêmicos originários do projeto Tablet 
em seminários da Pós-Graduação, além de eventos 
científi cos e exposições foram apresentados na sema-
na de planejamento do Colégio.

Em 2013 o projeto Tablet continua e será objeto de análise 
e futuras considerações a respeito, também, da formação con-
tinuada do professor durante sua atuação docente, inserindo 
em sua prática um olhar de pesquisador.

Tem-se em vista a formação de um professor capaz de 
refl etir sobre a própria prática educativa, buscando conheci-
mentos que possam fundamentar e desvelar essa ação pedagó-
gica, além de possibilitar mudanças no sentido de aprimorar 
ou inovar a metodologia de aprendizagem e de ensino utiliza-
da em sala de aula.



67

Referências 
ALMEIDA, R. R.; ARAUJO JR., C. F. A Teoria da Atividade e sua relação 
com o uso de dispositivos móveis no ensino. In: ARAUJO JR., C. F.; 
SILVEIRA, I. F. Tablets no Ensino Fundamental e Médio: princípios e 
aplicações. São Paulo: Terracota, 2013. 
ARAUJO JR., C. F. et al. O uso de tablets no Colégio Cruzeiro do Sul 
– estudos e análises em direção de novas metodologias e estratégias de 
ensino e aprendizagem. 2011. 15 f. Relatório de pesquisa (Programa 
de Mestrado e Doutorado em Ensino de Ciências e Matemática) – 
Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo, 2011.
DUARTE, N. A Teoria da Atividade como uma abordagem para a 
pesquisa em educação. Perspectiva. Florianópolis, SC, v. 21, n. 2, p. 229-
301, jul./dez. 2003.
ENGESTRÖM, Y. Activity theory and expansive design. 1987. 
Disponível em: <http://projectsfi nal.interactionivrea.org/2004-2005/
SYMPOSIUM%202005/communication%20material/ACTIVITY%20
THEORY%20AND%20EXPANSIVE%20DESIGN_Engestrom.pdf>. 
Acesso em: 20 out. 2013.
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia – saberes necessários à prática 
docente. 19. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
LEONTIEV, A. N. Atividade, consciência e personalidade. Th e Marxists 
Internet Archive. Trad. Maria Silvia Cintra Martins, 1978. Disponível 
em: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.
do?select_action=&co_obra=2309>. Acesso em: 30 set. 2013.
MAZZEU, F. J. C. Uma proposta metodológica para a formação 
continuada de professores na perspectiva histórico-social. Cad. CEDES. 
Campinas, SP, v. 19, n. 44, 1998. Disponível em: <http://www.scielo.br/
scielo.php?pid=S0101-32621998000100006&script=sci_arttext>. Acesso 
em: 1 jul. 2013.
MOURA, A. M. C. Apropriação do telemóvel como ferramenta de 
mediação em mobile learning: estudo de caso em contexto educativo. 
2010. Tese (Doutorado em Ciências da Educação, na Especialidade 
de Tecnologia Educativa) – Instituto de Educação da Universidade do 
Minho. Braga, Portugal, 2010.
RAMOS, D. K. Processos colaborativos mediados pelo computador e as 
contribuições da Teoria da Atividade. Revista Brasileira de Informática 
na Educação, v. 18, n. 3, 2010.





69

O RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA:
A INTERFACE TECNOLÓGICA NAS 
AULAS DO COLÉGIO CRUZEIRO DO SUL

Andreia Nagata

Introdução

Era uma vez...
Um grupo de amigos sonhadores e empreendedores, que 

em 1965 tiveram a iniciativa de inaugurar uma nova escola 
no bairro de São Miguel Paulista. Em meados do século XX o 
bairro oferecia apenas duas escolas públicas e os estudantes, fi -
lhos das famílias locais, tinham poucas alternativas de estudo. 
Era uma tarefa desafi adora, uma escola particular em um bair-
ro carente da Zona Leste de São Paulo. No entanto, os ideali-
zadores do projeto acreditaram e investiram seus esforços na 
criação de uma instituição de ensino particular de qualidade.

O projeto foi se concretizando gradativamente. O grupo 
iniciou suas atividades com a instalação de duas salas de aula 
para o curso de Admissão, na época, preparatório para a en-
trada no antigo curso Ginasial, que atualmente corresponde 
ao Ensino Fundamental II (do sexto ao nono ano). Após um 
ano de funcionamento do curso, foi implantado o curso Gina-
sial Comercial, que oferecia noções básicas de Contabilidade 
e Comércio. As quatro primeiras turmas das séries iniciais do 
referido curso contaram com cerca de duzentos alunos e pro-
moveram signifi cativa integração entre professores, familiares, 
amigos e vizinhos do colégio, por meio da realização de even-
tos nos fi nais de semana, como bailes e festas. Os sócios do co-
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légio também assumiram classes, o que permitia um contato 
aproximado entre mantenedores, alunos e suas famílias.

Estreitava-se, então, a relação de parceria entre o colégio e 
a comunidade; condição que se preserva até os dias atuais, por 
meio de projetos de extensão.

Havia um grupo de estudantes que morava em um bairro 
próximo e cursava Contabilidade no centro de São Paulo. Es-
ses procuraram os diretores do colégio pedindo a implantação 
de um curso Técnico de Contabilidade de nível Médio. Dessa 
maneira, em 1969, tornou-se um dos primeiros cursos técni-
cos oferecidos no País, já que o governo somente ofertou esse 
tipo de ensino em 1971. 

Atendendo aos anseios da comunidade, foram também 
criados os cursos de Secretariado e Eletrônica, sendo que este 
último chegou a ter dez turmas das séries iniciais. No ano se-
guinte, o Colégio Cruzeiro do Sul implantou o Colegial Acadê-
mico, atualmente conhecido como o Ensino Médio Regular, 
com os cursos de Desenho Mecânico e Magistério para, em 
1975, juntar a esses o curso de Processamento de Dados, uma 
inovação para a época.

A escola citada nesta breve narrativa faz parte da Cruzeiro 
do Sul Educacional, que está entre os maiores grupos de Ensi-
no Superior no Brasil, com 75 mil estudantes e dois colégios 
de Educação Básica. O Colégio Cruzeiro do Sul tem mais de 
meio século de tradição e de qualidade em educação e está 
localizado na sede da Universidade Cruzeiro do Sul, onde esta 
história se iniciou.

Durante esses cinquenta anos, o Colégio Cruzeiro do Sul en-
frentou inúmeros desafi os, buscando sempre dar repostas ade-
quadas às questões propostas pela sociedade, ao refl etir cons-
tantemente sobre os processos que envolvem o ato de educar.
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Os novos desafios 

Na contemporaneidade, dentre os inúmeros desafi os que 
a educação enfrenta, fi gura a introdução das novas tecnologias 
nos processos de ensinar e aprender. As tecnologias sempre es-
tiveram presentes na proposta pedagógica do Colégio Cruzeiro 
do Sul. Vale salientar que hoje esta instituição tem a oportu-
nidade de utilizar os ambientes virtuais de aprendizagem da 
universidade mencionada, que dão sustentação aos diferentes 
projetos desenvolvidos nas áreas tecnológicas.

Em 2011 teve início uma revisão da Proposta Pedagógica 
do colégio, que contemplou uma discussão aprofundada sobre 
o papel da educação no contexto da Era Digital.

O primeiro passo para a utilização das novas tecnologias 
da informação e comunicação no colégio foi refl etir a respei-
to do para quê introduzir os novos recursos na rotina esco-
lar. Emergiram distintas respostas dos diferentes segmentos. 
O eixo condutor dessas direções sinalizou a necessidade de a 
escola entrar em sintonia com as transformações pelas quais 
passam as sociedades contemporâneas e como essas afetam as 
gerações que frequentam o ambiente escolar. Considerou-se 
também que as tecnologias podem contribuir para novas ma-
neiras de experimentação, expressão e de revisão das rotinas 
nos contextos escolares ao integrarem distintos recursos e es-
tratégias nos processos de ensino e aprendizagem.

De certo modo, a entrada de novas tecnologias signi-
fi ca uma aceleração de processos já existentes, embora 
elas também introduzam inovações transcendentais na 
maneira de experimentar a realidade, no uso da lin-
guagem, nas formas de ler e escrever e na comunicação 
em geral (SACRISTÁN, 2002, p. 64).



72

Por outro lado, se não fi carmos atentos podemos nos 
transformar em meros consumidores dos artefatos digitais 
produzidos pelo mercado tecnológico.

A introdução das novas tecnologias no colégio foi con-
siderada uma grande oportunidade para estabelecer uma re-
lação mais aprofundada com a Universidade Cruzeiro do Sul, 
pois por meio de um projeto coerente, estruturado e alinha-
do à pesquisa, seria possível planejar ações em parceria com 
a Instituição de Ensino Superior, em especial com o Campus 
Virtual11. Para isso foi fundamental o apoio da Mantenedora 
(Cruzeiro do Sul Educacional), que viabilizou o desenvolvi-
mento do projeto piloto.

Defi nidos os objetivos iniciais, foi necessário traçar um 
caminho. Nessa perspectiva, foram realizados cursos que en-
volveram os diferentes profi ssionais da educação colegial.

A disciplina de Informática passou a integrar o currícu-
lo escolar, promovendo sequências didáticas ordenadas, não 
como mera matéria isolada da Matriz Curricular, mas dialo-
gando com as demais disciplinas por meio de projetos escola-
res, servindo de apoio para a utilização do ambiente virtual de 
aprendizagem (nos laboratórios de informática). Nesse senti-
do, é importante destacar que os projetos desenvolvidos nas 
aulas de Informática estão inseridos já na Educação Infantil, 
onde os docentes observam a aceitação por parte dos discen-
tes e a funcionalidade dos aplicativos pautados em conteúdos 
programáticos que, cada vez mais, potencializam os processos 
de ensino- aprendizagem.

1 Campus Virtual é a unidade operacional da Universidade Cruzeiro do Sul respon-
sável pelo planejamento, implantação e supervisão do uso das tecnologias de infor-
mação e comunicação no Ensino Superior, além da oferta de cursos, programas e 
disciplinas na modalidade a distância (online).
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O uso de tablets no Colégio Cruzeiro do Sul: estudos 
e análises na direção de novas metodologias e estratégias de 
ensino e aprendizagem

Dentre os diferentes projetos desenvolvidos no colégio há 
o intitulado O uso de tablets no Colégio Cruzeiro do Sul: estu-
dos e análises na direção de novas metodologias e estratégias de 
ensino e aprendizagem. O objetivo principal desse projeto foi 
desenvolver um estudo piloto sobre as formas de uso, as apli-
cações e a aceitabilidade dos tablets entre alunos, professores e 
pais (ARAUJO JR. et al., 2011). 

A presença da tecnologia no dia a dia docente foi pensada 
com foco na pesquisa, estudo e análise de novas metodologias 
e estratégias de ensino e aprendizagem.

Tecnologia no colégio: por que?

Instituições educacionais não existem no vácuo. Elas 
são infl uenciadas pelos eventos sociais que constante-
mente ocorrem em torno delas. Os recentes avanços no 
ambiente do trabalho, o crescente retorno dos adultos 
ao ambiente educacional – forçados pela necessidade 
de educação continuada – e as tendências econômicas 
estão forçando as instituições educacionais a mudarem 
(TREUHAFT, 1995).

Diante dessas transformações e possibilidades, entende-se 
que a escola não pode fi car restrita ao reino da palavra, conti-
nuar sendo apenas oral e escrita, circular e linear. Deve inte-
grar sua realidade ao contexto digital.

Nesse sentido, o projeto piloto abrangeu as áreas de Ciên-
cias, Matemática e Tecnologia, com os objetivos de:

a) Estudar, analisar e avaliar os diferentes usos do tablet 
no contexto das disciplinas regulares;
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b) Mapear as aplicações específi cas de cada área do conhe-
cimento, disponíveis para tablets de uso educacional;

c) Estudar e avaliar a aceitabilidade desse recurso tecno-
lógico pelos alunos, professores e pais;

d) Propor metodologias de ensino e aprendizagem ino-
vadoras dentro do contexto do uso das Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC), no Ensino Funda-
mental II e Ensino Médio.

A possibilidade de trabalho com a linha de pesquisa em 
Tecnologias e Ambientes para o Ensino de Ciências e Matemáti-
ca, que propõe a realização de pesquisas no âmbito da TIC na 
educação em Ciências, abrangendo a promoção da pesquisa, 
o desenvolvimento e o uso de ambientes virtuais e colaborati-
vos de aprendizagem foram extremamente importantes para a 
fundamentação do supracitado projeto.

Para o programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Ciências e Matemática da Universidade Cruzeiro do Sul foram 
selecionados professores para a realização do Mestrado. Es-
ses docentes desenvolveram a pesquisa com alunos do Ensino 
Fundamental, representados pelo oitavo ano e os estudantes 
do segundo ano do Ensino Médio. A escolha desses grupos foi 
justifi cada pelo estado de movimentação intrínseca das tur-
mas e por não se tratarem de séries/anos concluintes. A dura-
ção do projeto foi prevista em um período de dezoito meses, 
concomitantemente à produção das dissertações dos profes-
sores-alunos (mestrandos), participantes do projeto piloto, 
como observa Pimenta (2001, p. 23):

[...] a fi nalidade da educação escolar na sociedade tec-
nológica, multimídia e globalizada, é possibilitar que os 
alunos trabalhem os conhecimentos científi cos e tec-
nológicos, desenvolvendo habilidades para operá-los, 
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revê-los e reconstruí-los com sabedoria. O que implica 
analisá-los, confrontá-los, contextualizá-los.

Acreditando nessa abordagem, o projeto contemplou, si-
multaneamente, a participação de diferentes sujeitos do pro-
cesso de aprendizagem: o professor e o estudante. 

O encontro entre o caderno e o tablet

Há considerável período da história da educação o cader-
no ocupa um importante espaço no imaginário escolar. Os com-

positores brasileiros Toquinho e Mutinho (1983), com inter-
pretação de Toquinho, traduziram em melodia popularmente 
conhecida o signifi cado de caderno em música, conforme re-
produzido na Figura 1:
Figura 1 – Letra da música O caderno, de Toquinho e Mutinho.

Fonte: <http://www.vagalume.com.br>. Acesso em: 7 out. 2013.
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Toquinho e Mutinho (1983) declaram a sua confi ança ao 
caderno, deixando evidente a interlocução existente entre o 
sujeito que usa e escreve – o dono do caderno – e o próprio 
objeto. A letra musical estabelece uma relação de parceria e de 
confi abilidade. O caderno confi gura-se como objeto em que 
transcrevemos conhecimentos e as informações adquiridas 
durante nossa vida escolar.

O objeto (caderno) de estudo que perdurou como o mais 
utilizado dispositivo de registros na escola, no entanto, corre o 
risco de perder sua hegemonia na atualidade, quando entram em 
cena os tablets; estamos na Era dos dispositivos móveis. Em todo o 
tempo e lugar as pessoas se conectam, informam-se e escrevem. 
A comunicação acontece em tempo real. Na Era da informação 
os meios aproximam as pessoas, o conhecimento é transportado 
e utilizado em contextos diversos de aprendizagem.

Frente a este novo cenário, em 2011 o projeto O uso de 
tablets no Colégio Cruzeiro do Sul: estudos e análises na direção 
de novas metodologias e estratégias de ensino e aprendizagem 
(ARAUJO JR. et al., 2011) permitiu que as novas tecnologias 
se aliassem à Proposta Pedagógica do colégio. A infraestru-
tura, como laboratórios e a utilização do próprio Blackboard 
(ambiente virtual de aprendizagem) enriqueceu o processo 
por meio do uso das tecnologias de informação e comuni-
cação; bem como a proposição de formação permanente do 
educador contribuíram para a implantação desse projeto edu-
cacional alinhado às novas metodologias de aprendizagem. 

Lévy (1993) entende a informática como tecnologia inte-
lectual que engendra um novo modo de pensar o mundo, de 
entender a aprendizagem e as relações com essa realidade.

A inserção das TIC na sala de aula como recurso peda-
gógico foi viabilizada na escrita, na conceituação do projeto e 
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na aplicabilidade de atividades direcionadas e específi cas nas 
disciplinas elencadas no decorrer das aulas dos anos letivos de 
2012 e 2013.

Considerações finais

O desafi o foi lançado: integrar conteúdos programáticos à 
cultura digital; proporcionar práticas educacionais inovadoras 
no modo de ensinar e, consequentemente, de aprender.

A integração das tecnologias da informação e comuni-
cação ao currículo diário escolas propõe uma nova forma de 
construir as teias de aprendizagem. O ensino de outrora, ad-
ministrado por um currículo linear e fragmentado, hoje en-
contra-se propenso a se tornar colaborativo e compartilhado. 
Alunos e professores movem-se no mesmo ecossistema comu-
nicacional e informativo (PINTO, 2002).

A implantação do projeto piloto que faz parte de O uso de 
tablets no Colégio Cruzeiro do Sul: estudos e análises na direção 
de novas metodologias e estratégias de ensino e aprendizagem 
(ARAUJO JR. et al., 2011) serviu como subsídio para a ressig-
nifi cação da proposta pedagógica do colégio e, de certa forma, 
orientou os professores sobre a necessidade da inclusão digi-
tal no âmbito pedagógico. A função tradicional do ensino, em 
transmitir conhecimentos, hoje interage com mecanismos e 
estratégias de ensino-aprendizagem. Na relação estabelecida 
entre aluno, professor e conhecimento, as novas tecnologias 
podem potencializar essa interação de construção entre os su-
jeitos envolvidos no processo docente e discente.

A comunhão entre as tecnologias educacionais e o aconte-
cimento pedagógico – ensinar e aprender, ou melhor, aprender 
a aprender –, tornam-se pares constantes no espaço escolar. 
Nesse sentido, a movimentação pedagógica no colégio em 
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questão está deveras produtiva, pois promove uma aprendiza-
gem signifi cativa, com base na articulação de conhecimentos 
dos diferentes eixos programáticos envolvidos no projeto.

