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RESUMO 

O objetivo central desta pesquisa foi analisar como as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) são usadas no cotidiano escolar, com base na aprendizagem 

colaborativa, no espaço do laboratório tecnológico do Ginásio Carioca Coelho Neto, uma 

escola da rede pública do município do Rio de Janeiro. O objeto deste estudo foi o 

desenvolvimento da aprendizagem colaborativa, buscando compreender como os 

desafios propostos pelas tarefas são realizados pelos alunos e como eles resolvem os 

conflitos gerados por essas propostas. A pesquisa foi realizada pela abordagem qualitativa 

por meio da análise, observação e registro dos dados. O texto é fundamentado a partir das 

discussões de Matthews et al. (1995); Panitz (1996) e Torres, Alcântara e Irala, (2004) 

que tecem um diálogo sobre aprendizagem colaborativa e traz as interpretações de 

Castells (1999); Lévy (1999); Coll e Monero (2010) sobre os impactos das Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC). Participaram do estudo cinco turmas do 7º ano, 

acompanhados por professores de História, Língua Portuguesa e Geografia. Os resultados 

das análises mostram três mudanças significativas, ocorridas ao longo de seis meses. A 

primeira mudança refere-se ao comportamento social ao realizar atividades em grupo. A 

segunda mudança diz respeito a forma colaborativa de aprendizagem e a terceira sobre o 

apoio dos recursos tecnológicos no processo de aprendizagem. Registraram-se também 

as dificuldades dos alunos em manusearem as ferramentas básicas do computador como 

por exemplo, o teclado, a barra de ferramentas bem como os softwares das atividades 

propostas. O maior contato dos discentes com a internet é restrito aos aplicativos das redes 

sociais, sendo necessário o desenvolvimento de projetos que utilizem ambientes digitais 

colaborativos que fomentem as habilidades cognitivas e sociais, não só dos discentes, mas 

também aos docentes. 

Palavras-chave: Aprendizagem colaborativa. Tecnologia da informação e comunicação. 

Ambientes virtuais. Laboratório de informática. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research was to analyze how Information and Communication 

Technologies (ICT) are used in everyday school life, based on collaborative learning, in 

the computer laboratory room of Ginásio Carioca Coelho Neto, a public school in the city 

of Rio de Janeiro. The aim of this study was the development of collaborative learning, 

seeking to understand how the challenges proposed by the tasks are carried out by the 

students and how they solve the conflicts generated by these proposals. The research was 

undertaken on the foundations of the qualitative approach by means of analysis, 

observation and data recording. This study bases its texts on the discussions of Matthews 

et al (1995); Panitz (1996) and Torres, Alcântara and Irala, (2004) who build up a dialogue 

on collaborative learning and bring the interpretations of Castells (1999); Lévy (1999); 

Coll and Monero (2010) on the impacts of Information and Communication Technology 

(ICT). Five groups of the 7th year participated in the analysis, accompanied by History, 

Portuguese and Geography teachers. The results from the analysis show three significant 

changes, occurring over six months. The first change refers to social behavior when 

performing group activities. The second change concerns the collaborative form of 

learning and the third points out the support of technological resources in the learning 

process. The students’ difficulties in handling the basic computer tools such as the 

keyboard, the toolbar and the software of the proposed activities were also recorded. The 

pupil’s greatest contact with the Internet is restricted to the applications of social 

networks, and it is necessary to develop projects that use collaborative digital 

environments which foster cognitive and social skills, not only for students, but also for 

teachers. 

 

Keywords: Collaborative learning. Information and Communication Technology. Virtual 

Environments. Computer lab. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

A internet trouxe possibilidades de comunicação e informação que propiciaram 

novas formas de dialogar com o conhecimento, estimulando a participação em grupo por 

meio da rede, compartilhando o saber a distância e relacionando a aprendizagem através 

de ambientes digitais que oferecem inúmeros recursos e ferramentas que facilitam a 

interação entre as pessoas. Os avanços tecnológicos se destacaram como um dos 

elementos de transformação social oriundos da internet, acarretando uma forte influência 

nos diversos setores da vida como a linguagem, a cultura, o entretenimento, a pesquisa e 

na forma de se aprender. Neste cenário, a educação vivencia novos desafios impostos pela 

sociedade da informação, aos quais se questiona os limites e as possibilidades que este 

universo digital possa oferecer a seus usuários.    

