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Resumo 

 

O presente trabalho, tem como objetivo principal discutir questões a respeito da relação 

entre professores e as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) que estão cada 

vez mais presentes no cotidiano de seus alunos multitarefas, enfatizando não o uso pelo 

uso, mas sim, uma utilização propositiva e criativa desses educadores em sala de aula 

com tecnologias já disponíveis no mercado ou até mesmo desenvolvida por eles. Nessa 

abordagem, exemplificamos com uma experiência durante o tirocínio na turma do 7° 

período em Pedagogia do núcleo de Educação e Comunicação e apresentamos 

posteriormente, o  jogo SemiRA que está sendo desenvolvido por uma das autoras, o 

qual tem como objetivo potencializar o material impresso através da técnica da 

Realidade Aumentada, sons, animações e narrativa. 
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Introdução 

 

Atualmente, é possível encontrar diversas mídias desenvolvidas para a área 

educacional, e com apenas um clique e alguns minutos ou horas de espera, uma 

experimentação significativa pode acontecer dentro ou fora do ambiente escolar. 

Todavia, mesmo com essa gama de recursos disponíveis, é possível notar quais são os 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Educação, do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 
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profissionais que dominam essas equipes desenvolvedoras, e infelizmente, ainda existe 

uma grande ausência dos profissionais que realmente conhecem a realidade da 

aprendizagem dos alunos em sala de aula – os educadores. 

A grande questão que norteia este trabalho é: onde estão a maioria dos educadores 

que não se envolvem nas produções que têm como objetivo potencializar a 

aprendizagem dos alunos, se eles, assim como dito anteriormente são os profissionais 

que sabem, quais são as maiores dificuldades e conhecem o desenvolvimento real? Com 

educadores fazendo parte de equipes de desenvolvimento, as identificações dos 

estímulos certos podem levar a bons resultados, contibuindo para uma aprendizagem 

significativa, que de acordo com Vygotsky (1994) podem atuar como mediadores entre 

o conhecimento apreendido (desenvolvimento real) e o desenvolvimento proximal 

(Zona de Desenvolvimento Proximal - ZDP). 

Partindo para a área das tecnologias, trazemos a seguinte indagação. Como esses 

educadores saberão identificar o estímulo correto a ser inserido, por exemplo, em um 

jogo eletrônico? Porque dentro das tecnologias mais tradicionais do ambiente escolar, o 

educador já consegue projetar quais serão os estímulos necessários, mas quando diz 

respeito as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s), boa parte dos 

educadores apresentam uma certa aversão e isso pode até mesmo bloquear o 

profissional nos seus planejamentos. 

Em busca de responder essas duas questões, o trabalho será dividido em dois 

momentos. No primeiro, intitulado: Envolvimento de Educadores na Produção e na 

Utilização de Tecnologias discutiremos o posicionamento dos educadores perante os 

projetos desenvolvidos para a área da educação, buscando compreender a posição dos 

educadores. Para isso, apresentaremos o curso de Licenciatura em Pedagogia, do 

Departamento de Ciências Humanas, da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), a fim 

de exemplificar a formação de educadores do departamento. E, no segundo momento, 

intitulado: O Projeto do Mestrado em Educação – Da Narrativa impressa e linear, para 

uma narrativa ergórtica, colaborativa e transmidiática, apresentaremos um projeto ainda 

em desenvolvimento, utilizando a técnica da Realidade Aumentada, o qual está sendo 

desenvolvido por uma das autoras deste artigo, formada em Pedagogia pela Uneb, no 

núcleo de Educação e Comunicação (Educom).  
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Envolvimento de Educadores na Produção e na Utilização de Tecnologias  

 

 Muitos materiais didáticos e paradidáticos são desenvolvidos por profissionais 

que não são da área da educação, especialmente os que estão presentes no meio digital, 

como jogos, livros interativos, aplicativos, vídeos, animações, dentre outras mídias 

disponíveis para download na internet. Muitos destes recursos são grátis, outros pagos, 

entretanto, valores não é uma questão importante nesse trabalho, mas sim, os números 

de educadores envolvidos nessas produções, criações e desenvolvimentos de projetos 

com proposições de potencialização do ensino e aprendizagem fundamentadas em 

estudos e experiências diárias. 