O novo contexto instiga as organizações escolares à refl e-
xão sobre o paradigma da educação monocultural, abrindo-se 
à perspectiva de educação multicultural, essa que prevê a di-
versidade de culturas, abrangendo novos suportes curricula-
res, inéditas formas de interagir com o conhecimento e com 
as informações. 

É importante destacar ainda que o desafi o dos professores 
que integram o projeto Tablets será alinhar a prática escolar a 
um currículo fl exível e que contemple uma aprendizagem po-
tencializada em ambientes virtuais interativos, possibilitando 
assim, a construção compartilhada e a aplicação de saberes e 
informações. 
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M-PLOTMAT-LEARNING:
POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS NO 
ENSINO DE GEOMETRIA ANALÍTICA POR 
MEIO DO TABLET

Eduardo Jesus Dias
Carlos Fernando de Araujo Jr.

Introdução

Um dos maiores desafi os que a educação brasileira en-
frenta é o processo de ensino e aprendizagem de Matemática, 
onde o profi ssional dessa área se vê refl etindo sobre algumas 
questões, entre as quais destacamos: i) como tentar ensinar jo-
vens nascidos em um mundo cada vez mais tecnológico, com-
petitivo e dinâmico? ii) como argumentar com esse indivíduo 
que o estudo da Matemática proporciona um conhecimento 
signifi cativo para a sua vida?

O modelo pedagógico que é sugerido neste trabalho 
(M-plotmat-learning) vem como uma contribuição diferen-
ciada na dinâmica do processo de ensino e aprendizagem de 
Matemática com a utilização de meios tecnológicos: i) o tablet 
(artefato físico); e ii) o aplicativo pré-defi nido (Meplot-Free, 
artefato abstrato). A proposta tem origem no projeto intitu-
lado O uso de tablets no Colégio Cruzeiro do Sul – estudos e 
análises em direção de novas metodologias e estratégias de 
ensino e aprendizagem (ARAUJO JR. et al., 2011), que teve 
como objetivo estudar e avaliar novas metodologias de ensino 
e aprendizagem com o uso de tablets nas áreas de Ciências e 
Matemática.
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Segundo Batista, Behar e Passerino (2011, p. 4), “[...] um 
sistema de premissas teóricas que representa, explica e orienta 
a forma como se aborda o currículo e que se concretiza nas 
práticas pedagógicas e nas interações professor-aluno-objeto 
de conhecimento [...]”, torna o processo mais interativo e di-
nâmico para essa geração, que é chamada de nativos digitais, 
de acordo com Mark Prensk (2001). Isso vem ao encontro do 
modelo M-Plotmat-learning, que estabelece um suporte peda-
gógico para o professor em criar uma estratégia de trabalho 
coletivo e colaborativo junto a seus alunos, em que o docente 
organiza as práticas educacionais de forma que sejam mais ob-
jetivas e interativas.

A estrutura do projeto foi baseada na Teoria da Atividade 
(TA) e envolveu três turmas com 102 alunos do Ensino Médio 
do Colégio Cruzeiro do Sul, situado na Cidade de São Paulo.

No primeiro semestre de 2012, o modelo M-Plotmat-learning 
foi utilizado na escola e o recurso metodológico foi construído 
por meio da perspectiva estrutural da TA, conforme apresentado 
por Ramos (2010), além de Almeida e Araujo Jr. (2013). 

Assim, organizamos esta exposição da seguinte manei-
ra: na próxima seção apresentaremos a estrutura básica do 
M-Plomat-learning e sua fi nalidade na atividade; em seguida 
relataremos o recurso pedagógico utilizado no tablet (aplica-
tivo – Meplot-Free) e a sua aplicação em sala de aula. Na seção 
seguinte mostraremos alguns dados da pesquisa realizada com 
os alunos e fi nalizaremos este Capítulo com algumas conclu-
sões e considerações sobre o trabalho em questão. 



81

M-Plotmat-learning

A estrutura da atividade tem como referência teórica os 
princípios da TA e da área de mobile-learning (m-learning), 
uma vez que Geddes (2004) defi ne m-learning como “[...] a 
aquisição de qualquer conhecimento e habilidade usando tec-
nologia móvel, em qualquer lugar, qualquer tempo, e que re-
sulta na alteração do comportamento”; já Freysen (2004) diz 
que o m-learning pode ser conceituado como o uso de tecno-
logia e comunicação móvel, síncrona e assíncrona, para ob-
jetivos educacionais. Mais recentemente, outros conceitos ou 
defi nições do m-learning foram elaborados com o objetivo de 
promover a inclusão das novas características dos dispositivos 
móveis e seu potencial para a educação (CROMPTON, 2013).

O objeto da TA é a compreensão entre a consciência e a 
atividade, pois segundo Leontiev (1978), ambas estão integra-
das e são consideradas formas de relação com o mundo, ou 
seja, o homem é dirigido por motivos de maneira intencional. 
Assim, o motivo envolve a realização de diversas ações que se 
compõem pelas operações desenvolvidas.

Nas atividades, em especial a aprendizagem, a abordagem é 
realizada a partir de um tipo de atividade estruturada que tem 
por objetivo uma defi nição clara, ou seja, o sujeito tem consciên-
cia de sua ação, conforme descrito por Davýdov (1982). Podemos 
enfatizar, ainda, que a educação escolar tem considerável signifi -
cado na formação do pensamento teórico desse indivíduo.

O objetivo da atividade M-plotmat-learning é desenvol-
ver habilidades no educando, a fi m de estabelecer relação de 
aproximação do conteúdo proposto pelo professor na área de 
Geometria Analítica, mais especifi camente no estudo de retas 
e circunferências no plano cartesiano, sugerindo alguns exer-
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cícios de forma individual e outro coletivo. Esse modelo parte 
de dois princípios: primeiro, o aluno recebe o dispositivo móvel 
em sala de aula e utiliza o aplicativo (Meplot-Free) pré-defi nido 
pelo professor para resolver as questões sugeridas na sequência.

As tarefas e atividades foram disponibilizadas no ambien-
te virtual de aprendizagem (Blackboard) ou apresentadas pelo 
professor em sala, de modo que o estudante acompanha a ex-
plicação e os passos do processo por meio de um roteiro dis-
tribuído pelo professor e também disponibilizado no ambiente 
virtual. O docente intervém quando necessário, de forma me-
diadora para a realização das tarefas propostas na atividade. 

Nesse contexto, entendemos que o M-plotmat-learning 
poderá contribuir para a melhoria do ensino e aprendizagem, 
onde o educando terá a oportunidade de desenvolver ações em 
conjunto com o artefato, na articulação e na interação com o 
conteúdo analítico geométrico proposto em ambiente escolar.

O aluno interage com a tela do dispositivo, manuseando 
de forma agradável o gráfi co sugerido pelo aplicativo; con-
soante a isso, construirá tal arquitetura, digitando comandos 
no próprio programa. Nesse modelo (M-plotmat-learning) o 
discente terá a oportunidade de dialogar com o dispositivo, 
pautado nas interpretações das retas, dos ângulos, das escalas, 
das distâncias entre pontos, funções, análises de crescimento 
e decrescimento etc. Assim, o aluno tomará as melhores de-
cisões na resolução de problemas com a ajuda do tablet e do 
aplicativo na atividade sugerida pelo professor.

A estrutura do M-Plotmat-learning segue baseada na TA 
como suporte conceitual e teórico. No Quadro1 apresentamos 
uma estrutura global de como foi planejada e desenvolvida a 
ideia do M-Plotmat-learning em sala de aula, com os alunos 
para a discussão das atividades propostas pelo professor:
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Quadro 1 – Estrutura global do M-Plotmat-learning.

 
Temos uma visão melhor de como o trabalho se desen-

volveu em sala de aula. Percebemos que o tablet e os alunos 
estão no centro da estrutura pedagógica apresentada. Esses seis 
elementos estão inter-relacionados de forma a dar toda a visão 
de como a atividade pode se tornar um trabalho colaborativo 
entre os estudantes. Essa estrutura indica ainda que a relação 
entre aluno e atividade matemática é mediada por instrumen-
tos (tablet e aplicativo) disponibilizados pelo professor e pela 
instituição em que ocorreu o referido trabalho de pesquisa. 

Aplicação

A atividade proposta, objeto do presente estudo, foi apli-
cada durante quatro aulas de cinquenta minutos cada, envol-
vendo três turmas com 102 alunos participantes do segundo 
ano do Ensino Médio do Colégio Cruzeiro do Sul, situado na 
Zona Leste da Cidade de São Paulo.

O aluno deveria descrever passos de análise da Geometria 
Plana Analítica sobre o estudo da reta e da circunferência no 
plano cartesiano com o auxílio do tablet e de um aplicativo 
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gráfi co (Meplot-Free). A execução do trabalho mostrou que, 
segundo o referencial teórico de Leontiev (1978), o objeto é 
considerado como centro da atividade. Neste caso, o objetivo 
era analisar situações problemas na área de Geometria Plana, 
conectando as ações individuais à atividade coletiva; já o sujei-
to é o ponto de análise da pesquisa e a comunidade são grupos 
de indivíduos que compartilham o mesmo objeto. 

A separação do trabalho refere-se à divisão horizontal das 
tarefas entre os indivíduos da comunidade, enquanto a verti-
cal é compreendida por relações de poder. A fi nalização ocor-
re a partir das regras estabelecidas e que norteiam as ações e as 
interações em um sistema de atividade. 

Os conteúdos matemáticos propostos na atividade devem 
ser analisados de forma criteriosa pelo professor para que o 
aplicativo consiga efetivamente atender os conceitos funda-
mentais de Geometria Cartesiana Analítica. Assim, a proposta 
da referida atividade promoverá as premissas de uma aprendi-
zagem signifi cativa para o aluno. No Quadro 2 é apresentada a 
estrutura da TA adaptada para as aulas de Matemática com a 
utilização do tablet e um aplicativo gráfi co:
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Quadro 2 – Representação adaptada da TA para uma atividade na área de 
Matemática.

Na Figura 1 são apresentados aspectos da aula que fora 
desenvolvida em sala com o auxílio do programa Meplot-Free. 
O aluno em destaque na imagem digita funções na caixa de 
entrada do aplicativo, para que esse possa gerar gráfi cos es-
pecífi cos, auxiliando nas análises sobre os resultados obtidos.
Figura 1 – Uso do tablet em sala de aula.
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Aplicativo

O aplicativo Meplot-Free é livre de direitos autorais e pos-
sui as seguintes funcionalidades: gráfi co de funções, calcula-
dora, solução algébrica de equações, além da possibilidade de 
compartilhar os resultados. A Figura 2 apresenta três capturas 
de tela, respectivamente (da esquerda para a direita), da inter-
face, da interface para inserção das funções e da interface de 
apresentação do gráfi co das equações:

Figura 2 – Representação esquemática das atividades no projeto piloto na 
área de Matemática.

  
Fonte: Google Play.

A atividade proposta estava ligada ao conteúdo do mate-
rial teórico utilizado em sala de aula (livro-texto de Geometria 
Analítica) e tinha como objetivo fazer com que os alunos re-
latassem as posições relativas de duas retas e as justifi cassem 
com base na observação do aplicativo gráfi co (Meplot-Free). 
Os participantes foram então orientados a procurarem o apli-
cativo antes da aula ser iniciada. O aplicativo ainda não estava 
instalado em alguns aparelhos, porém os alunos se conectaram 
à Internet e conseguiram “baixá-lo” sem muitos problemas.
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Na primeira aplicação a equipe técnica da instituição 
acompanhou o trabalho em sala de aula, quando necessário 
oferecendo apoio e suporte técnico aos estudantes e ao pro-
fessor pesquisador. A atividade inaugural foi desenvolvida em 
trinta minutos, sendo que, nos vinte minutos restantes dessa 
aula, foi solicitado aos alunos que relatassem os pontos po-
sitivos e negativos da atividade. Nas outras três ocasiões, os 
tablets foram utilizados de forma participativa e colaborativa 
na resolução de problemas. 

Depois de observar os relatos discentes, logo após a pri-
meira aplicação, foi possível verifi car que a maioria conside-
rou o artefato (tablet) como uma possibilidade para uma nova 
dinâmica na sala de aula, o que contribuiu para a aprendiza-
gem. Nesse sentido, destacamos a fala de um aluno que carac-
teriza este aspecto:

Esta aula, junto com o tablet foi uma aula muito mais 
interessante e interativa. O auxílio dos tablets ajuda a 
entender a aula, a teoria muito melhor, de uma manei-
ra muito mais legal e prática. Tivemos algumas difi cul-
dades quanto ao baixar os aplicativos e ao conectar à 
Internet, mas creio que isso é um pouco falta de costu-
me, logo iremos [nos] acostumar (ALUNO A).

Um aspecto interessante a ser observado é o fato de que na 
disciplina de Matemática alguns alunos demonstraram certa 
apreensão em relação ao uso do tablet. Uma parte dos parti-
cipantes indicou preferência ao lápis e ao papel, manifestando 
preocupação se o tablet resolveria “tudo”, sem que tivessem 
ciência e domínio sobre todo o processo dos cálculos. O de-
poimento do Aluno B ilustra tal apreensão:



88

Com o uso dos tablets há uma certa facilidade e agi-
lidade na visualização do tema da aula, porém o alu-
no não exercita o tema sozinho já que é uma máquina 
que realiza tudo sozinha. Por isso, o uso desta máquina 
deveria só ser aplicado quando os alunos já tivessem 
uma base da aula, para não se tornarem seres presos à 
tecnologia (ALUNO B).

Em relação à atividade específi ca de Matemática, os es-
tudantes perceberam que a cada comando digitado na entra-
da do campo específi co para a equação, o gráfi co se alterava, 
causando considerável curiosidade discente. De certa forma, 
o desenvolvimento da tarefa foi colaborativa, pois deixou cla-
ro que o aluno com difi culdade questionava outros colegas na 
busca do seu próprio entendimento algébrico e geométrico 
proposto no plano cartesiano do aplicativo (Meplot-Free). 

A seguir há uma imagem da atividade proposta e de-
senvolvida no próprio aplicativo, pois nessa fase da tarefa, o 
aluno relatava sobre a posição da reta, conforme a demons-
tração gráfi ca gerada. O próprio criaria uma justifi cativa da 
visão interativa gráfi ca do aplicativo frente ao trabalho pro-
posto em sala.
Figura 3 – Aplicação em sala de aula do aplicativo Meplot-Free.
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Devemos considerar ainda a fala do Aluno C, conforme a 
seguir:

Pude perceber que quando trocamos o valor de x o 
gráfi co muda de direção. Ele pode ir para baixo ou para 
cima, conforme eu digito no teclado do aplicativo. Se 
eu coloco negativo, o gráfi co desce, mas quando eu 
ponho positivo ele sobe. Agora acho que estou com-
preendendo a noção de coefi ciente angular mostrada 
pelo professor na sala (ALUNO C).

Veremos a seguir os resultados obtidos durante a aplicação 
da pesquisa em sala de aula, assim como algumas colocações 
observadas. 

Resultados

Depois das atividades desenvolvidas em sala, foi distribuí-
do um instrumento de pesquisa que consistia em um questio-
nário pautado em alguns aspectos vividos durante a aplicação 
dos exercícios. Este instrumento de pesquisa foi elaborado 
para permitir a análise da relação e inter-relação dos diversos 
componentes envolvidos no esquema da atividade, de acordo 
com o apresentado no Quadro 2.

Os alunos responderam sobre a sua utilização frente ao 
uso dos tablets e expressaram suas opiniões a respeito do ma-
nuseio e da aprendizagem. Destacamos alguns gráfi cos que 
apresentam os dados obtidos na pesquisa:
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Gráfi co 1 – Idade dos alunos envolvidos.

No Gráfi co 1 temos um levantamento sobre a idade dos 
participantes. Percebe-se que a maioria dos alunos tem dezes-
seis anos de idade, o que representa jovens acostumados a usar 
a tecnologia em seu dia a dia.

O Gráfi co 2 mostra um panorama sobre a quantidade de 
estudantes, no que diz respeito ao gênero, dado que fi cou clara 
a predominância feminina nessa pesquisa.

Gráfi co 2 – Informação sobre a porcentagem de alunos e alunas que 
participaram da pesquisa.

Foi elaborada uma questão referente à utilização do apli-
cativo Meplot-Free em sala de aula. Percebemos um aspecto 
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positivo no que diz respeito ao seu auxílio durante a atividade, 
pois a maioria reconheceu que tal recurso mudou a aborda-
gem didática, tornando-a mais interativa. É possível ser con-
siderada, ainda, uma abordagem mais prática à resolução do 
exercício; outro aspecto relevante foi a visualização gráfi ca que 
o aplicativo proporcionou.
Gráfi co 3 – Auxílio da utilização do aplicativo Meplot-Free em sala de aula.

 
Outro aspecto levantado foi o momento de manusear o 

aplicativo e o tablet, pois a fora questionado ao aluno se esse 
precisou pedir ajuda a alguém. É fácil notar na no Gráfi co 4 
que o adolescente da atualidade trabalha bem com esse tipo de 
artefato, ainda que para alguns se tratasse do primeiro conta-
to. Segundo Mark Prensk (2001), o jovem nascido a partir da 
década de 1990 tem facilidade com a tecnologia. Assim, pode-
mos notar que a atividade promoveu relevante autonomia de 
uso e de desenvoltura na resolução dos exercícios propostos 
pelo professor pesquisador.
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Gráfi co 4 – Resultado do auxílio que o aluno teve durante a atividade.

Podemos observar que boa parte dos participantes fi cou à 
vontade no manuseio do tablet e estabeleceu diálogos com os 
colegas e professor para solucionar os problemas vivenciados 
na atividade.

No que se refere ao conhecimento de aplicativos gráfi cos, 
destacamos os resultados do Gráfi co 5:
Gráfi co 5 – Conhecimento de aplicativos com funções do Meplot-Free.

Nesse fi ca clara nossa obrigação docente em incentivar 
aulas com esse tipo de dinâmica, pois os alunos não conhecem 
aplicativos que possuem a mesma função e potencialidade do 
meplot-free. Dentre inúmeros motivos, podemos destacar a 
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desinformação estudantil. Geralmente, o jovem usa os dispo-
sitivos móveis mais para o entreterimento do que para auxílio 
em suas atividades e estudos. Em nosso entendimento, a ca-
rência dessa tecnologia nas escolas e a falta de preparo docente 
nessa área gera esse tipo de problema.
Gráfi co 6 – Reconhecimento do aplicativo que melhor enfatiza em 
Matemática.

Gráfi co 7 – Problemas de manuseio do tablet durante a atividade.
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No Gráfi co 6 ressaltamos dois importantes aspectos: o 
primeiro é que os alunos perceberam o benefício de utilizar o 
aplicativo que deu suporte visual no momento de estabelecer a 
resolução da atividade; o segundo aspecto é que esses descobri-
ram outras funções que o aplicativo Meplot-Free proporcionava. 
Por exemplo, foi citado na pesquisa as matrizes, a entrada de 
inúmeras funções na interface inicial e a circunferência.

Já o Gráfi co 7 mostra que os participantes tiveram algumas 
difi culdades em encontrar comandos específi cos no aplicativo, 
pois alguns alegaram a falta de usabilidade do programa sugeri-
do pelo professor.

Em seguida, no Gráfi co 8, fi nalizamos a pesquisa com a 
avaliação pessoal da aula desenvolvida, a partir do tablet uti-
lizado na sala:
 Gráfi co 8 – Opinião dos alunos sobre a aula com o uso de tablets.

Este último Gráfi co mostra aspectos importantes com o 
trabalho, a partir de uma ferramenta de mediação, o uso do 
tablet. Segundo Vigotsky (1981, p. 140): 

[...] o aspecto mais essencial que distingue a ferramen-
ta psicológica da ferramenta técnica é que aquela diri-
ge a mente e o comportamento, enquanto a ferramenta 
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técnica, que também é inserida como um elo interme-
diário entre a atividade humana e o objeto externo, é 
dirigida para produzir uma ou outra série de mudan-
ças no mesmo objeto. 

Podemos dizer que com a utilização do tablet o grau de 
motivação discente foi expressivo, tornado extremamente sa-
tisfatório o trabalho em sala de aula, pois 88% dos entrevista-
dos opinaram que as atividades propostas pelo professor pes-
quisador ocasionou uma leitura diferenciada na resolução de 
problemas e exercícios que envolviam a Geometria Analítica. 
Os objetos matemáticos inseridos no aplicativo proporciona-
ram um melhor entendimento do conteúdo, por isso houve 
índices baixos de reprovação da atividade executada em sala 
de aula. 

Considerações finais

Os dados apresentados mostram algumas tendências. Os 
alunos compreendem a simplicidade e a praticidade da tecno-
logia móvel (tablet) e seu potencial para interação e relacio-
namento com os colegas. Esses aspectos são importantes para 
a organização de atividades colaborativas entre os estudantes. 

Os alunos também têm a percepção da tecnologia móvel 
como potencial para aprendizagem, mas há, ainda, alguns re-
ceios da dependência tecnológica e não domínio de todos os 
aspectos relacionados a um tema de estudo, como, por exemplo, 
a habilidade de resolução de exercícios numéricos e algébricos, 
utilizando os meios tradicionais lápis e caderno. Esses pontos 
nos parecem evidenciar uma questão cultural e de crença que 
poderá ser tratada com outras atividades, além de maior sensi-
bilização discente por meio de atividades diversifi cadas. 
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No geral, os alunos do Ensino Médio apresentaram alto 
grau de motivação e satisfação com o uso da tecnologia móvel 
e sua utilização mostrou-se satisfatória no processo de ensino 
e aprendizagem de Matemática, relacionando um tema espe-
cífi co, que é a análise gráfi ca (Funções e Geometria Analítica).

Diante disso, percebemos que quando tratamos o conteú-
do matemático com as novas tecnologias, o aluno do Ensino 
Médio mostra uma atitude diferente em sala de aula. São no-
táveis a vontade da descoberta e a curiosidade dos jovens em 
saber como o dispositivo gerou certa imagem gráfi ca, colabo-
rando signifi cativamente nesse processo de compreensão dos 
conceitos algébricos e geométricos correlacionados.
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A PERCEPÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO 
MÉDIO SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS 
TABLETS EM ATIVIDADES DE ENSINO 
APRENDIZAGEM EM FÍSICA

Marta de Cássia Nascimento Kulcsar Borges
Carlos Fernando de Araujo Jr.

Introdução

Por ser o ensino um processo complexo, é importante 
que novas abordagens e uma visão contextualizada de temas 
e fenômenos estudados sejam propostas aos alunos com o 
objetivo de uma construção de conhecimento de forma mais 
signifi cativa. Uma nova postura e conduta do profi ssional da 
educação também é esperada neste processo.

A pesquisa em ensino de Ciências, de modo geral, evoluiu 
signifi cativamente a partir de projetos desenvolvidos nas últi-
mas décadas, em que se destacam a análise de currículos entre 
1950 e 1960, as concepções alternativas em 1970, as mudanças 
conceituais em 1980, as representações mentais em 1990 e os 
estudos com o professor de Ciências e microetnográfi cos nos 
últimos anos, conforme Moreira (2003). 

Atualmente, as tendências educacionais apontam trans-
formações no processo de ensino e a necessidade de novas 
posturas docentes e discentes, bem como a apropriação de re-
cursos e de ferramentas de informações diversifi cadas e ino-
vadoras. A utilização de dispositivos móveis de comunicação, 
como smartphones e tablets, em curto prazo, é apontada como 
ferramenta de interesse no processo de ensino e aprendizagem 
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na Educação Básica. Segundo Johnson (2012), baseado na opi-
nião de especialistas em educação:

[...] a colaboração é cada vez mais percebida como uma 
habilidade primária no mundo todo, e desencadeou 
uma demanda crescente para que alunos, professores e 
escolas encontrem formas criativas de desenvolver es-
sas habilidades dentro das atividades de aprendizado.

Assim, cabe ao professor uma mediação inicial entre um novo 
conhecimento e signos já familiares ao estudante, até que esse con-
siga de forma autônoma estabelecer relações e refl exões sobre o 
conhecimento inicialmente existente e o recentemente construído. 
Neste processo de aprendizagem, o educador não centraliza o saber 
ou as informações, mas auxilia de forma a contribuir na orientação 
do processo de descobertas como agente de orientação.

Na teoria da aprendizagem signifi cativa proposta por Au-
subel (1982), e retomada por Fernandes (2011), mais do que 
relevar o meio em que o aprendiz se insere, destaca a impor-
tância do cognitivismo em uma estrutura de ancoragem de 
novos conceitos em outros preexistentes na estrutura mental 
do indivíduo, capacitando-o a estabelecer inéditas relações e a 
fortalecer conceitos secundários.

Nesta forma de aprendizagem é importante um material 
potencialmente signifi cativo e a disposição discente a apren-
der. A construção efetiva de uma estrutura de conhecimento 
não se sustenta unilateralmente, por simples recepção; é sim 
uma interação entre a ideia proposta com quem lhe é exposto, 
sendo fundamental a disposição a aprender. Para tanto, novos 
conceitos devem ser potencialmente signifi cativos, possuindo 
uma sequência lógica, não arbitrária e que façam parte da ca-
pacidade intelectual do estudante.
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Inúmeros são os fatores que podem infl uenciar a aprendi-
zagem, tais como: idade, condições socioculturais e ocupação. 
É comum ouvir-se dos alunos a frase de que acreditavam na 
complexidade de um conteúdo e após um determinado tempo 
e de seu próprio amadurecimento intelectual aquilo lhes pare-
ça mais simples. Fato que não apenas a idade cronológica, mas 
a construção cognitiva discente infl uenciam amplamente no 
aprimoramento ou na reorganização dos conceitos.

Neste processo, a ação motivacional docente pode ser 
decisiva. Utilizar-se de recursos tecnológicos pode auxiliar 
de forma positiva tal abordagem, seguindo uma orientação 
adequada e planejada. Embora não sendo uma unanimidade, 
dispositivos móveis de comunicação com acesso à Internet 
(como smartphones ou tablets) são comuns em salas de aula, 
principalmente entre estudantes de Ensino Médio.

 Normalmente, esses dispositivos são utilizados para aces-
so à redes sociais ou para informações de cunho pessoal ou so-
cial do aluno. Em determinados momentos é possível orientar 
a utilização desses equipamentos como recursos signifi cativos 
de acesso às informações pertinentes ao universo escolar.

Inúmeras são as etapas de uma aprendizagem signifi cativa. 
Na aprendizagem representacional, inicialmente o induvíduo 
aprende o signifi cado particular de cada conceito, efetuando 
uma relação que lhe seja psicológica e emocional. Posterior-
mente será capaz de construir uma estrutura de combinações 
de palavras isoladas em uma sentença, passando por uma 
aprendizagem proposicional, essa que é simplesmente a soma 
de palavras, componentes de uma frase, para então alcançar 
uma estrutura mental mais elaborada entre os conceitos e os 
diversos signifi cados que uma mesma palavra pode assumir 
em diferentes contextos.
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Ná área de ensino de Ciências e Matemática os mapas 
conceituais são um importante instrumento para representar 
o conhecimento e o relacionamento signifi cativo entre estes 
conceitos. Os mapas conceituais surgiram com Novak (2006) 
e são utilizados em diversas pesquisas no Brasil e no Exterior.

Outro recurso para representar conceitos, principamente 
ideias, são os mapas mentais. Criados por Buzan (1974; BUZAN; 
BUZAN, 2000), os mapas mentais têm características mais livres 
quando comparados com os mapas conceituais, permitindo um 
relacionamento de ideias e conceitos mais simples (DAVIES, 2011).

Neste trabalho utilizamos os mapas mentais como uma pri-
meira etapa para a organização e o relacionamento de conceitos 
e ideias. Dado sua simplicidade e praticidade, os mapas men-
tais podem ser utilizados de forma mais adequada no contexto 
de uma sala de aula e no tempo de duração de uma aula con-
vencional. Segundo Bovo (2005), os mapas mentais permitem 
elaborar diagramas que facilitam e auxiliam a organização de 
registros hierárquicos de informações. Existem inúmeros pro-
gramas e aplicativos (apps) para as diversas plataformas de siste-
mas operacionais e que podem ser utilizados em computadores 
pessoais ou dispositivos móveis (com sistemas Android e IOS).

Os incontáveis programas existentes para desenvolver 
mapas mentais contam ainda com recursos atrativos ao perfi l 
atual de nossos jovens. Apresentam propostas de inserção e de 
utilização de fi guras, de recursos gráfi cos variados de apresen-
tação (cores, formas e símbolos), que tendem a atrair e a esti-
mular visualmente o estudante, atuando como uma ferramen-
ta auxiliar para expressar sínteses dos conteúdos abordados.

A descrição a seguir relata os objetivos da investigação, 
a metodologia aplicada à pesquisa, expressão e a análise dos 
resultados, além das considerações fi nais.
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1 Objetivos

Este trabalho teve por objetivo investigar o uso de recursos 
tecnológicos (dispositivos móveis de comunicação – tablets) 
de forma colaborativa a fi m de buscar informações, construir 
conceitos, estabelecer relações entre os temas desenvolvidos e 
suas aplicações no mundo em que o aluno está inserido.

Estruturar mapas mentais, utilizando o aplicativo Sim-
ple Mind Free, instalado em tablets com sistema operacional 
Android e disponíveis aos participantes, com o propósito de 
apresentar o aplicativo e verifi car o interesse em relação a esse 
recurso na síntese de conteúdos já estudados, como organiza-
dor de tarefas ou conhecimentos prévios ou posteriormente 
desenvolvidos e relevantes de um arquivo mental que sejam 
signifi cativos à leitura do tema abordado.

Efetuar registros em relação ao processo e utilização dos 
tablets e do aplicativo de construção de mapas mentais, desta-
cando a avaliação discente quanto à utilização do dispositivo 
móvel e do aplicativo, bem como a relevância atribuida ao ins-
trumento, avaliando se esse se faz signifi cativo no processo de 
ensino-aprendizagem e do trabalho colaborativo.

2 Metodologia e descrição da atividade realizada

A investigação sobre a utilização de dispositivos móveis 
de comunicação como ferramentas mediadoras no processo 
de ensino-aprendizagem da disciplina de Física, tendo como 
foco principal a construção de mapas mentais, segundo uma 
ação colaborativa, foi realizada no segundo semestre de 2012.

Utilizando contribuições da Teoria da Atividade (TA) 
neste processo, o diagrama representado na Figura 1 sintetiza 
os elementos relevantes abordados neste processo (RAMOS, 
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2010; ALMEIDA; ARAUJO JR, 2013). Como ferramenta de 
mediação ou instrumento foram utilizados os tablets. Esses 
dispositivos auxiliaram na construção de mapas mentais que 
abordaram conteúdos programáticos estudados em aula ante-
riormente desenvolvida. O mapa mental, construído de forma 
colaborativa, representava o objeto, o resultado, ou o objetivo 
deste processo, no qual o estudante expressaria suas impres-
sões, memórias e sínteses por meio de seu arquivo mental so-
bre o conteúdo específi co da disciplina estudada.
Figura 1 – Representação do modelo da Teoria da Atividade.

Fonte: Almeida e Araujo Jr (2013).

A comunidade, ou o público-alvo do processo de investi-
gação foram duas turmas escolares do segundo ano do Ensino 
Médio, com idades entre quinze e dezesseis anos; os sujeitos 
estavam organizados em duas salas com 32 alunos, em média. 
Esses estudantes faziam parte do corpo discente do Colégio 
Cruzeiro do Sul, uma instituição de ensino da rede privada, lo-
calizada na Zona Leste do Município de São Paulo. Inúmeras 
foram as regras sociais seguidas nesse processo, desde a dispo-
nibilização das ferramentas pela instituição de ensino, até o 
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desenvolvimento propriamente dito da atividade como objeti-
vo, conforme descrito a seguir.

Os dispositivos móveis de comunicação utilizados foram 
tablets de sete polegadas, operando na plataforma Android e 
disponibilizados pelo Colégio para utilização em sala de aula 
nos processos investigativos e no auxílio da prática de ensino
-aprendizagem. Cada participante utilizava seu equipamento, 
identifi cado de forma personalizada, podendo realizar as ta-
refas e armazenar seus registros na memória interna do dis-
positivo, ou enviar as informações construídas para arquivos 
pessoais ou para outros equipamentos.

O acesso à Internet estava disponível para o desenvolvi-
mento de pesquisas, consultas de informações e utilização de 
aplicativos, sempre que necessário. Em cada aparelho estava 
instalado o aplicativo Simple Mind Free, utilizado para a ela-
boração de mapas mentais na disciplina de Física como uma 
ferramenta auxiliar no processo de aprendizagem.

A dinâmica de utilização dos tablets e da construção de 
mapas mentais em aulas da disciplina de Física para os alunos 
do Ensino Médio foi realizada segundo um planejamento de 
aula, uma divisão de trabalho e de tarefas a serem realizadas, a 
partir da adequação ao conteúdo programático a ser desenvol-
vido ao longo do ano letivo.

Em cada turma, no início da aula, foi questionado aos es-
tudantes sobre seus conhecimentos prévios a respeito de ma-
pas mentais e sua aplicação no processo de ensino e aprendi-
zagem ou como organizador de tarefas. A resposta unânime 
foi o total desconhecimento dessa ferramenta. A partir desta 
resposta foi então solicitada como tarefa de casa uma breve 
pesquisa sobre o que são mapas mentais e quais suas utiliza-
ções, bem como exemplos de aplicativos relacionados. As ano-
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tações deveriam ser registradas de acordo com a organização 
de estudos pessoais para posterior refl exão em sala de aula.

Na aula posterior à solicitação da pesquisa sobre mapas 
mentais, os estudantes se reuniram em grupos de quatro e seis 
componentes, todos sob a mediação docente. Então cada alu-
no em seu grupo, expôs seus apontamentos sobre a pesquisa 
realizada (situação registrada na Figura 2). De forma coletiva 
elaboraram uma síntese e cada grupo apresentou seus resul-
tados por meio de uma breve exposição oral do representante 
elegido em cada círculo desta atividade.

Figura 2 – Refl exão colaborativa sobre a pesquisa realizada: utilizações e 
contribuições da construção de mapas mentais.

Após a exposição das pesquisas e com base nas refl exões 
levantadas pelos alunos, o professor corroborou ao exposto, que 
os mapas mentais podem ser utilizados como uma ferramen-
ta relevante ao processo de ensino-aprendizagem, bem como 
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organizador de tarefas cotidianas, segundo Bovo (2005). Esta 
atividade transcorreu durante uma aula de cinquenta minutos.

Com as refl exões sobre mapas mentais já realizadas, na 
aula seguinte os estudantes, dispostos novamente em grupos, 
foram desafi ados a construírem de forma individual um mapa 
mental como revisão de um tema desenvolvido em aulas an-
teriores de Física que abordava o tema Eletrostática, conside-
rando os conceitos elementares, fenômenos envolvidos e apli-
cações já abordados em sala de aula a partir de métodos tradi-
cionais, como aulas expositivas, livros didáticos, experimentos 
e exercícios de fi xação.