 Pensar nesse desenvolvimento, na proposta de um aplicativo, por exemplo, 

demanda do educador conhecer ou buscar conhecer o que uma determinada tecnologia 

tem a oferecer. A produção deve iniciar somente depois desse momento de investigação, 

com base nas possibilidades, objetivos, e claro, nas limitações apresentadas durante o 

momento de verificação – da tecnologia e do desenvolvedor. Sendo que, esse conhecer 

é importante até mesmo para quem vai apenas utilizar um determinado jogo no Linux 

Educacional3. Citando um caso análogo, é preciso que o educador conheça bem o 

sistema operacional, seja letrado digitalmente de forma que saiba o que cada programa 

instalado pode fazer, possibilitando dessa maneira, um uso significativo do computador 

nas aulas de informática e não um uso instrumental. 

 Anos atrás, era comum ouvir discursos de educadores que não planejavam as suas 

aulas com base nas tecnologias mais recentes, devido à falta de domínio com as 

mesmas. Porém, o que acontece quando esses professores ou futuros professores são os 

ditos nativos digitais denominado por Mark Prensky e/ou a Geração C, que de acordo 

com Alves (2010) é a geração que passa maior parte do seu tempo imersa na web 2.0?  

 Essa geração tem como uma de suas características o diferente comportamento, o 

qual não segue uma certa linearidade devido a interação constante com diferentes 

tecnologias desde o seu nascimento. Todavia, é importante não desconsiderar que nem 

todas as pessoas pertencentes a essa geração convivem com as tecnologias, e caso não 

mantenham uma interação constante, até mesmo os nascidos no período da geração dos 

nativos não possuirão os comportamentos esperados, assim como os BabyBoomers, que 

segundo o autor: 

                                                 
3 Sistema operacional livre desenvolvido pelo centro de Experimentação em Tecnologia Educacional 

(CETE) do Ministério da Educação (MEC). Fonte: http://linuxeducacional.c3sl.ufpr.br/faq.html. 

http://linuxeducacional.c3sl.ufpr.br/faq.html
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Os BabyBoomeres são pessoas nascidas entre 1946 a 1964, no período pós-

guerra, contexto que vivenciou uma explosão demográfica e a Época de Ouro 

da Economia Européia, cuja mídia mais característica é a televisão (TAPSCOT, 

1999, p.3). 

 

 

Porém, surgem algumas inquietações diante desse posicionamento. Se o nativo 

digital e o BabyBoomeres adquirirem em um certo momento as tecnologias mais 

recentes, passarão a pensar e a agir diferente? Serão modificados estruturalmente por 

conta dos estímulos diários? Os nativos tendem a aprender mais rápido?  

 Algo comum de se ouvir é que os BabyBoomeres tendem a não aprenderem com 

facilidade ou até mesmo não assimilar de fato tais tecnologias, diferentemente de como 

acontece com os nativos. Segundo Feuerstein e Falik (2014) o ser humano é capaz de 

aprender significativamente com qualquer idade, mesmo após os três primeiros anos do 

indivíduo, o cérebro pode mudar através de estímulos externos, assim como afirma o 

autor: 

Com base nas últimas pesquisas em neurobiologia, não há mais nenhuma 

dúvida de que a estimulação de vários tipos realmente muda estruturas cerebrais 

e afeta a forma como as pessoas pensam, e que essas transformações acontecem 

ao longo da vida. (PRENSKY, 2001, p.1) 

 

Dessa forma, é possível considerar, que os professores nascidos no período entre 

1946 a 1964, podem sim apreender a utilizar as tecnologias que estão sendo inseridas 

cada vez mais na vida da maioria de seus alunos, e até mesmo no ambiente escolar, 

objetivando a potencialização de seu ensino e, consequentemente, a aprendizagem 

significativa de seus alunos multitarefas, não focando apenas nos conteúdos 

curriculares, mas também no que diz respeito ao uso crítico das tecnologias. 

 De acordo com Fantin (2016), através dos depoimentos de professores, foi 

possível constatar que muitos alunos nativos não possuem competências para usar a 

tecnologia de modo propositivo, mas sim de forma instrumentalista:  

  

                          Em depoimentos de professores, surpresos com a falta de competência dos 

alunos diante das tecnologias móveis, era comum ouvir que “o aluno não sabe 

como usar a tecnologia, ele sabe simplesmente entrar no MSN e Facebook e ver 

as coisas. Agora, se você vai pedir para ele uma pesquisa, ele não sabe como 

fazer”. (apud Kretzer, 2013, p. 91). Outros depoimentos sobre a expectativa de 

professores construída a partir do chamado “nativo digital” demonstravam 
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competências de uso apenas no que lhe interessassem dos dispositivos. 