Nas aulas que antecederam a avaliação formal, as ativi-
dades com a utilização dos tablets, além de constituírem um 
novo tratamento, também auxiliaram na síntese de conteúdo, 
tornando-se uma forma inovadora dos estudantes expressa-
rem a construção mental de seus conhecimentos. Durante o 
processo de elaboração dos mapas mentais, os materiais tradi-
cionais de estudos, como livros didáticos e o caderno de apon-
tamentos eram consultados de forma livre, alternando com o 
próprio acesso à rede de informações, segundo o desejo do 
participante. A Figura 3 representa a construção individual 
dos mapas mentais:

Embora cada aluno tenha construído seu mapa mental, 
a possibilidade do trabalho em grupos de forma colaborativa 
os auxiliaram no manuseio do equipamento. Após a distribui-
ção dos equipamentos, cada estudante acessou o aplicativo 
Simple Mind Free e, nesta forma de ação, a turma interagiu 
na descoberta de como construir o mapa mental; a partir des-
se contexto, utilizaram os variados recursos de cores, formas 
e desenhos. A discussão também ocorreu sobre o conteúdo 
específi co da disciplina de Física, seus principais pontos e na 
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seleção de informações já existentes em cada arquivo mental 
individual, assim como na agregação de outros conceitos ex-
traídos dos apontamentos de aula.
Figura 3 – Utilização do tablet no processo ensino aprendizagem.

Cada mapa mental elaborado fi cou arquivado no respec-
tivo tablet. Durante o processo foi realizada a avaliação de de-
sempenho e intervenções necessárias quanto à utilização do 
aplicativo, o manuseio do dispositivo e dos conceitos e tópicos 
listados referentes ao conteúdo específi co. Os apontamentos 
avaliativos foram efetuados por meio de registros escritos e 
de imagens pelo professor mediador. Os estudantes puderam 
mostrar seus resultados a cada colega, e assim observar as di-
versas possibilidades de expressão de um tema elaborado com 
tal ferramenta (registro observado nas fi guras 4 e 5).

Ao fi nal desta tarefa, foi solicitado aos alunos que respon-
dessem um questionário de pesquisa para que pudessem ex-
pressar sua opinião quanto à utilização do equipamento, suas 
percepções sobre o aplicativo e a contribuição que esse trouxe 
ao processo de aprendizagem. 
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Figura 4 – Verifi cação, análise e intervenção nas construções de mapas 
mentais com a utilização do aplicativo Simple Mind Free.

Figura 5 – Utilização do aplicativo Simple Mind Free na elaboração de 
mapas mentais.
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3 Avaliação do processo e análise dos dados obtidos

O questionário sobre a utilização do tablet foi composto 
por sete perguntas objetivas, partindo da utilização do aplicati-
vo Simple Mind Free como ferramenta mediadora no processo 
ensino-aprendizagem na disciplina de Física. Dessa forma, o 
participante expressaria a sua opinião em relação a cada ques-
tionamento, assinalando uma das cinco opções possíveis, res-
pectivamente representadas pelos seguintes juízos de valores: 
concordo plenamente; concordo; não concordo ou discordo; dis-
cordo e discordo plenamente. As questões contemplavam três 
grupos: quanto ao uso do dispositivo móvel de comunicação: 
o tablet; quanto à utilização do aplicativo para a elaboração de 
mapas mentais: o Simple Mind Free; e quanto à utilização de 
ambos como contribuição no processo de ensino-aprendiza-
gem da disciplina de Física. 

O preenchimento do questionário avaliativo ocorreu 
como atividade de casa e de forma não obrigatória, logo, es-
pontânea e individual. Por meio da Internet os alunos aces-
sariam um endereço eletrônico onde o questionário estava 
disponível. O estudante poderia ou não se identifi car, fi cando 
livre para expressar suas opiniões. Neste procedimento, dos 
62 participantes 39 alunos responderam as questões. Os dados 
obtidos foram organizados no Quadro 1:
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Quadro 1 – Questões do instrumento de pesquisa e frequência de respostas.

Questões

Frequência de respostas em cada item

Concordo 
plenamente Concordo Não concordo 

ou discordo Discordo Discordo 
plenamente

1) A mobilidade do 
tablet contribuiu na 
realização da atividade?

13 22 3 1 0

2) O sistema touch 
screen do tablet 
facilitou a realização da 
atividade?

13 18 6 1 1

3) Do ponto de vista 
tecnológico, o tablet 
é simples e prático de 
usar?

13 17 4 4 1

4) A utilização do 
aplicativo contribuiu 
em seu processo de 
aprendizagem?

16 18 4 0 0

5) A assimilação do 
conteúdo ocorreu de 
forma mais signifi cativa 
com a utilização do 
aplicativo?

11 17 8 2 0

6) A utilização do 
tablet/aplicativo foi um 
fator motivacional em 
relação às aulas?

16 7 11 3 1

7) A utilização do tablet/
aplicativo facilitou seu 
relacionamento com os 
colegas?

9 12 12 3 2

Considerando as respostas positivas concordo plenamente 
e concordo, é possível observar considerável satisfação discente 
quanto à utilização do dispositivo móvel e do aplicativo como 
ferramentas auxiliares no processo de ensino-aprendizagem 
em aulas de Física. Observa-se também a indiferença quanto a 
essas utilizações por parte de alguns alunos.
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Individualmente à resposta de cada questionamento efe-
tuado, bem como suas impressões podem ser analisadas per-
centualmente, de acordo com os dados do Quadro 1, é verifi -
cável a percepção discente com relação aos temas entendidos 
como relevantes para a pesquisa.

3.1 Sobre o uso do tablet

No que diz respeito a questão 1, do instrumento de pes-
quisa (ver Quadro 1), o objetivo foi verifi car se a mobilidade 
do tablet contribuiu para a realização da atividade. Observa-se 
como resposta à primeira questão que, aproximadamente, 33% 
dos participantes concordaram plenamente que a mobilidade 
do tablet contribuiu na realização da atividade. Aproximada-
mente, 56% concordaram, 8% nem concordaram ou discor-
daram e, em torno de 3% discordaram dessa condição. Nessa 
primeira questão os dados apresentados no Quadro 1 indicam 
que a maioria (89%) concordou que a mobilidade contribuiu 
para realização da atividade.

Um dos aspectos diferenciais dos tablets em relação aos 
computadores de uso pessoal é o sistema touch screen, onde as 
operações com o dispositivo são realizadas diretamente na tela 
do equipamento com uso das mãos ou de uma caneta especial 
(stylus). Desse modo, conhecer a percepção discente referente 
ao sistema touch screen do tablet utilizado é importante para 
efeitos da pesquisa.

A questão 2 do instrumento de pesquisa (ver Quadro 1) 
trata desse aspecto. Observa-se na resposta à segunda pergun-
ta que, aproximadamente, 33% dos entrevistados concordaram 
plenamente com a proposição, sendo que 46% concordaram, 
15% não concordaram ou discordaram, 3% discordaram e 3% 
discordaram plenamente. Os resultados da segunda questão 
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indicam que a maioria (79%) considerou que o sistema touch 
screen auxiliou na realização atividade.

Um dos objetivos da pesquisa foi identifi car a percepção 
de simplicidade e praticidade do uso do tablet em sala de aula. 
A questão 3 do instrumento de pesquisa, conforme apresen-
tado no Gráfi co 1, mostra que, aproximadamente, 33% con-
cordaram plenamente, 44% concordaram, 10% nem concor-
daram ou discordaram, 10% discordaram e 3% discordaram 
plenamente. Embora os dados apresentados no Quadro 1 
indiquem que a maioria achou o tablet simples e prático de 
usar (77% correspondentes aos que concordaram plenamente 
e concordaram), houve cerca de 12% dos alunos que discor-
daram da praticidade e simplicidade do tablet para realização 
desse tipo de atividade. 

3.2 Sobre o aplicativo

Na questão 4 do instrumento de pesquisa, de acordo 
com o Quadro 1, indagamos se o aplicativo contribuiu para 
o processo de ensino e aprendizagem. Quanto à utilização do 
aplicativo no processo ensino-aprendizagem, verifi ca-se que, 
aproximadamente, 43% dos alunos concordaram plenamen-
te, 47% concordaram, 10% nem concordaram ou discordaram 
e não houve manifestações contrárias à contribuição favorá-
vel do aplicativo, então considerado importante no processo 
de ensino-aprendizagem, uma vez que nessa questão houve 
anuência de 90% dos participantes, o maior indicador de per-
cepção de concordância da pesquisa.

Quanto à importância do aplicativo para a assimilação do 
conteúdo de forma mais signifi cativa, referente à questão 5 do 
Gráfi co 1, observamos que 30% concordaram plenamente que 
a assimilação do conteúdo ocorreu de forma mais signifi cativa 
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com o uso do aplicativo, 44% concordaram e 21% não con-
cordaram ou discordaram, 5% não concordaram. Na questão 
5, 74% concordaram que a assimilação do conteúdo foi mais 
signifi cativa. O fato de 21% dos alunos não indicarem con-
cordância ou discordância pode refl etir a falta de critério ou 
parâmetro discente para responder essa questão.

3.3 Quanto à disciplina (Física)

Sabemos que a tecnologia apresenta um importante fator 
motivacional na sala aula. Neste aspecto, nosso interesse de 
pesquisa foi conhecer a percepção discente quanto ao fator 
motivacional do uso do tablet e do aplicativo específi co (Sim-
ple Mind Free) para as aulas de Física, proposição da questão 6 
(ver Gráfi co 1). Em relação à motivação sobre o uso do tablet 
e do aplicativo, aproximadamente, 43% dos alunos concorda-
ram plenamente e 18% concordaram, 29% nem concordaram 
ou discordaram, 8% discordaram e 2% discordaram plena-
mente. Esses dados indicam que a maioria (72%) concordou 
com o fator motivacional apresentado pelo tablet e pelo apli-
cativo para a realização das aulas. Observamos ainda que 29% 
foram indiferentes. Este aspecto pode sugerir algo relacionado 
a estratégia de uso do tablet ou do aplicativo, ou ainda, as con-
dições de uso na sala de aula.

Na questão 7, apresentada no Gráfi co 1, procuramos iden-
tifi car se o uso do tablet e do aplicativo favoreceu o relacio-
namento entre os colegas em sala de aula. O objetivo dessa 
pergunta foi o de identifi car se a introdução no novo recurso 
em sala de aula promoveu aspectos relacionados a colabora-
ção, seja de forma natural ou pela própria natureza da pro-
posta de utilização do tablet e do aplicativo em sala de aula. 
Os dados apresentados no Gráfi co 1 permitem verifi car que, 
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quanto ao relacionamento com os colegas, aproximadamente 
24% concordaram plenamente, enquanto 31% concordaram 
e 32% não concordaram ou discordaram, 8% discordaram e 
5% discordaram plenamente. Entre todas as questões esta teve 
o menor índice de concordância geral (55%). O atingimento 
de 32% entre os participantes que apresentaram uma indica-
ção neutra, não concordaram nem discordaram, pode sugerir 
que a proposta da atividade não contribuiu de forma explicita 
e percebida pelos estudantes a ponto de ampliar o relaciona-
mento entre os quais na sala de aula.

Além da utilização cotidiana dos tablets, como instru-
mento de comunicação, registro de imagens, acesso às redes 
sociais, dentre outros fatores, foi possível observar que esse 
dispositivo móvel pode ser utilizado de forma satisfatória nos 
processos educativos, sendo mais um recurso relevante e com-
patível com os recursos tecnológicos empregados pelos alunos 
fora da escola. No processo de estruturação mental do conhe-
cimento, utilizando a elaboração de mapas mentais, segundo 
as respostas obtidas, mostrou-se um instrumento inovador e 
relevante no processo de ensino-aprendizagem, tornando pos-
síveis utilizações nas mais diversas áreas do conhecimento e 
na organização de tarefas cotidianas. 

Em relação ao ensino de Física, a utilização do tablet/
aplicativo evidenciou os alunos de forma orientada, desde a 
descoberta de importantes recursos (aplicativos), úteis no pro-
cesso de aprendizagem, agregando mais alternativas de moti-
vação para as aulas.

Considerações finais

Neste trabalho apresentamos a análise da percepção dis-
cente do Ensino Médio na realização de uma atividade com o 
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uso do tablet e aplicativo para mapas mentais com o objetivo 
de organizar e relacionar conceitos aprendidos e discutidos 
em aula. No contexto geral, a atividade foi organizada segun-
do os elementos da TA. A proposta metodológica, no contex-
to específi co do ensino de Física, considera o uso do mapa 
mental como a primeira etapa para a organização de ideias e 
conceitos. Em uma segunda fase do projeto de pesquisa, não 
discutida neste Capítulo, objetiva-se utilizar os aplicativos no 
contexto de mapas conceituais para o desenvolvimento de 
conceitos, seus relacionamentos e a identifi cação de semântica 
de signifi cados entre os conceitos (NOVAK, 1990, 2006). 

A proposta de uso da tecnologia apresentada foi desen-
volvida como uma primeira introdução do tablet no ensino de 
Física do Colégio Cruzeiro do Sul. Os estudantes e o professor 
não tiveram experiências anteriores de uso desse dispositivo. 
Assim, embora a proposta fosse previamente planejada e orga-
nizada, sabemos que a introdução de uma nova tecnologia, em 
seu primeiro momento de contato, causa diversos impactos.

Os resultados obtidos por meio de instrumento de pesqui-
sa (ver Quadro 1) com foco nos elementos da TA (ver Figura 
1), na perspectiva do tablet como uma ferramenta de media-
ção, indicam que a maioria dos estudantes concordaram que 
esse aparelho é um recurso adequado para a realização de ati-
vidades escolares, dado que possui mobilidade; recursos touch 
screen; simplicidade e praticidade de uso no âmbito da ativida-
de realizada, entre outros fatores, analisados de acordo com as 
respostas às questões 1, 2 e 3, consolidadas no Quadro 1.

Nas questões de 4 a 6 do Quadro 1, procurou-se destacar 
os elementos relacionados com a interação entre sujeito e ob-
jeto (Figura1), no contexto do uso do tablet e aplicativo. Nesse 
sentido, observamos que a maioria entende o aplicativo como 
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um recurso que contribuiu para o processo de aprendizagem, 
conforme resultados da questão 4. Observa-se ainda que essa 
pergunta foi a que apresentou menor índice de resposta neutra 
ou discordante. Os estudantes entenderam que a assimilação do 
conteúdo se deu de forma mais signifi cativa com a utilização 
do aparelho e do aplicativo, como se constata nas respostas da 
questão 5 (ver Quadro 1). Quanto ao tablet/aplicativo fi gurar 
como um fator motivacional (questão 6 no Quadro 1), embora 
a maioria concorde com o fator motivacional, observamos um 
alto índice de respostas neutras. Tal alcance pode revelar a ne-
cessidade de revisão da proposta e estratégia de uso do tablet.

A questão 7 (ver Quadro 1) procurou estabelecer um re-
lacionamento entre os elementos da TA, regras sociais, co-
munidade, divisão do trabalho e ferramenta de mediação na 
perspectiva do sujeito. Nesse sentido, almejou-se observar se 
a proposta apresentada promoveu o relacionamento com os 
colegas. Os resultados obtidos mostram que, embora a maio-
ria tenha concordado de que a uso do dispositivo ampliou o 
relacionamento interpessoal, houve um alto percentual de res-
postas neutras (ver Quadro 1), o que pode ser um indicador 
da necessidade de elaboração de uma atividade com outros 
elementos de divisão de trabalho e regras sociais.

A perspectiva de atividades didáticas no ensino de Físi-
ca do Ensino Médio, desenvolvidas com base nos pressupos-
tos da TA e utilizando tablets e aplicativos como artefatos ou 
ferramentas mediadoras para atingir determinado objetivo, 
mostra-se coerente e com fundamentos teóricos para permitir 
uma análise de todos os multifatores envolvidos na elaboração 
e aplicação. O uso de aplicativos de mapas mentais ou con-
ceituais possibilitam engajamento dos estudantes na atividade, 
instrumentalizam os alunos com recursos diferenciados para 
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representar a informação e o conhecimento e, ainda, promo-
vem a aquisição de saberes mais elaborados por meio da re-
lação entre conceitos já existentes juntos dos novos sentidos, 
além da criação de uma rede de signifi cados ampliada e modi-
fi cada no contexto da aprendizagem signifi cativa.

Referências
ALMEIDA, R. R.; ARAUJO JR., C. F. A Teoria da Atividade e sua relação 
com o uso de dispositivos móveis no ensino. In: ARAUJO JR., C. F.; 
SILVEIRA, I. F Tablets no Ensino Fundamental e Médio: princípios e 
aplicações. São Paulo: Terracota, 2013. 
AUSUBEL, D. P. A aprendizagem signifi cativa: a teoria de David 
Ausubel. São Paulo: Moraes, 1982.
BOVO, V.; HERMANN, W. Mapas mentais enriquecendo inteligências: 
manual de aprendizagem e desenvolvimento de inteligências – captação, 
seleção, organização, síntese, criação e gerenciamento de conhecimentos. 
2005. Disponível em: <http://www.idph.net/download/mmapresent.pdf>. 
Acesso em: 11 maio 2012.
BUZAN, T. Using both sides of your brain. New York: E. P. Dutton, 1974.
______.; BUZAN, B. Th e mind map book. London: BBC Books, 2000.
DAVIES, M. Concept mapping, mind mapping and argument mapping: 
what are the diff erences and do they matter? Higher Educacion, 2011.
FERNANDES, E. A ponte para aprender: David Ausebel e a 
aprendizagem signifi cativa. Nova Escola, n. 248, 2011. Disponível 
em: <http://revistaescola.abril.com.br/gestao-escolar/david-ausubel-
aprendizagem-signifi cativa-662262.shtml>. Acesso em: 30 dez. 2012.
HWANG, G.-J.; WU, P.-H.; KE, H.-R. An interactive concept map 
approach to supporting mobile learning activities for natural science 
courses. Computers & Education, v. 57, n. 4, p. 2272-2280, 2011.
JOHNSON, L. et al. Technology outlook for brazilian Primary and 
Secondary Education 2012-2017. In: NMC Horizon Project Sector 
Analysis. Austin, Texas: Th e New Media Consortium, 2012.
MOREIRA, M. A. Pesquisa básica em educação em Ciências: uma visão 
pessoal. Porto Alegre, RS: FURG, 2003.
NOVAK, J. D. Concept mapping: a useful tool for science education. 
Journal of Research in Science Teaching, v. 27, n. 10, p. 937-949, 1990.



119

______.; CAÑAS, A. J. Th e origins of the concept mapping tool and the 
continuing evolution of the tool. Information Visualization, v. 5, n. 3, 
p. 175-184, 2006.
RAMOS, D. K. Processos colaborativos mediados pelo computador e as 
contribuições da Teoria da Atividade. Revista Brasileira de Informática 
na Educação, v. 18, n. 3, 2010. 





121

VIVISSECÇÃO VIRTUAL COM 
UTILIZAÇÃO DE TABLETS:
UMA CONTRIBUIÇÃO PARA 
OS PROCESSOS DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM NAS AULAS DE 
BIOLOGIA

Meire França
Ismar Frango Silveira

Carlos Fernando de Araujo Jr.

Aquilo que escuto eu esqueço,
Aquilo que vejo eu lembro,

Aquilo que faço eu aprendo (Confúcio).

Introdução

A utilização de redes sem fi o e recursos tecnológicos, 
como notebooks, netbooks, smartphones, tablets, dentre outros, 
é uma constante no cotidiano de nossos alunos. Esses recursos 
possuem diversas funções e aplicações, destacando-se o po-
tencial para a comunicação e busca de informações. 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) es-
tão em todos os lugares, sendo utilizadas nas mais diversas 
áreas do conhecimento. Diante disto, as novas tecnologias as-
sumem papéis importantes em inúmeras funções, contribuin-
do não apenas para a execução das diversas funções e ativi-
dades cotidianas, mas comumente as ressignifi cando, diante 
de uma nova realidade potencializada pelo uso das TIC. Na 
área da educação o potencial das TIC possibilitam, dentro de 
uma proposta pedagógica adequada e articulada com os obje-
tivos educacionais, a realização de atividades, melhorando a 
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qualidade das aulas, independente do espaço físico, conforme 
corroboram Audino e Nascimento (2010).

Atualmente, os estudantes vivem a Era da Tecnologia Di-
gital Móvel, materializada em dispositivos como smartphones e 
tablets. Assim, consideramos que seja um momento adequado 
para a introdução desses dispositivos a propósitos educacionais 
específi cos e claros, nos processos de ensino e aprendizagem 
formais e informais, ampliando o espaço e tempo da aprendi-
zagem, contribuindo para que a sala de aula possa se tornar um 
local mais atrativo a partir de atividades educativas que utilizem 
esse tipo de recurso. A inserção do recurso digital faz com que 
os estudantes troquem ideias com os colegas, construindo cole-
tivamente o conhecimento de maneira individual.

Frente ao potencial dos recursos tecnológicos dentro e 
fora da sala de aula, o professor tem a possibilidade de or-
ganizar os materiais que utilizará durante suas aulas, tendo 
autonomia de identifi car qual recurso tecnológico pode ser 
utilizado de acordo com as necessidades apresentadas pela 
turma, levando o aluno a perceber que não se trata apenas de 
um novo recurso, mas sim de uma dinâmica que possibilitará 
relacionar conhecimento e aprendizado de forma mais signifi -
cativa, com potencial de transformar o espaço escolar no que é 
conceitualmente proposto como sala de aula invertida (fl ipped 
classroom) (BERGMAN; SAMS, 2012).

Ferramental tecnológico

Nesta seção descreveremos três linhas de recursos tec-
nológicos que podem ser utilizados em uma proposta de in-
trodução das novas tecnologias na educação dentro e fora do 
espaço escolar: o uso de tablets no Ensino Médio; objetos de 
aprendizagem e recursos educacionais abertos; redes sociais 
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e ferramentas colaborativas. Os recursos aqui apresentados 
foram utilizados em uma proposta específi ca para o Ensino 
Médio, no âmbito de uma atividade específi ca na área de Bio-
logia, relacionada à vivissecção, que será detalhada nas seções 
posteriores.

Tablets no Ensino Médio

Os tablets são representantes genéricos das tecnologias 
móveis, tais como smartphones, tablets, PC e PDA. Esses re-
cursos tecnológicos têm alcançado alto grau de potencialidade 
na educação e apresentam algumas importantes características 
nesse contexto, entre as quais podemos destacar a: usabilida-
de; portabilidade; acessibilidade e ubiquidade; oportunidade 
de aprendizado just-in-time; conexão e convergência; além da 
possibilidade de uma experiência de aprendizado individuali-
zada e personalizada (MELHUISH; FALLOON, 2010).

A usabilidade está relacionada aos aspectos de uso, ou 
seja, a experiência do usuário com o tablet. Os modelos atuais 
desse equipamento possuem interface intuitiva e sistema tou-
chscreen, ambos proporcionando a interação com o usuário de 
forma diferenciada com relação ao PC tradicional.

Quanto a portabilidade, os tablets podem ser portados em 
diferentes espaços e atividades.

A acessibilidade e mobilidade, em conjunto com a portabi-
lidade, possibilitam o acesso a redes de dados e comunicação em 
qualquer tempo e lugar, ou seja, de modo ubíquo. As ideias de 
computação ubíqua e computação em nuvem permitem oportu-
nidades de acesso e de aprendizados específi cos. Os dispositivos 
móveis têm se caracterizado com uma tecnologia que permite 
a conexão de indivíduos, grupos e coletivos por meio de redes 
sociais, mecanismos específi cos de comunicação. Esses aspec-
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tos promovem a conexão e convergência observada no uso dos 
dispositivos móveis. Além desses aspectos, o potencial de com-
putação e de comunicação dos tablets permitem experiências 
individualizadas e personalizadas, cada vez mais relevantes por 
meio de aplicativos e sistemas de aprendizado específi cos para 
uso no contexto desses dispositivos. 

Deste modo, as principais características das tecnologias 
móveis, como o tablet, colocam-no como um importante re-
curso em sala de aula e seu potencial para tornar as atividades 
mais interativas, dinâmicas e colaborativas. 

Objetos de aprendizagem e recursos educacionais 
abertos 

Na literatura há uma série de denominações para o que 
chamaremos neste trabalho de objetos de aprendizagem, tais 
como: objetos instrucionais (GIBBONS; RICHARDS, 2000); 
objetos educacionais (TAROUCO; FABRE; TAMUSIUNAS, 
2003); objetos de mídia (SOUTH; MONSON, 2003); objetos 
inteligentes (GOMES; SILVEIRA; VICCARI, 2004) e objetos 
espertos (ABDULMOTALEB et al., 2000).

Os Objetos de Aprendizagem (OA) são unidades de ins-
trução e/ou de ensino reutilizáveis. Segundo o Learning Ob-
jects Metadata Workgroup (IEEE, 2002), os objetos de apren-
dizagem (learning objects) podem ser defi nidos como qual-
quer entidade, digital ou não digital, que possa ser utilizada, 
reutilizada ou referenciada durante o aprendizado suportado 
por tecnologias (IEEE, 2000). Os objetos de aprendizagem 
incluem os conteúdos multimídias, soft wares, conteúdos ins-
trucionais, aplicativos de simulação e animação, laboratórios 
virtuais, dentre outros. Analogia dos objetos de aprendizagem 
com Legos e a facilidade de desenvolvimento levou a criação 
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de repositórios de objetos de aprendizagem que nos permitem 
recuperar objetos e organizar propostas pedagógicas e didáti-
cas específi cas nas mais diversas áreas de conhecimento.

Quando utilizados e analisados com um objetivo especí-
fi co, os objetos de aprendizagem possibilitam vivenciar rela-
ções, processos, conceitos e princípios, levando o estudante a 
construir, experimentar e elaborar conhecimentos, visualiza-
do como instrumento motivador.

Partindo dos princípios citados e pesquisando o assunto a 
ser trabalhado com os alunos, foram utilizados como objetos de 
aprendizagem os laboratórios virtuais. No Quadro 1 apresen-
tamos uma relação de repositórios de objetos de aprendizagem 
com conteúdo em português (originais ou traduzidos/legenda-
dos) e seus respectivos endereços eletrônicos, que podem ser 
utilizados no âmbito das diversas áreas de conhecimento. 

O conceito de OA é paulatinamente sobreposto pelo recen-
te movimento em direção aos Recursos Educacionais Abertos 
(REA). Os REA partem da mesma a defi nição dos OA, com a 
ressalva de que devem estar sob domínio público ou ser dis-
ponibilizados através de alguma licença aberta (COMMON-
WEALTH OF LEARNING, 2011). Além disso, devem seguir 
formatos e padrões técnicos que permitam sua edição, reuti-
lização e compartilhamento. Entretanto, por se tratar de um 
movimento relativamente novo, a oferta de recursos realmen-
te abertos para ensino de Biologia (e de maneira geral) ainda é 
mais limitada do que a oferta de OA. 
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Quadro 1 – Relação dos principais repositórios de objetos de aprendizagem 
do Brasil e alguns do exterior.

Repositório Endereço eletrônico

Banco Internacional de Objetos Educacionais – 
Ministério da Educação (MEC) http://objetoseducacionais2.mec.gov.br

Coletânea de Entidades de Suporte ao uso de Tecnologia 
na Aprendizagem (CESTA) –
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

http://www.cinted.ufrgs.br/CESTA

Portal do Professor – MEC http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
index.html

Conexão Professor – Governo do Estado do Rio de 
Janeiro

http://www.conexaoprofessor.rj.gov.br/
objetos.asp

Ensino de Línguas Online (ELO) – Universidade 
Católica de Pelotas

http://www.leff a.pro.br/elo/repositorio/
portugues.html

Matemática Multimídia – Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP) http://www.m3.mat.br

Micro & Gene, atividades para o ensino de Biologia – 
Universidade de São Paulo

http://www.ib.usp.br/microgene/index.
php?pagina=atividades

Portal Domínio Público – MEC http://www.dominiopublico.gov.br

Projeto Teia da Vida – Universidade Federal de Goiás 
e Laboratório de Tecnologia da Informação e Mídias 
Educacionais (LabTime)

http://webeduc.mec.gov.br/
portaldoprofessor/biologia/teiadavida/
conteudo/index.html

Multimedia Educational Resources for Learning and 
Online Teaching (MERLOT) http://www.merlot.org/merlot/index.htm

Academia Khan http://www.khanacademy.org

Portal de Ensino de Ciências e de Cultura Científi ca de 
Portugal (MOCHO) http://www.mocho.pt

Rede de Repositórios de Objetos de Aprendizagem do 
Canadá (EduSource) http://www.edusource.ca

Redes sociais e ferramentas colaborativas

O advento da web 2.0 possibilitou que o usuário de In-
ternet tivesse um papel ativo na produção do conhecimento, 
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como exemplo temos os blogs, os wikis, o Twitter, o Youtube, 
os podcasts e culminando em tempos mais recentes as redes 
sociais, onde o Facebook é o principal modelo. As tecnologias 
geradas com o conceito da Web 2.0 possibilitaram uma grande 
evolução no uso da Internet e no relacionamento interpessoal, 
gerando novos valores e costumes para a sociedade contempo-
rânea. Uma ilustração disso é o crescimento e a disseminação 
de redes sociais. 

O Facebook é uma rede social que permite conversar com 
amigos, compartilhar mensagens, links, vídeos e fotografi as, 
além da criação de eventos, listas de vídeos e integração de 
publicações em outras redes sociais. Além das funcionalidades 
citadas, existem ferramentas de interação criadas por outras 
empresas ou pessoas, como jogos e testes temáticos, como os 
apresentados por Patrício e Gonçalves (2010). Assim, embora 
o Facebook tenha outros objetivos que os educacionais, alguns 
trabalhos, em propostas especifi cas, têm procurado avaliar 
qual a percepção dos estudantes sobre o uso dessa rede social 
na educação (MINOCHA, 2009).

O Brasil lidera o crescimento mundial do uso da rede so-
cial Facebook, com alta de 146% no total de usuários mensu-
rados no último ano. De acordo com ROXO (2012), em junho 
de 2012 o País alcançou 54 milhões de usuários, ou 5,6% do 
total de usuários da rede social em todo o mundo.

Na realidade tecnológica em que vivemos, o Facebook ofe-
rece possibilidades de trabalho virtual e colaborativo para a 
realização de atividades educacionais, em que os estudantes 
ganham autonomia no aprendizado, conseguem realizar ati-
vidades postadas a distância, o que permite participação de 
todos os envolvidos no processo de ensino, além de ser uma 
ferramenta que faz parte do cotidiano discente. 
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Em termos de trabalho colaborativo, as ferramentas dis-
ponibilizadas pelo Google Drive (anteriormente nomeado de 
Google Docs) são compostas por um processador de textos, 
um editor de apresentação, um editor de planilhas e um edi-
tor de formulários. Esse conjunto de ferramentas permite aos 
usuários a criação e edição online de documentos, colaboran-
do em tempo real com outros usuários. Relativamente mais 
difundido no meio corporativo, o Google Drive ainda é uma 
ferramenta pouco utilizada no meio acadêmico – em especial 
pelos alunos –, principalmente ao se considerar suas potencia-
lidades em relação à produção de textos e demais documentos 
em grupo e de forma colaborativa. Os documentos gerados 
pelo Google Drive podem ser acessados a partir de qualquer 
computador ou dispositivo móvel, uma vez que estão na nu-
vem, além do site fornecer ferramentas próprias e integradas 
de versionamento e controle de edições.

A utilização conjunta de uma rede social como o Face-
book e de ferramentas de produção colaborativa como o Goo-
gle Drive abre um leque de possibilidades e se associa de ma-
neira direta às características comportamentais dos jovens da 
atualidade, capazes de rapidamente selecionar informações, 
executar simultâneas tarefas e se relacionar com uma rede de 
contatos através de ferramentas computacionais.

A bioética na escola

Segundo Paixão (2012), a bioética abrange uma diversida-
de de temas investigativos as condições para uma administra-
ção responsável da vida humana, animal e respeito ambiental. 
Weiszfl og (2004) apresenta o mesmo termo como o conjunto 
de considerações que pressupõem a responsabilidade moral 
dos médicos e dos biólogos em suas pesquisas teóricas e na 
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aplicação dessas. Ademais, a bioética é uma palavra nova na 
língua portuguesa, trata-se de um neologismo, derivada das 
palavras gregas bio (vida) e ethiké (ética), segundo Diniz e 
Guilhem (2002). Seu idealizador foi o oncologista e pesqui-
sador da Universidade de Wisconssin, Van Rensselaer Potter 
(1971), que chamou a bioética de “[...] a Ciência da sobrevi-
vência humana”. Esse autor clássico considerou a necessidade 
de se atentar para que os avanços da Medicina e das Ciências 
não se descuidassem da dignidade e da qualidade da vida.

Anteriormente a essas pesquisas, já havia uma preocu-
pação, em âmbito mundial, acerca dos procedimentos expe-
rimentais realizados com animais na área de pesquisas, em 
especial àquelas com foco na Medicina.

Na década de 1970, com o surgimento da Ciência do bem
-estar animal e da bioética, os métodos alternativos e de cons-
cientização dos profi ssionais atuantes em pesquisas que envol-
vem a experimentação animal começaram a aparecer no con-
texto de debates pelas comissões de ética no uso de animais 
(CEUA). Essas comissões avaliam eticamente os procedimen-
tos de ensino e pesquisa que necessitam de animais para, por 
exemplo, a vivissecção, conforme apresenta Bizerra (2010).

A vivissecção é defi nida como a operação realizada em 
animais vivos para estudos anatomofi siológicos, constituin-
do-se por muito tempo como uma prática usual nos cursos 
Superiores das áreas Biológicas e da Saúde. Tanto na pesqui-
sa científi ca, como na prática didática, esse tipo de uso dos 
animais parte do princípio de que os fenômenos observados 
nesses podem ser extrapolados para os seres humanos ou a 
mesma espécie submetida a diferentes acontecimentos, de 
acordo com Tinoco e Correia (2010), assim como para Kishi-
no e Diniz (2012).
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No ano de 1979, em âmbito nacional da legislação brasi-
leira, foi aprovada a Lei n.º 6.638, que deu ênfase à restrição 
da vivissecção de animais em atividades didáticas de ensino e 
aperfeiçoamento prático. Em seu documento, essa Lei restrin-
ge o uso de animais vertebrados para atividades práticas com 
vivissecção apenas em instituições de Ensino Técnico e Supe-
rior, exigindo que a manipulação seja comandada por técnicos 
especializados e capacitados em anestesiar os animais para as 
atividades práticas de ensino.

A Constituição Federal do Brasil, estabelecendo proce-
dimentos para o uso científi co de animais, revogou a Lei n.º 
6.638, de 8 de maio de 1979 e deu outras providências, san-
cionando a Lei n.º 11.794, de 8 de outubro de 2008, também 
conhecida como Lei Arouca. Esta decreta que a utilização de 
animais em atividades de ensino e pesquisa científi ca em todo 
o território nacional deve obedecer a diversos critérios, obri-
gando a criação de CEUA nas instituições que utilizam ani-
mais com fi ns didático-científi cos. Esta mesma Lei criou o 
Conselho Nacional de Controle em Experimentação Animal 
(CONCEA), que tem por fi nalidade zelar pelo cumprimento 
das normas relacionadas à experimentação animal, credenciar 
instituições para a criação e utilização de animais destinados 
ao ensino e pesquisa cientifi ca, avaliar a introdução de técni-
cas alternativas que substituam o uso de animais em ensino e 
pesquisa, dentre outras funções.