(FANTIN, 2016, p.7) 

   

Tais competências também observadas durante o tirocínio na turma do 7° período 

da disciplina de Didática e Tecnologias do curso em Licenciatura em Pedagogia, na 

Uneb, campus III do núcleo de Educom4, que tem como objetivos propostas formativas 

com as tecnologias e mídias no contexto escolar, assim como informam as autoras: 

 

 A proposta do Educom para a formação do pedagogo com as mídias e 

tecnologias apresenta diferenciações estruturais (formato), conceituais (bases 

filosóficas, culturais e formativas) e metodológicas dos outros direcionamentos 

para a formação no mesmo curso e departamento (TELES e RAMOS, 2016, 

p.202). 

 

Ressaltando, que toda a turma observada durante o tirocínio era composta por 

alunas nativas digitalmente, mas mesmo assim foi possível constatar uma certa 

dificuldade para desenvolver a atividade apresentada. O motivo não estava em não saber 

onde clicar, onde anexar, mas sim no porquê realizar tais ações durante o 

desenvolvimento da atividade. 

 A atividade tinha como objetivo geral colocar em prática o que o autor Arnaud 

Soares de Lima Júnior trazia em seu livro “Tecnologias inteligentes e educação: 

currículo hipertextual”, ou seja, a proposição era mediar o desenvolvimento de um 

aplicativo, com base nas experiências dos graduandos, com os alunos das escolas do 

município da cidade de Juazeiro, onde os partindo de uma necessidade observada. 

Desse modo, a atividade foi dividida em três momentos: Elaboração de projeto, 

desenvolvimento e culminância: 

1. Elaboração de Projeto: Definição do tema, objetivo geral, objetivos 

específicos e metodologia, considerando público alvo; 

2. Desenvolvimento: Produção dos aplicativos com base no projeto elaborado 

na etapa anterior; 

3. Culminância: Apresentação em sala das propostas e discursões sobre o 

possível uso no ambiente escolar e relatos de dificuldades. 

 

                                                 
4 Núcleo de Educação e Comunicação – O aluno do curso em licenciatura em Pedagogia do campus 

informado escolhe o seu núcleo de aprofundamento no final do 5° semestre. Antes dessa escolha, os 

estudantes dos diferentes núcleos cursam as mesmas disciplinas que são as básicas. Nesse Campus 

existem 3 núcleos: Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos e Educação e Comunicação. 
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Antes de iniciar os momentos mencionados acima, foi apresentada a plataforma5 

de desenvolvimento, desde as suas ferramentas às suas possibilidades de criação. 

Partindo para a etapa de Elaboração de Projeto, toda a turma sentiu dificuldade para 

fazer um projeto que estivesse de fato dialogando com o que tinha sido discutido no 

decorrer das aulas, entretanto, apenas três alunas realmente se interessaram em vencer 

tais dificuldades e realizar a primeira etapa do projeto. 

 No segundo momento, as alunas partiram para a sala de informática com 

orientação para acessar a plataforma de desenvolvimento e iniciar as produções. 

Todavia, boa parte da turma entrou na plataforma e iniciou vários cliques em diversos 

campos, inseriram imagens para customizar o layout, mudando a cada momento, 

estavam literalmente “perdidas” quanto ao que fazer, ao por que, pois o como fazer elas 

sabiam. Existia uma proximidade (aparência e função) dos botões da plataforma com os 

botões das redes sociais utilizadas pelas mesmas, mas não havia proposição nas ações, 

era possível observar um uso instrumental. 

 Esses inúmeros cliques pararam e a visita em sites como Facebook6 e Youtube7 

iniciaram de modo que não iriam trazer contribuições para o desenvolvimento proposto. 

Apenas as três alunas já citadas, que focaram no desenvolvimento, puderam apresentar 

as suas propostas, as quais ainda estavam em construção no 3° momento. 

 É importante ressaltar, que tal experiência se deu em um curso que objetiva a 

formação de um profissional que não esteja distante das tecnologias, que saiba utilizá-

las de modo propositivo, assim como aborda Lima (2005), o qual vincula o termo ao 

conceito de Teckné, a abordagem da filosofia grega de técnica, buscando romper com a 

dicotomia homem-máquina e da técnica humana. Segundo Jacques Perrin: 

 

...a teckné designava ´o método, a maneira de se fazer eficaz´ para atingir um 

objetivo (...) [hoje] retomando o sentido original da teckné, definir-se-ão as 

técnicas de produção como um conjunto de meios necessários para atingir 

determinado objetivo de produção. (LIMA, 2005, p.14 upud BAYLE, 1996, 

p.104) 

 

Então, onde está a lacuna desse curso? É muita teoria e pouca teoria e prática? 

Segundo as autoras:  

 

                                                 
5 A plataforma utilizada foi a Fábrica de Aplicativos. Disponível em: www.fabricadeaplicativos.com.br.  
6 Rede social – Comunicação e compartilhamento de diferentes conteúdos. 
7 Site de compartilhamento de vídeos.  
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A dificuldade se faz presente, pois muitos demonstram desconhecimento e 

pouca destreza com tais possibilidades, assim, diante deste cenário, faz-se 

necessário criar outras possibilidades formativas. Como desafiar o docente ao 

uso das TIC´s nos contextos de formações quando o processo de formação 

inicial está distante e não o vivencia? Consideramos que é preciso propor mais, 

criar percursos formativos onde haja maior interação com as tecnologias que 

fazem parte das vidas dos sujeitos. (TELES e RAMOS, 2016, p. 200) 

 

 

Propor atividades como essa, é de suma importância para que o futuro educador 

possa estar levando para as suas aulas tecnologias prontas, ou até mesmo tecnologias 

desenvolvidas por eles com base na necessidade dos seus alunos, de modo que venha 

contribuir para uma aprendizagem realmente significativa, buscando atender a essa nova 

demanda de alunos que estão diariamente conectados, mas que precisam aprender e 

compreender de fato a utilizar de modo propositivo e não instrumentalista. 

 E os professores mais antigos, os BabyBoomeres já formados como ficam? Como 

já foi posto sobre a capacidade de apreender do indivíduo, subtende-se que as mesmas 

proposições de atividades para o curso de graduação sugerida pelas autoras possam ser 

inseridas nas formações continuadas desses educadores tencionando uma aprendizagem 

que rompa com a dicotomia homem-máquina e da técnica humana, assim como defende 

Lima (2005). 

 

 

O Projeto do Mestrado em Educação – Da Narrativa impressa e linear, para uma 

narrativa em Ambiente digital, Ergótica e Transmidiática  

 

 

 O projeto intitulado “Contribuições de SemiRA na potencialização do livro 

didático ‘Conhecendo semiárido 1’”, nasceu devido a necessidade de expandir para 

outras mídias, a narrativa presente no material contextualizado com a realidade do 

Semiárido brasileiro, objetivando uma maior imersão do leitor/estudante no universo 

criado pelas autoras Cláudia Maísa Antunes Lins, Edineuza Ferreira Souza e Vanderléa 

Andrade Pereira. 

Essa expansão da narrativa está sendo desenvolvida por meio da técnica da 

Realidade Aumentada, áudios e animações os quais irão possibilitar que o leitor tenha 

um maior poder de imersão, controle e liberdade para tomar decisões, vivenciar 

momentos que existem na narrativa do livro e também eventos inéditos8 em ordens não 

                                                 
8 Esses eventos serão adicionados após as produções textuais dos pequenos leitores do livro. 
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definidas, de modo que faça “sentindo em seu próprio meio, mesmo que traga um 

sentido único ao todo – é o que Neil Young chama de “compreensão aditiva”” 

(Domingos apud Jekins, 2007, p.24). 

 O ambiente está sendo produzido com estrutura de labirinto. Esse labirinto possui 

diferentes caminhos que levam o jogador/aluno ao objetivo principal do jogo – 

encontrar o formigueiro da personagem Zanza que se perdeu por não conhecer o seu 

lugar.  Em SemiRA, é o jogador/aluno que irá construir a ordem dos eventos da 

narrativa, a partir das suas escolhas, além de acumular pontos à medida que anda pelos 

caminhos através da coleta de cactos.  

 Esses cactos precisam ser coletados não apenas para a soma de pontos, mas 

também para a liberação do caminho. Em diversas localizações do labirinto existem 

pedras bloqueando, empatando que a personagem prossiga até chegar ao seu objetivo 

principal.  

 Confira na Figura 1 uma parte do labirinto já construído com cactos e pedras no 

caminho. Observe também que existem marcações, no entanto, só está em exibição 

porque serve como referência no momento do desenvolvimento. 

 

Figura 1: Parte do labirinto com a distribuição de cactos e pedras no caminho9 

 

                                   
                                               Fonte: A autora. 

 

 

Além do jogo, será possível encontrar em SemiRA, animação acompanhada com a 

música de Geraldo Azevedo - Sabor Colorido. A animação será criada, a partir da 

página 27 do material: As abelhas irão dançar em volta da colmeia ao som do cantor 

citado. Visualize abaixo, na Figura 2 algumas telas de SemiRA: 

 

                                                 
9 Print Screen tirado da engine UNITY utilizada para a construção. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 9 

 

 

              Figura 21: Tela inicial de SemiRA – Menu e Tela do Jogo 

 
                                                   

                                                   

 

 

 
             Fonte: A autora. 