A Lei Arouca restringe o uso didático da vivissecção a es-
tabelecimentos de Ensino Técnico Profi ssionalizante e Supe-
rior da área biomédica. Embora restrita, existem relatos de que 
tal prática continua a acontecer nas aulas de Biologia em algu-
mas escolas de Ensino Médio Regular quando o assunto tra-
tado é o reino animal. Embalados por esses relatos e também 
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pela curiosidade natural da idade, além de desconhecedores 
das questões éticas e legislativas envolvidas na experimenta-
ção animal, crianças e adolescentes, todos alunos do estudo de 
Zoologia, costumeiramente perguntam se irão ao laboratório 
para fazer o processo de vivissecção.

De acordo com a legislação e os conceitos de bioética, fi ca 
claro que realizar a vivissecção de animais em laboratório com 
alunos do Ensino Fundamental e Médio Regular não é uma 
prática legalmente estabelecida. Assim, é importante que seja 
realizado um trabalho de sensibilização com os jovens sobre 
o processo de vivissecção, sua importância, em quais tipos de 
pesquisa pode ser realizado e quais os princípios éticos para o 
uso de animais em laboratório. Além disso, torna-se impres-
cindível o desenvolvimento e utilização de tecnologias que 
possam ser utilizadas de forma responsável, sempre valorizan-
do e priorizando a vida.

Metodologia da pesquisa

Em linhas gerais, o presente trabalho é caracterizado como 
um tipo de pesquisa participante, de caráter quali-quantitati-
vo, podendo ser classifi cado como um experimento baseado 
nos princípios da pesquisa-ação. Comumente utilizada em 
educação, a pesquisa-ação procura ser uma abordagem me-
todológica para o processo “[...] no qual se aprimora a prática 
pela oscilação sistemática agir no campo da prática e investi-
gar a respeito dela [...]” (TRIPP, 2005). Desta forma, o princi-
pal problema a ser enfrentado nesta proposta foi a realização 
de uma atividade didática, com a introdução do tablet no ensi-
no de Biologia e com ênfase nos aspectos da bioética, além da 
análise perceptiva discente com respeito aos diversos aspectos 
que envolvem tal atividade.
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Para garantir um estudo relacional e amplo entre os elemen-
tos componentes da atividade, fundamentamos nossa aborda-
gem na Teoria da Atividade (ALMEIDA; ARAUJO JR., 2013).

A atividade proposta envolvia como artefatos o tablet, o 
AO selecionado para a realização da vivissecção, a rede social 
Facebook e as ferramentas de edição colaborativa do Google 
Drive. Os sujeitos da pesquisa e da atividade foram os alunos 
do ensino Médio do Colégio Cruzeiro do Sul, uma escola si-
tuada na região Leste da Cidade de São Paulo. Em conjunto 
com os estudantes, estabeleceu-se que as regras da atividade 
preveriam que os participantes deveriam:

a) Realizar uma pesquisa sobre vivissecção;
b) Apresentar suas opiniões sobre vivissecção com base 

em referências;
c) Realizar a vivissecção virtual;
d) Realizar uma discussão em sala de aula sobre a vivis-

secção executada;
e) Elaborar um texto colaborativo sobre a vivissecção, 

utilizando o Google Docs;
f) Postar o texto no Facebook;
g) Avaliar o texto produzido pelos colegas (em avaliação 

por pares).
A comunidade discente era composta de 95 alunos da dis-

ciplina de Biologia do Ensino Médio. A divisão do trabalho 
foi, em linhas gerais, apresentada pela professora pesquisadora 
(a primeira autora deste Capítulo), que mediou e acompanhou 
a realização da atividade. Os participantes foram divididos em 
grupos de quatro integrantes para a realização do texto cola-
borativo; já a organização interna do grupo fi cou por conta 
dos próprios estudantes.

Após a realização da atividade, foi solicitado aos alunos 



133

que a avaliassem com base em um questionário estruturado e 
com questões abertas. Esse instrumento foi elaborado consi-
derando-se os elementos que compõem a atividade segundo 
os pressupostos da Teoria da Atividade. O principal objetivo 
do instrumento foi avaliar a percepção discente frente ao uso 
do tablet dentro do contexto da disciplina. A parte objetiva 
do instrumento de pesquisa consistiu de quatro questões com 
padrões de resposta baseados na escala Likert de cinco pontos, 
que é uma escala psicométrica das mais conhecidas e utiliza-
das em pesquisas quantitativas. Essa escala tem como objetivo 
registrar o nível de tendência à concordância ou discordância 
em relação a dada declaração.

A Figura 1 apresenta, de forma esquemática, uma sínte-
se da proposta de atividade para a vivissecção de anfíbios, de 
acordo com o apresentado. Já na Figura 2 apresentamos algu-
mas telas do aplicativo utilizado para vivissecção de anfíbios 
(Virtual Frog Dissection).
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Figura 1 – Esquem
atização da m

etodologia utilizada no trabalho.
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Figura 2 – Algumas telas do aplicativo para a dissecação virtual de anfíbios.

Fonte: <http://www.roketoyun.com/frog-dissection.asp>.

Resultados

Após a fase de conceituação, exploração do AO e reali-
zação da atividade, os alunos responderam ao questionário 
supracitado, utilizando-se a escala de Likert. Os resultados ob-
tidos foram expressos em porcentagem. Apresentamos nesta 
discussão os resultados obtidos com relação à percepção dis-
cente no âmbito do tablet, por meio de quatro questões cujos 
resultados são apresentados nos gráfi cos 1 a 4.

No âmbito da mobilidade, a questão A mobilidade do 
tablet permitiu melhoria na atividade desenvolvida?, a maio-
ria dos participantes (acima de 80%) tende a considerar que a 
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mobilidade do tablet permitiu signifi cativa melhoria na ativi-
dade desenvolvida, como pode ser visto no Gráfi co 1. Já na 
questão Quanto à praticidade, o uso do tablet facilitou a reali-
zação das atividades?, novamente a maior parte dos envolvi-
dos na pesquisa concordou com a afi rmação o fator praticida-
de (Gráfi co 2). Neste caso observamos que o índice discente 
concordante à pergunta foi um pouco menor em comparação 
com a porcentagem da questão anterior, podendo indicar al-
guma difi culdade no uso ou ainda falta de domínio/prática na 
manipulação do dispositivo. 
Gráfi co 1 – Demonstrativo da mobilidade do tablet como fator de melhora 
no desenvolvimento da atividade.
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Gráfi co 2 – Demonstrativo de que a simplicidade de uso do tablet facilita a 
realização da atividade.

Já no Gráfi co 3 procuramos verifi car a percepção discente 
quanto a simplicidade e praticidade de uso ao ser questiona-
do: Do ponto de vista tecnológico, o tablet é simples e prático de 
se usar? Observa-se aqui que a maioria dos alunos (por vol-
ta de 70%) percebe a facilidade e a praticidade do uso desse 
aparelho, contudo, comparativamente às questões anteriores 
constatou-se um índice maior de “não concordo, nem discor-
do”, assim como maior porcentagem dos que simplesmente 
concordaram em comparação aos que assinalaram concordar 
plenamente. Este dado é um indicativo de lacunas de usabi-
lidade em relação ao tablet. Considerando que a realização 
desta atividade foi uma das primeiras aplicações do uso des-
se equipamento com estudantes do Ensino Médio no Colégio 
em questão, entendemos que na ocasião da pesquisa os alunos 
ainda não tinham o domínio de seu uso. Além disso, há de se 
considerar a simplicidade ou facilidade do uso do aplicativo, 
que pode impactar nos resultados. 
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Gráfi co 3 – Demonstrativo da simplicidade de uso do tablet, do ponto de 
vista tecnológico.

No Gráfi co 4 apresentamos os resultados relativos à per-
cepção discente frente a pergunta A utilização do tablet fez com 
que você prestasse mais atenção na aula? Observamos aqui que 
a maioria dos participantes (cerca de 80%) consideram que o 
tablet favorece a melhora da atenção na aula. Contudo, notou-se 
um índice não desprezível de “discordo”, comparável ao apre-
sentado no Gráfi co 2. No contexto da pergunta proposta, consi-
deramos que o uso do tablet como fator de motivação e engaja-
mento pode não ser percebido por todos, podendo, inclusive e 
em alguns casos, atuar como um elemento de distração.
Gráfi co 4 – Demonstrativo de que, com a utilização do tablet, os alunos 
prestaram mais atenção na aula.
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Do Gráfi co 5 ao 7, apresentados a seguir, fi gura o comum 
objetivo de avaliar a percepção discente quanto ao OA utiliza-
do, especifi camente o aplicativo Virtual Frog Dissection, utili-
zado para a vivissecção virtual desta experiência. No Gráfi co 
5 com a questão A utilização do aplicativo facilitou o entendi-
mento do conteúdo?, observamos que a maioria (cerca de 60%) 
afi rmou concordar plenamente e concordar com a questão 
apresentada. Ainda que represente a maioria dos entrevista-
dos, esta porcentagem não é tão expressiva se comparada aos 
números de aprovação do uso genérico do tablet.

Por sua vez, o Gráfi co 6 apresenta os dados referentes a 
indagação A assimilação do conteúdo foi melhor com a utili-
zação do aplicativo do que sem ele? Aqui nota-se que, embora 
a maioria considere ter melhor assimilado o conteúdo com a 
utilização do aplicativo, um número expressivo (por volta de 
35%) indicou “não concordar nem discordar”, ou ainda “dis-
cordar” em afi rmar esta pergunta. 
Gráfi co 5 – Demonstrativo de que a utilização do aplicativo facilitou o 
entendimento do conteúdo.
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Gráfi co 6 – Demonstrativo de que a assimilação do conteúdo foi melhor 
com o aplicativo do que sem esse.

Estas duas questões podem ser analisadas diretamente sob 
o ponto de vista da funcionalidade e usabilidade do aplicati-
vo utilizado, ou ainda, ponderando a natureza da experiência 
que tinha como objetivo virtualizar uma atividade real, mas 
que não poderia ser aplicada por razões bioéticas. Entretanto, 
há um fator adicional que deve ser levado em conta: o fato 
de o AO estar em inglês (como não se tratava de um REA, o 
aplicativo não permitia edições ou adaptações). Apesar de a 
professora utilizar esta característica para estimular atitudes 
interdisciplinares (como provocar os participantes a utiliza-
rem os próprios tablets nas buscas pela Internet das traduções 
dos termos e demais curiosidades relacionadas à atividade), 
tal fator pode ter prejudicado a efetividade do uso do AO, o 
que reforça a relevância do recente movimento de REA. 

A questão seguinte, A realização da atividade em grupo fa-
cilitou o relacionamento entre os alunos?, tem seus dados apre-
sentados no Gráfi co 7: 
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Gráfi co 7 – Demonstrativo de que a realização da atividade em grupo 
facilitou o relacionamento discente.

A maioria dos alunos (cerca de 65%) considera que a ati-
vidade em grupo facilitou o relacionamento entre os colegas. 
Nesta questão observamos que uma quantidade expressiva, 
maior que 25%, não concordaram nem discordaram sobre o 
fato de a atividade em grupo favorecer o relacionamento entre 
os colegas. Tal percepção pode ter diversas explicações, entre 
as quais, o perfi l desses jovens, ou seja, em geral estudantes do 
Ensino Médio já são abertos a intensos relacionamentos inter-
pessoais, que não dependem desse tipo de estímulo, tanto no 
espaço escolar quanto nas redes sociais. Nesse contexto, talvez, 
a oportunidade de realização da atividade em grupo não teve 
impacto de relacionamento interpessoal para este grupo.

Além destes resultados quantitativos, cada participante 
postou suas próprias opiniões e vivências quanto aos conteú-
dos trabalhados em um grupo fechado do Facebook, organiza-
do especifi camente para a realização da atividade. Destacamos 
aqui o relato postado no grupo do Facebook de dois alunos 
que participaram da atividade e que neste texto passam a ser 
identifi cados como Aluno A e Aluno B:
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A dissecação de animais foi um método que meu pro-
fessor de Ciências utilizou na 7ª série. A princípio a 
ideia era empolgante mas na dissecação do peixe e da 
galinha não conseguimos cortar direito nem identifi -
car bem as estruturas, além da sala fi car com cheiro 
ruim. Enquanto na dissecação da rã, que ele levou e 
realizou a dissecação na frente a sala, a rã estava viva 
e o processo foi cruel, ele retirou o coração dela pul-
sando e toda pele da rã. Foi inútil para a realização das 
provas, pois era muito mais fácil e efi ciente identifi car 
os órgãos na apostila (Aluno A).

No relato do Aluno A percebemos a sua experiência, de 
certa forma, traumática, frente à realização real da atividade 
de dissecação em laboratório e em sala de aula, além dos as-
pectos bioéticos omitidos pelo professor. Pela experiência des-
crita observamos que a situação real não foi, pelo menos para 
este estudante, efetiva para a sua aprendizagem.

Na fala do Aluno B é perceptível uma análise criteriosa 
sobre o método de vivissecção na atualidade, citando explici-
tamente as questões referentes à ética e à bioética. Observa-se 
uma visão de Ciência que determina ou pressiona por posi-
ções e atitudes acima da ética:

Após assistir ao vídeo e pesquisar bastante sobre o 
tema, me sinto inconformada e indignada com a tal 
“vivissecção”... Estas pesquisas e experiências são rea-
lizadas em organismos vivos, saudáveis e ilesos (até 
mesmo para que o resultado fi nal da pesquisa não seja 
prejudicado), geralmente, sem nenhum tipo de méto-
do anestésico... A pergunta que fi cou ecoando na mi-
nha cabeça foi: “Como se pode utilizar uma vida tão 
facilmente? Simplesmente por não sentirmos na nossa 
pele?!” A Ciência está, cada vez mais e mais, dominan-
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do a ética... As coisas chegaram a um ponto em que 
animais fi cam presos dentro de gaiolas, em um labo-
ratório, esperando para serem “usados” e, caso não 
tenham sorte, morrerem... Não estou, de forma algu-
ma, assumindo uma postura oposta à Ciência. Muito 
pelo contrário, acredito que a utilização da Ciência, 
quando combinada com ética e responsabilidade, nos 
traz e trará muitos benefícios... Mas é absurdo fazer a 
vida de um animal de objeto descartável! Como citado 
em comentários acima, o ser humano, que se diz tão 
inteligente e “evoluído”, está em plenas condições de 
desenvolver outras técnicas que não sejam cruéis e in-
vasivas para realizar pesquisas, desenvolver a Ciência 
e, consequentemente, nos trazer soluções para muitos 
de nossos problemas do dia a dia. Não é questão de ser 
tradicional ou conservadora, é questão de ser a favor 
da ética e da bondade... Esse tipo de coisa me soa tão 
arcaico, antiquado e antigo!!! Não consigo enxergar o 
lado bom da atitude para os animais... O ratinho, por 
exemplo, deve se sentir agoniado, desesperado com de-
terminada situação... É claro que o animal não vai de-
senvolver um pensamento lógico e sentimental sobre 
tudo isso, mas não nos parece muito invasivo e cruel?! 
Em resumo: Acredito que a vivissecção se trata de um 
método absurdo e antiquado em meio à sociedade em 
que vivemos hoje... O ser humano pode e deve desen-
volver outros métodos de estudo e experimentação que 
não sejam dolorosos e insensíveis!!! (Aluno B).

Estas falas discentes denotam resultados estimulantes da 
discussão e análise sobre ética e bioética, indicando que com-
preenderam os dilemas da questão e a necessidade de novos 
métodos e formas de realização da atividade de vivissecção, 
postura que corrobora com a atividade proposta.
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Considerações finais

A proposta deste trabalho foi apresentar os resultados de 
uma pesquisa levada a campo com alunos do Ensino Médio 
em classes de Biologia, envolvendo o uso de tablets, redes so-
ciais e ferramentas colaborativas no desenvolvimento de uma 
atividade de vivissecção virtual. No experimento, todos os es-
tudantes realizaram as atividades, onde um fato interessante 
é que quando a atividade foi iniciada, não lhes foi dito se essa 
estava ou não associada a uma nota, algo que os alunos sem-
pre perguntam quando vão desenvolver alguma tarefa que não 
seja na e da apostila. Este detalhe é um indicativo das poten-
cialidades quanto ao engajamento e motivação que dispositi-
vos como o tablet, aliados a uma proposta didática consistente, 
podem trazer às aulas presenciais. 

A utilização dos tablets foi importante para o desenvolvi-
mento das atividades, pois motiva os alunos à exploração de 
mais conteúdo, além de criar momentos de refl exão, promover 
a resolução de dúvidas entre si, caracterizando o processo de 
aprendizagem que pode ocorrer tanto dentro quanto fora da 
sala de aula. Além disso, o tablet traz mobilidade, praticidade, 
otimização de tempo e de recursos, aspectos que são impor-
tantíssimos para os acontecimentos em sala de aula.

Realizar o processo de vivissecção virtual fez com que al-
guns alunos se sentissem mais à vontade para participar da aula, 
considerando o respeito à vida, por não se ter a presença do 
animal e, por consequência, não entrar em contato com uma 
cobaia real, pois não são todos que se sentem confortáveis ou 
preparados para realizar esse tipo de atividade em laboratório.

É de grande importância a realização de atividades alter-
nativas, como simulações computadorizadas, por exemplo, 



145

facilitando a visualização e interação com o conteúdo. Além 
disso, o estudante fi ca mais concentrado no objetivo da aula, 
sem se preocupar em realizar comentários associados ao chei-
ro do animal, não se sentir preparado tocá-lo, ou até mesmo 
não conseguir visualizar nada por não realizar os cortes cor-
retamente.