          

 

A primeira imagem é o menu de SemiRA, onde o aluno/jogador poderá inicializar 

(Início) o jogo ou visualização de animações, ler as instruções (Instruções) e 

informações básicas sobre o aplicativo (Sobre). Já, a segunda imagem, é composta pela 

tela de quando SemiRA é inicializado antes de reconhecer a imagem mapeada, 

apresentando apenas botões de direção, instruções e Print Screen.  

SemiRA é destinado para as crianças do 4° ano do ensino fundamental, de 9 a 10 

anos de idade e os conceitos a serem trabalhados/desenvolvidos em conjunto com o 

jogo serão: 

 Espaço geográfico (Características e vegetação) – Auxiliará o aluno a 

conhecer e reconhecer o seu espaço, desde as suas fragilidades e 

potencialidades; 

 Direções (Pontos cardeais) – Objetiva exercitar o conceito visto no material 

impresso na prática, a partir da movimentação da personagem principal, a 

qual está conectada com os pontos cardeais; 

 Adição e subtração – Exercitará e desenvolverá a soma e a subtração por 

meio das coletas de cactos e desbloqueio de caminhos; 

 Leitura e escrita – Contribuirá para o desenvolvimento da leitura e da 

escrita dos alunos, a partir das leituras a serem realizadas com o material 

didático e a construção das narrativas para SemiRA. 
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E, a partir das animações disponíveis fora do ambiente do jogo, nas páginas 26 

(animação da abelhinha filó) e 46 (Exposição de fotos) do material impresso, haverá: 

 Interpretação de texto (Letra da música “Sabor colorido”) – A animação 

em conjunto com o áudio da música, tenciona contribuir para os momentos 

da Hora do Conto10, promovendo uma maior imersão e consequentemente 

um maior entendimento da letra da música; 

 A pré-história do Semiárido brasileiro – Ampliará o que é apresentado no 

livro, objetivando auxiliar na compreensão dos alunos sobre a pré-história do 

seu lugar. 

Ressaltando que, esses conceitos podem ser ampliados a medida que a narrativa 

de SemiRA for concluída pelos alunos do lócus da pesquisa. 

 

Considerações Finais 

 

Ao retomarmos ao primeiro momento desse trabalho, podemos observar o quanto 

é importante que se pense na promoção de atividades que envolvam a prática, e não 

somente as teorias voltadas às tecnologias, de modo que, os educadores possam ser 

instigados a participarem de produções, ou até mesmo, a utilizarem o que já existe no 

mercado, visando uma potencialização do seu ensino, e consequentemente, a 

aprendizagem de seus alunos. Ressaltando que, essa aprendizagem não deve focar 

apenas nos conteúdos escolares, mas também no uso propositivo e criativo das 

tecnologias dentro e fora do ambiente escolar. 

O exemplo citado da experiência do tirocínio no curso de Pedagogia na Uneb nos 

confirma o que a autora Fantin (2016) afirma em seu trabalho. Não basta nascer no 

período dos nativos digitais, para que aconteça uma mudança estrutural no cérebro, as 

tecnologias precisam fazer parte da vida desses sujeitos. A interação precisa existir para 

que uma mudança aconteça, assim como o BabyBoomeres necessitam de tais interações 

com as tecnologias e mesmo que para muitos “seja tarde” para essa aprendizagem 

acontecer, o ser humano é capaz de apreender significativamente com qualquer idade, 

até mesmo após os seus primeiros anos de vida, assim como defende Feuerstein e Falik 

(2014). 

                                                 
10 Momento da aula reservado para contar e ouvir histórias. 
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Ainda sobre o curso de Pedagogia, é possível encontrar casos de desenvolvimento 

mesmo sem disciplinas ou formações práticas que ensinem de fato a utilizar softwares 

de modelagens, desenhos e engines, assim como o exemplo citado no segundo 

momento, mas isso, não se deu porque é uma nativa, mas sim, porque desde os seus 

primeiros contatos com as tecnologias fora do contexto escolar e universitário, foi 

motivada a passar o seu tempo criando, aprendendo. O seu objetivo de uso era 

propositivo e isso viabilizou a fomentação de ideias, dentre elas SemiRA, um jogo 3D 

contextualizado com a realidade local do aluno utilizando a técnica da RA, visando 

colaborar no processo de letramento de modo interdisciplinar abarcando conhecimentos 

da área de português, matemática, geografia e história. 
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