Assim, este tipo de atividade tem por objetivo o bem-estar 
discente e o aprendizado, mesmo sem a vivência em um labo-
ratório convencional. 

Por meio dos resultados foi possível constatar que a utili-
zação do tablet proporcionou possibilidades educativas e co-
municativas. A presença das ferramentas utilizadas viabilizou 
a busca de informações com maior facilidade e rapidez, pro-
movendo a construção do conhecimento.

Todavia, ainda existem alguns alunos que são contra a uti-
lização dessa tecnologia e que até a contestam, argumentando 
que nunca deixariam de utilizar seus cadernos para “digitali-
zarem” suas anotações em equipamentos como esse, embora, 
mesmo assim, realizaram todas as atividades. Também não 
foram todos que apresentaram facilidade na manipulação do 
tablet, precisando do apoio docente ou do colega de sala para 
desenvolver a proposta.

Verifi cou-se também que a turma voltava em alguns es-
tágios da vivissecção que não foram plenamente compreen-
didos, com isso, demonstrando que cada aluno apresenta seu 
próprio tempo de aprendizagem e o equipamento permitiu 
que o experimento fosse repetido quantas vezes o estudante 
julgasse necessário.

A partir das opiniões postadas no Facebook, percebe-se 
que houve uma sensibilização em relação à vivissecção, e que 
existem alternativas para a realização das aulas em laboratório, 
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que devem ser realizadas de forma responsável, sempre valo-
rizando a vida. 

A utilização do tablet facilitou o trabalho desenvolvido, 
sendo observada uma maior participação discente nas ativi-
dades; alunos que não participavam das aulas tradicionais re-
solveram todas as atividades, desde a produção do texto até as 
postagens no Facebook.

O objetivo proposto para o desenvolvimento das atividades 
foi alcançado, pois os textos produzidos trazem as informações 
que foram solicitadas no decorrer do desenvolvimento da tarefa.

Hoje, a escola passa a apresentar um novo formato de sis-
tema educacional. A atual função escolar não é transmitir, mas 
sim dar condições para que ocorra a construção do conheci-
mento e, dentro desta proposta, a utilização das novas tecno-
logias intensifi ca ainda mais a aprendizagem e a autonomia 
discente em busca do conhecimento.
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TEORIA DA ATIVIDADE COMO BASE PARA A 
CRIAÇÃO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM 
PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS

Wanderlei Garcia Vichinsky
Carlos Fernando de Araujo Jr.

Introdução

Nos últimos anos a educação brasileira tem atravessado 
uma crise de identidade, é o que nos mostra pesquisas realiza-
das por organizações nacionais e internacionais. O avanço na 
área da educação está aquém do avanço que a tecnologia teve 
nessas últimas décadas. Pode até parecer que a primeira não 
tem relação alguma com a segunda, contudo, a realidade dentro 
das escolas evidenciam que, se a tecnologia não for utilizada em 
favor do ensino, haverá uma árdua batalha, pois as novas tec-
nologias fazem parte do dia a dia discente, principalmente no 
Ensino Médio. Assim, temos que tê-la como nossa aliada.

Nas seções seguintes apresentaremos: uma revisão sinté-
tica sobre a Teoria da Atividade e uma discussão acerca das 
atividades colaborativas com base em uma pesquisa realizada 
com alunos e professores do Ensino Médio Técnico. Apresen-
taremos, ainda, uma proposta de desenvolvimento de objetos 
de aprendizagem para estudantes do Ensino Médio Técnico 
de Informática, baseada na colaboração e nos fundamentos da 
Teoria da Atividade. As percepções discente e docente sobre 
os trabalhos de forma colaborativa em sala de aula terão uma 
seção à parte, em que será explanado esse assunto com o ob-
jetivo de analisar o grau de aceitação escolar sobre essa forma 
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de trabalho. Na última seção será apresentada uma atividade 
prática que alia a Teoria da Atividade com a tecnologia para a 
produção de objetos de aprendizagem e os resultados obtidos, 
objetivando mostrar que é possível incorporar a tecnologia à 
educação para se chegar a resultados satisfatórios.

Encontrar estratégias que funcionem na atual realidade da 
educação brasileira requer do educador o desprendimento de 
tempo para pesquisas, tempo esse que, às vezes, é escasso devi-
do a compromissos com a própria docência (aulas, atividades, 
provas etc.), levando-o a utilizar em sala de aula aquilo que ad-
quiriu na universidade, ou seja, uma metodologia tradicional 
e não atrativa para os atuais estudantes. Com estas conside-
rações propomos aqui uma contribuição para a melhoria das 
propostas de ensino e aprendizagem no Ensino Médio com 
base na Teoria da Atividade, como uma abordagem interdisci-
plinar, buscando o desenvolvimento de artefatos mediadores 
que auxiliem a educação.

1. Teoria da Atividade – breve histórico

A Teoria da Atividade tem como sua principal caracterís-
tica a abordagem interdisciplinar. Sua origem data as escolas 
de Psicologia Soviética e foi iniciada por Vygotsky, Luria e 
Leontiev (1988), entre as décadas de 1920 e 1930. Essa teoria 
tem como propósito o estudo das diferentes formas de práti-
cas humanas nos processos de desenvolvimento, não somen-
te do ponto de vista individual como também no nível social 
(DUARTE, 2003).

Segundo Rego (1995), a Teoria da Atividade foi concebi-
da a partir de princípios vigotskianos, entre os quais podemos 
destacar os conceitos de mediação e de internalização, nos 
quais Vygotsky, Luria e Leontiev (1988) propuseram a cons-
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trução das funções psicológicas ao longo da história social do 
homem e em sua relação com o mundo. Para Vygotsky, a me-
diação é o processo de intervenção de um elemento em uma 
relação. A relação do homem com o mundo não é uma intera-
ção direta, mas, fundamentalmente, mediada, o que pressupõe 
dois tipos de elementos mediadores: 

• Ferramentas: toda atividade social é condicionada pe-
los aspectos materiais; 

• Signos: são meios auxiliares para solucionar um dado 
problema psicológico. Agem como um instrumento 
da ação psicológica, cujo objetivo é provocar mudan-
ças e transformações nos objetos e na natureza, sendo 
orientados para o próprio sujeito, para dentro desse.

Dessa forma, a primeira geração da Teoria da Atividade 
teve como ponto central a ideia da mediação, o que pode levar 
a uma limitação de interpretação, pois é vista, como unidade 
de análise, em que somente o indivíduo é levado em conside-
ração, deixando de ponderar onde esse está inserido em uma 
circunstância, ou seja, em um contexto.

O que foi chamada de segunda geração da Teoria da Ativi-
dade caracterizou-se pelo aprimoramento da ideia de mediação 
por Leontiev (1978), que apresenta avanços em relação à pri-
meira. Para o autor, o aparecimento do que denomina atividade 
é quando o ser humano passou a viver em sociedade. Foi a par-
tir de seus trabalhos que o estudo da Teoria da Atividade come-
çou a tomar força e ser compreendido de forma mais profunda. 

“A atividade humana não existe a não ser na forma de 
ações ou conjuntos de ações, ou seja, na prática, a atividade 
não pode ser percebida, já que o que se percebe são somente 
as ações que a compõem” (LEONTIEV, 1978).



152

Uma distinção se faz necessária para defi nir a principal 
diferença entre os pensamentos de Vygotsky em relação aos 
de Leontiev: enquanto para Vygotsky (LURIA; LEONTIEV, 
1988) o que é apropriado é a signifi cação da realidade, Leon-
tiev (1978) destaca a apropriação como a interiorização das 
ações, isto é, a transformação gradual das ações exteriores em 
ações interiores, intelectuais.

Leontiev (1978) utiliza o exemplo da caçada coletiva 
para analisar a estrutura da atividade humana, descrevendo 
que as ações realizadas nas caçadas são divididas entre seus 
membros: alguns indivíduos fi cam responsáveis por acender 
o fogo, preservando-o para o cozimento do animal abatido; 
outros por providenciar o alimento, que neste caso seria caçar 
o animal; o grupo dos caçadores se divide em batedores, que 
espantam os animais, procurando encurralá-los, e os caçado-
res, que abatem a caça então encurralada.

Levando-se isso com consideração, Engeströn (2002) propõe 
uma nova representação da Teoria da Atividade, onde os elemen-
tos apresentados nesse modelo podem ser assim defi nidos:

• Sujeito: pode ser um indivíduo ou um subgrupo de 
pessoas, cujo ponto de vista é escolhido como pers-
pectiva para análise;

• Objeto: pode ser compreendido como a fi nalidade de 
um sistema de atividade coletiva; 

• Ferramentas/instrumentos: são representadas por to-
dos os recursos mediadores da ação dos sujeitos de 
forma física ou simbólica, externas e internas, tais 
como textos, vídeos, aparelhos eletrônicos, o próprio 
espaço físico, modelos, planos, esquemas, layouts, 
imagens, entre outros;

• Comunidade: considerada como todos os indivíduos 
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ou subgrupos que possuem o mesmo objeto da ativi-
dade em questão;

• Divisão de trabalho: são as obrigações dos membros, 
as relações hierárquicas existentes, os confl itos, as ma-
nifestações de resistência, de status e outros aspectos;

• Regras: são os regulamentos, as normas, as convenções 
relacionadas ao contexto da atividade que se apresenta 
de forma tácita ou explícita. 

1.1 Teoria da Atividade – da teoria à prática

No ambiente escolar existem inúmeras oportunidades de 
se efetivar o trabalho docente de forma coletivo-colaborativa, 
portanto, esse deve ser o objetivo do trabalho de todos os en-
volvidos com a educação, em busca da melhor forma de organi-
zação dos processos de ensino e aprendizagem. Essa interação 
entre os profi ssionais possibilita a articulação de experiências 
que podem ser compartilhadas com os demais professores da 
escola. Outro objetivo é fazer com que os alunos enxerguem e 
deem o valor merecido às atividades colaborativas. 

Os atuais estudantes do Ensino Fundamental e Médio, nas-
cidos nos anos 1990 e contemporâneos da revolução digital, são 
jovens que possuem diferentes características em relação a seus 
pais. Esses jovens fazem parte de uma descendência intitulada 
Geração Y, trazendo consigo algumas características como: cone-
xão ininterrupta; preferência por computadores a livros; digita-
ção ao invés da escrita; convívio digital por meio de redes sociais; 
compartilhamento de dados, fotos, hábitos; busca ininterrupta 
por novas tecnologias; postura de multitarefa (fazem diversas coi-
sas ao mesmo tempo), como observa Serrano (2012).
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Por estarem mais próximos da tecnologia, os jovens da 
Geração Y têm uma relação com os meios de comunicação 
mais intensa que as gerações anteriores, e é por meio desses 
canais de comunicação que acabam se acostumando a traba-
lhar em grupo, que se deve ao fato de sempre estarem conec-
tados em redes sociais. Cabe, então, ao professor aproveitar 
essa facilidade que os jovens têm de comunicação e relação 
interpessoal para a realização de atividades colaborativas em 
suas aulas.

Para atender as necessidades dessa nova geração discente, 
a educação necessita passar por transformações que vão des-
de a criação de novas metodologias à adequação dos métodos 
existentes. Assim, as atividades colaborativas têm um papel 
fundamental no processo de aprendizagem dessa geração, 
onde a diferença se dá principalmente pelo modo como a ati-
vidade em grupo é organizada. 

Na colaboração, todos trabalham em conjunto, sem 
distinções hierárquicas, em um esforço coordenado, a 
fi m de alcançarem o objetivo ao qual se propuseram. 
Já na cooperação, a estrutura hierárquica prevalece e 
cada um dos membros da equipe é responsável por 
uma parte da tarefa (NITZKE, 1999).

Para melhor entendimento das diferenças entre atividades 
colaborativas e cooperativas, Figueiredo (2006) apresentada 
uma síntese, reproduzida no Quadro 1:
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Quadro 1 – Diferenças existentes entre atividades colaborativas e 
cooperativas.

Aprendizagem colaborativa Aprendizagem cooperativa

O foco é no processo. O foco é no produto.

As atividades dos membros do grupo geralmente 
não são estruturadas: os seus papéis são 
defi nidos à medida em que a atividade se 
desenvolve.

As atividades dos membros do grupo geralmente 
são estruturadas: os seus papéis são defi nidos 
a priori, sendo resguardada a possibilidade de 
renegociação dessas funções.

Com relação ao gerenciamento das atividades, a 
abordagem é centrada no aluno.

Com relação ao gerenciamento das atividades, a 
abordagem é centrada no professor.

O professor não dá instruções aos alunos sobre 
como realizar as atividades em grupo.

O professor dá instruções aos alunos sobre como 
realizar as atividades em grupo.

Fonte: Figueiredo (2006).

Podemos então observar que as atividades colaborativas 
exigem maior comprometimento discente, pois centralizam 
todo o processo, ou seja, tudo passa pelas mãos dos alunos, 
desde a distribuição de tarefas até a defi nição dos papéis de 
cada um, fazendo com que busquem a troca de informações 
entre si, o que favorece a elevação da autoestima de cada um. 
Já nas atividades cooperativas, a centralização é docente, é esse 
quem dita as regras da atividade, quem divide os grupos, atri-
buindo um papel para cada integrante e quem dá as instruções 
de como a atividade deverá ser realizada.

Para se ter uma visão mais realista sobre a importância 
das atividades colaborativas em sala de aula, foi realizada uma 
pesquisa, cujos participantes foram os alunos do segundo ano 
do Ensino Técnico em Informática e professores de Matemá-
tica, Física, Química e Biologia do Colégio Cruzeiro do Sul, 
situado na Zona Leste da Cidade de São Paulo. Os alunos e 
professores participantes desse estudo já estão familiarizados 
com as atividades colaborativas.

O objetivo dessa pesquisa foi verifi car as percepções dis-
centes e docentes sobre a forma de aprendizagem aqui discor-
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rida. Para tanto, foram utilizados instrumentos específi cos, 
envolvendo 53 alunos e seis professores, em que puderam ex-
pressar suas opiniões sobre o tema. 

Os instrumentos foram elaborados considerando-se as 
diretrizes de avaliação que se objetivava analisar na pesquisa, 
conforme listadas abaixo:

• Preferência em realizar atividades em grupo ou sozi-
nho;

• Quantidade ideal de alunos para a realização de uma 
atividade colaborativa;

• Escolha de disciplinas em os estudantes preferem rea-
lizar atividades de forma colaborativa;

• Ponto de vista discente sobre a contribuição desse tipo 
de atividade. 

• Com os professores a pesquisa buscou identifi car:
• Quantidade ideal de alunos por grupos de trabalho;
• Qual(is) problema(s) os incomoda(m) durante as ati-

vidades colaborativas;
• Qual(is) o(s) ponto(s) positivo(s) desse tipo de atividade.
A metodologia da pesquisa utilizada foi a quantitativa, que, 

de acordo com Marconi e Lakatos (1999), por utilizar instru-
mentos estruturados, como questionários, é a mais adequada 
para se apurar opiniões dos entrevistados. Além de que os par-
ticipantes foram selecionados de acordo com critérios específi -
cos, tais como série e curso dos alunos e disciplinas ministradas 
pelos professores, para que ao fi nal as respostas fossem tabu-
ladas e apresentadas em forma de tabelas e gráfi cos, o que são 
características de uma metodologia quantitativa.

Após a tabulação dos resultados, foi apurado que 94% dos 
alunos do gênero masculino (meninos) preferem trabalhar em 
atividades colaborativas; já para o gênero feminino (meninas), 
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esse índice caiu para 79%, como podemos verifi car no Gráfi co 
1. O que se deve observar nesta resposta é que a grande maio-
ria discente, do gênero masculino ou feminino, é favorável à 
realização de atividades colaborativas. Isso demonstra que a 
utilização dessa prática deve ser vista, por parte dos profes-
sores, como uma estratégia importante no processo de apren-
dizagem, já que os estudantes entendem que essa pode trazer 
vantagens em relação à aprendizagem individualizada. Mesmo 
sem ter um conhecimento formal sobre o conceito da Zona 
de Desenvolvimento Proximal (ZDP) proposta por Vygotsky, 
Luria e Leontiev (1988), os participantes acabaram enxergan-
do em seus colegas uma fonte de aprendizagem, onde podem 
buscar informações sobre como fazer, para futuramente poder 
desenvolverem a tarefa por si. Contudo, o professor deve fi car 
atento à formação desses grupos, tendo em vista que em cada 
um desses deverá sempre existir uma pessoa em condições de 
auxiliar o grupo, a qual caberá o papel de orientador; é preci-
so que esse representante também esteja disposto a ajudar os 
demais membros. Tal postura de orientação é o que Vygotsky 
(2001) chama de especialistas, ou seja, um aluno que tenha al-
cançado um grau de aptidão maior que os demais. 
Gráfi co 1 – Preferência de atividade (meninos versus meninas)
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O Gráfi co 2 apresenta a percepção discente sobre a contri-
buição das atividades colaborativas dadas pelos alunos. Ao 
serem analisadas, vemos que os itens dois e quatro foram os 
mais assinalados. De acordo com suas respostas, este resulta-
do mostra que os estudantes estão preparados para trabalhar 
com atividades colaborativas. Foi possível, ainda, perceber a 
existência de uma maturidade sufi ciente para compreender os 
benefícios desse tipo de atividade, indo além de eventual mera 
forma de diminuir a carga de atividades de cada componente 
do grupo. 
Gráfi co 2 – Contribuição das atividades colaborativas.

Os professores foram questionados sobre qual(is) proble-
ma(s) mais lhes incomodam durante uma atividade colabo-
rativa, assinalando um ou mais itens (PERRENOUD, 2000, 
adaptação nossa).

O Gráfi co 3 mostra que é unânime a visão docente em 
relação ao item cinco, sendo o que mais os afl ige nesse tipo de 
atividade, seguido do item sete. Com esse resultado, fi ca clara 
a inquietação dos professores: “Como fazer para que os alu-
nos não fujam do assunto? Como fazer para que todos tenham 
uma participação ativa?” As respostas a essas indagações não 
são simples, pois cada sala de aula, ou melhor, cada aluno é 
um ser individualizado e, assim, a forma de se trabalhar deve 
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ser diferenciada. Não existe uma receita pronta para se traba-
lhar uma atividade colaborativa que envolva um grupo, cabe 
ao professor analisar as necessidades de cada turma, para isso 
deve preparar a atividade levando em conta o know-how ad-
quirido ao longo de sua atuação docente.
Gráfi co 3 – Problemas que mais incomodam os professores em atividades 
colaborativas.

Outro aspecto requisitado aos professores quanto às ativi-
dades colaborativas foi a indicação de qual(is) ponto(s) posi-
tivo(s) é(são) avistado(s) quando os alunos trabalham em tais 
formatos. Os docentes puderam escolher um ou mais itens 
disponíveis em uma lista de cinco opções (PERRENOUD, 
2000, adaptação nossa).

Neste grupo específi co de alternativas, o Gráfi co 4 apre-
senta a situação que mais agrada os professores em uma ativi-
dade colaborativa. Trata-se da maior possibilidade de troca de 
informações entre os estudantes, como demonstra a escolha 
dos itens dois e cinco pela maioria dos entrevistados: 
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Gráfi co 4 – Pontos possitivos ao se trabalhar com atividades colaborativas.

Por meio desta pesquisa, verifi cou-se que as atividades co-
laborativas são bem aceitas pelos alunos; isso provavelmente 
ocorre pelo fato de que esses jovens (Geração Y) possuem uma 
grande facilidade de troca de informações. No entanto, faz-se 
necessário ressaltar que não é somente a facilidade em trocar 
informações que garante o sucesso de uma atividade colabo-
rativa, cabe também ao professor fazer com que esse tipo de 
experiência tenha realmente o sucesso esperado, ou seja, a ela-
boração da atividade e, principalmente, a preparação discente 
a execução é a chave do sucesso.

Vimos que a principal preocupação docente, quanto ao 
trabalho colaborativo, é fazer com que o aluno não fuja do as-
sunto durante a experiência didática. Isso não deve ser visto 
como uma barreira e sim como uma oportunidade de aprimo-
ramento de suas metodologias, buscando novas formas de tra-
balho, ou seja, tentar sair da tão conhecida “zona de conforto”. 
Em outras palavras, o professor não pode fi car preso em mé-
todos de ensino ultrapassados (questionários, cópias de lição 
na lousa, inúmeras aulas teóricas sem participação discente), 
pois tal abordagem acaba por desestimular ainda mais os jo-
vens. Por sua vez, as atividades colaborativas podem fortalecer 
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a aprendizagem, aumentando o grau de assimilação e, assim, 
promover uma melhoria signifi cante nas habilidades que são 
esperadas dos estudantes. 

Dessa forma, fi ca clara a visão de que a utilização de fer-
ramentas tecnológicas no desenvolvimento de atividades cola-
borativas deve ser explorada e ampliada nas escolas.

2. Atividade prática

A atividade em questão refere-se à construção de um ob-
jeto de aprendizagem com o objetivo de ser apresentado por 
meio de tablets na exposição cultural do Colégio Cruzeiro do 
Sul. Os objetos de aprendizagem (learning objects) podem 
ser defi nidos como qualquer entidade, digital ou não digital, 
que possa ser utilizada, reutilizada ou referenciada durante o 
aprendizado suportado por tecnologias (IEEE, 2002).

O desenvolvimento desta prática se deu na disciplina de 
Aplicativos Gráfi cos, que faz parte da grade curricular do cur-
so Técnico em Informática oferecido pelo Colégio. Nessa dis-
ciplina os alunos são capacitados para a construção de aplica-
ções gráfi cas voltadas à Informática.

Foram utilizadas quatorze aulas de cinquenta minutos 
cada para a orientação e elaboração do objeto de aprendiza-
gem, em que os estudantes tiveram acesso a computadores 
com o soft ware Adobe Flash CS5, utilizado como principal fer-
ramenta para a preparação das atividades, além de acesso à 
Internet e a soft wares de editoração gráfi ca, como Adobe Pho-
toshop CS5 e Adobe Fireworks CS5. Os estudantes também fo-
ram orientados a realizarem parte da pesquisa fora do horário 
de aula, o que facilitou a conclusão da prática. No total, foram 
envolvidos nesse trabalho duas turmas de segundo ano, tota-
lizando 64 alunos.
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A opção de se desenvolver um trabalho em grupo e não de 
forma individual se deu ao observar os resultados da pesqui-
sa aqui apresentada, o que também demonstrou a preparação 
discente para o trabalho com atividades colaborativas.

A Teoria da Atividade foi empregada na organização do 
projeto e contribuiu para uma melhor estruturação e enten-
dimento de suas fases. A Figura 1 representa a estrutura do 
trabalho:

Figura 1 – Esquema da Estrutura do Projeto Objeto de Aprendizagem.

As instâncias dos elementos gerais do Gráfi co 2 são apre-
sentadas na Figura 1. Os elementos apresentados nesse mode-
lo são apresentados como:

• Sujeito: corresponde aos grupos de alunos que desen-
volverão o objeto de aprendizagem;

• Objeto: é o próprio objeto de aprendizagem, resultado 
fi nal do trabalho;
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• Ferramentas: os computadores e tablets que servirão 
como instrumentos para o desenvolvimento do objeto 
de aprendizagem, além do fl ash;

• Comunidade: todos os professores envolvidos e os 
grupos de alunos;

• Divisão de trabalho: nomeação de líderes de equipes e 
distribuição das tarefas;

• Regras: preparação do calendário de entrega das ativi-
dades de cada fase do projeto, estipulação das regras 
de criação do objeto de aprendizagem. 

No Quadro 2 está descrita a sequência didática para a cons-
trução dessa atividade. Note que h/a é a abreviação de hora-aula, 
unidade de tempo em que são medidas as atividades em sala de 
aula. h/a pode ser composta de 45, 50 ou 60 minutos.
Quadro 2 – Sequência didática.

Objetivo: possibilitar que os participantes do grupo construam um objeto de aprendizagem que possa ser 
utilizado em dispositivos móveis (tablets e smartphones).

Atividades Objetivos Tempo 
previsto

Preparação
- Levar ao conhecimento do aluno qual o objetivo da atividade;
- Montar as equipes de trabalho;
- Orientar a escolha do tema a ser abordado.

2h/a

Levantamento teórico
- Levar os alunos a refl etirem sobre o tema escolhido;
- Conduzir a pesquisa com a fi nalidade de buscar informações 
pertinentes à construção do objeto de aprendizagem.

2h/a

Refl exão inicial sobre o 
objeto de aprendizagem

- Identifi car os objetivos de cada etapa do objeto de 
aprendizagem;
- Identifi car os elementos característicos do objeto de 
aprendizagem.

4h/a

Construção do objeto de 
aprendizagem

- Elaboração do objeto de aprendizagem, levando-se em 
consideração as etapas anteriores. 6h/a

Tempo total previsto 14h/a
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2.1 Descrição das atividades

2.1.1 Preparação

Esta atividade teve seu início com a explicação de seu obje-
tivo, ou seja, a criação de um objeto de aprendizagem que será 
apresentado em uma exposição cultural. Dessa forma, os alunos 
conseguiram visualizar uma aplicação concreta para seu traba-
lho. O projeto então passou a ter um signifi cado, um sentido que 
orienta os estudantes em direção ao resultado desejado. 

Os grupos foram montados com o objetivo de se trabalhar 
de forma colaborativa, além disso, foram orientados sobre a 
escolha do tema. Para essa atividade, o tema deveria possibili-
tar a aprendizagem ativa por meio de dispositivos móveis, ga-
rantindo que o usuário venha a ser estimulado a pensar cada 
vez mais, pedindo que faça o que se pede, como responder 
perguntas, tomar nota mentalmente, interpretar, fazer cone-
xões entre os fatos, relacionar com o cotidiano e solucionar 
problemas.

2.1.2 Levantamento teórico

No desenvolvimento do levantamento teórico, também 
chamado de revisão de literatura, foram pressupostos marcos 
teóricos para que os participantes pudessem ser orientados à 
busca de informações sobre o tema escolhido. Nesta etapa do 
projeto foi apresentada uma breve discussão teórica do pro-
blema, na perspectiva de fundamentá-los nas teorias existen-
tes. Tal fundamentação serviu de base para a análise e a inter-
pretação dos dados utilizados para a elaboração do trabalho 
fi nal, fazendo com que os alunos refl etissem sobre o tema à luz 
de embasamentos preexistentes.
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2.1.3 Refl exão inicial sobre o objeto de aprendizagem

Após o levantamento teórico, os estudantes passaram a 
projetar o objeto de aprendizagem, levando em consideração 
algumas regras, tais como:

• O design do programa e a abordagem pedagógica; 
• As questões referentes ao uso apropriado da tecnologia;
• As sugestões para diferentes atividades ou mídias; 
• A atenção para a existência de materiais similares; 
• A adequação do módulo ao dispositivo móvel (tablet).

Após revisão e aprovação, o grupo de alunos, juntamente 
com o professor, analisou o conteúdo e defi niu qual assunto 
será representado pelo objeto, defi nindo os objetivos educa-
cionais e elaborando as respectivas estratégias educacionais.

Dependendo da natureza do objeto, há maior ou menor 
grau de complexidade na sua construção. A elaboração de um 
hipertexto, por exemplo, requer um esforço menor do que a 
construção de um jogo interativo. 

Após a estratégia traçada, o grupo passou a construir o 
roteiro em que todas as especifi cações do objeto de aprendi-
zagem foram identifi cadas. Para tal tarefa foi essencial um ro-
teiro para a produção, que se encontra apresentado a seguir, a 
partir de uma adaptação do site RIVED ([20--]).

2.2 Etapas do desenvolvimento

O desenvolvimento de todo o trabalho foi realizado a par-
tir das seguintes etapas:

1. Identifi car quais imagens (animadas e estáticas) serão 
vistas na tela e por quanto tempo, além do tipo de áu-
dio ou texto que as acompanharão. Também são mos-
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trados no roteiro todos os links que direcionam para 
outras páginas e todos os botões que desencadeiam 
ações;

2. Planejar os elementos de tela, a sequência de eventos 
do objeto de aprendizagem e o layout geral;

3. Revisões de todas as pessoas envolvidas no projeto, re-
sultando em constantes modifi cações, benefi ciando-se 
dos comentários oferecidos por todos da equipe. Ape-
sar de ser inevitável que ocorram mudanças durante o 
processo de produção, o bom planejamento durante 
a elaboração do roteiro previne demoras e surpresas 
desagradáveis na fase de produção. 

Há diferentes tipos de modelos de roteiros com diversos 
formatos, o importante é que o modelo escolhido apresente os 
elementos necessários para a produção do projeto. Um mode-
lo de roteiro pode conter inúmeros tipos de informação, como 
as animações e o áudio que acompanham as cenas, funciona-
lidades de botões e links para outras páginas. 

3. Construção do objeto de aprendizagem

Para a construção do objeto de aprendizagem, os alunos 
utilizaram o Adobe Flash, que é um soft ware geralmente em-
pregado para a criação de  animações  interativas, essas que 
funcionam embutidas em um navegador Web e também por 
meio de desktops, celulares, smartphones, tablets e televisores. 
Os arquivos criados com a utilização do Adobe Flash podem 
ser visualizados em uma página Web,  acessada por meio de 
um navegador ou do Flash Player, que é um aplicativo distri-
buído gratuitamente pela Adobe e pode ser instalado em com-
putadores, tablets e smartphones.
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Durante essa fase, os estudantes desenvolveram o obje-
to de aprendizagem levando em consideração todo o levan-
tamento de requisitos realizados nas fases anteriores. Cada 
grupo se dedicou ao máximo para atingir as metas que foram 
traçadas no início do trabalho.

4. Resultados

Ao todo foram construídos dez objetos de aprendizagem, 
dos quais cinco foram avaliados como satisfatórios, valor esse 
determinado pelos professores e pelos docentes grupos discen-
tes, para serem apresentados na exposição cultural menciona-
da. Essa avaliação levou em conta o conteúdo apresentado, a 
facilidade de uso, a interatividade com o usuário, o visual (la-
yout), entre outras características do objeto de aprendizagem. 

Como cada grupo escolheu livremente o conteúdo a ser 
explorado, foram construídos objetos de aprendizagem sobre 
os mais variados temas. Segue a relação dos assuntos explo-
rados por cada grupo, acompanhado de um pequeno resumo 
explicativo:

• Coleta seletiva de lixo – neste objeto de aprendizagem 
abordaram-se os tipos de resíduos e seus possíveis des-
tinos. Para tanto, foram utilizados textos e imagens, 
buscando orientar o usuário a participar da coleta se-
letiva. Havia também um jogo em que determinados 
resíduos tinham de ser levados até os destinos corre-
tos, arrastando-os pela tela do tablet. Caso o destino 
fosse o errado, o resíduo voltava para sua origem; se 
fosse o destino correto, o usuário passava de nível;

• Orientação para o trânsito – o objetivo deste objeto de 
aprendizagem foi o de apresentar as placas de trân-
sito e suas descrições, preparando o usuário para a 
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realização do exame teórico na ocasião da obtenção de 
sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O objeto 
de aprendizagem trazia uma fundamentação teórica e 
em seguida uma série de perguntas de múltipla esco-
lha, onde eram apresentadas as placas e quatro opções 
que podiam ser escolhidas pelo usuário. Caso a es-
colha fosse a correta a próxima pergunta era exibida, 
caso contrário permanecia na questão até escolher a 
resposta correta;

• Estados e suas capitais – este objeto de aprendizagem 
teve como principal objetivo apresentar os Estados do 
Brasil e suas Capitais. Aqui o usuário podia escolher 
uma das regiões brasileiras e, na sequência, um Esta-
do, que era apresentado em uma lista. Ao se selecionar 
um Estado surgiam as suas principais características, 
como demografi a, clima, extensão territorial, bandei-
ra e a sua Capital. O objeto de aprendizagem também 
possuía um jogo em que o usuário tinha que arrastar a 
Capital para seu respectivo Estado; 

• Histórico das copas do mundo de futebol – a história de 
todas as copas do mundo de futebol foi apresentada 
nesse objeto de aprendizagem. O usuário podia esco-
lher um ano e então eram apresentadas informações 
correspondentes, como país sede, país campeão, co-
locação do Brasil na respectiva edição da competição, 
mascote, entre outros. Além de todas as informações 
apresentadas, o objeto de aprendizagem também tinha 
um quiz, em que o usuário testava seu conhecimento 
sobre o tema abordado;

• Soma e subtração para a Educação Infantil – a Educa-
ção Infantil foi contemplada por esse objeto de apren-
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dizagem. Nesse o usuário tinha explicações sobre as 
operações de soma e subtração por meio de animações 
narradas, lembrando que neste caso o público-alvo é 
composto por uma faixa de idade entre quatro e seis 
anos, por isso textos não foram utilizados. O objeto de 
aprendizagem possuía duas atividades para os usuá-
rios: a primeira de soma, onde maçãs tinham de ser 
arrastadas para dentro de uma caixa até completar a 
quantidade que representasse o resultado da soma de 
dois outros conjuntos de maçãs; enquanto na segunda 
atividade a proposta era de subtração, onde o usuário 
visualizava certa quantidade de ossos e conjuntos de 
ossos, então escolhia um conjunto de ossos que queria 
dar ao cachorro, arrastando tal conjunto até que o ani-
mal o comesse. Após, a quantidade de ossos era reti-
rada do conjunto inicial e o resultado era apresentado.

Considerações finais

O principal objetivo da atividade desenvolvida pelos alu-
nos não foi simplesmente a construção dos objetos de apren-
dizagem. Essa também teve o objetivo de mostrar aos jovens a 
importância de se trabalhar em grupo e de forma colaborativa, 
fazendo-os compreender e reforçar que, de acordo com Nitzke 
(1999), nesse tipo de ação todos trabalham em conjunto, sem 
distinções hierárquicas e em um esforço coordenado, a fi m de 
alcançarem o objetivo ao qual se propuseram. Propósito esse 
que culminou no desenvolvimento do objeto de aprendizagem.

A Teoria da Atividade teve um importante papel no pla-
nejamento da proposta de trabalho discente e na análise das 
relações entre seus elementos para se atingir o objetivo. Os 
estudantes também puderam verifi car a importância de cada 
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elemento, assim como a sua integração, fi cando claro que cada 
parte depende da outra para que o propósito seja alcançado, 
ou seja, o sujeito, o objeto, as ferramentas, a comunidade, a di-
visão de trabalho e as regras funcionaram de forma conectada.

Dessa forma, podemos concluir que o resultado da ativi-
dade foi alcançado e que a experiência aqui relatada pode ser 
utilizada em outras oportunidades, mesmo que não venham a 
utilizar artefatos tecnológicos, como foi o caso desta, que re-
correu a computadores e tablets, pois a ideia central, embasa-
da nas atividades colaborativas e na Teoria da Atividade, pode 
ser trabalhada em qualquer tipo de ação pedagógica, bastando 
provê-la de criatividade, um bom planejamento e uma execu-
ção que observe os elementos do planejamento e as situações 
que ocorrem durante o processo. Por exemplo, pode-se traba-
lhar com os alunos na elaboração de uma história em quadri-
nhos, o que não deixa de ser um objeto de aprendizagem, ou 
até mesmo na elaboração de uma música ou um poema que 
aborde assuntos relevantes para a aula, entre outras ideias que 
possam contribuir para a melhoria dos processos de ensino e 
aprendizagem e da educação em geral.
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