Neste contexto, verificaremos de que forma que as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC)1 possam interferir nas dinâmicas culturais desenvolvidas pelo campo 

da Educação, vista por alguns autores como um meio capaz de contribuir para uma 

aprendizagem mais dinâmica com o uso das ferramentas tecnológicas. Esta forma 

globalizada de comunicação valoriza a rapidez das informações em frações de segundos, 

interligando nações em um cenário digital, o qual, de acordo com os autores Castells 

(1999); Lévy (1999); Coll e Monereo (2010); Rüdiger (2013) articula muitas discussões 

sobre a influência do uso das TIC no universo escolar.  

A escola pode promover em seu cotidiano, oportunidades que desenvolvam novas 

formas de aprendizagem, ressaltando as TIC como uma forma de socialização entre os 

discentes, além de desenvolver suas habilidades cognitivas. Tezani (2004, p.1) confirma 

esta possibilidade ao afirmar que “que a integração das tecnologias digitais no currículo 

escolar possibilita repensar a prática pedagógica e refletir sobre essa integração, 

fomentando o desenvolvimento de concepções inovadoras.”  

O uso das TIC na prática escolar pode propiciar um ambiente de aprendizagem 

capaz de superar os desafios de uma sociedade que valoriza a informação e vivencia em 

seu cotidiano os recursos que as tecnologias podem oferecer. Esta possibilidade que 

                                                             
1  Segundo Beloni e Bévort (2009, p.1100) TIC são as “seguintes mídias: televisão e suas variantes (videocassete, DVD, antena aberta, 

por assinatura), jogos de vídeo (videogames) e de computador, máquinas fotográficas e filmadoras de vídeo, Ipod, MP3, telefones 

celulares e redes telemáticas. Quando falamos em “mídias de massa” nos referimos principalmente à televisão e ao rádio.”       
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promove a inclusão digital no currículo escolar provoca muitas discussões entre correntes 

que relatam positivamente sobre o uso destes recursos tecnológicos na produção de 

conhecimento e as que discordam desta possiblidade por não acreditarem que esses 

recursos possam transformar a sociedade contemporânea.  

Os tecnófilos fazem parte das correntes favoráveis à tecnologia considerando-a 

como parte da transformação social.  Segundo Rüdiger (2013, p.53) eles são os “que veem 

apenas o que as tecnologias podem fazer e são incapazes de imaginar o que elas irão 

desfazer”.  Em contrapartida, os tecnófobos discutem apenas sobre as desvantagens que 

podem proporcionar à sociedade, comparando a um processo de visão de mundo confuso, 

fora de controle, em uma crítica dialética que compara os mitos da mitologia grega às 

formas de socialização contemporâneas por meio dos motivos fáusticos e prometeicos2. 

Diante das perspectivas favoráveis ou desfavoráveis à tecnologia, surge a abordagem 

neomarxista da cibercultura que procura discernir os aspectos positivos e negativos 

provocados pelo desenvolvimento da tecnologia. Rüdiger (2013, p.65) clarifica que a 

abordagem neomarxista “não é uma força neutra, mas também não é, em si mesma, 

malévola ou benéfica...”. Assim,  a tecnologia pode se tornar uma série de lutas e disputas, 

em um processo de desenvolvimento social expresso por novos espaços e movimentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Castells (2000) sustenta, ao longo de sua obra, que as tecnologias da informação 

trouxeram diversas contribuições não somente nas propostas escolares, mas em todos os 

tipos de aplicações e usos, produzindo inovação tecnológica, acelerando a velocidade das 

informações, além de ampliar o escopo das transformações tecnológicas e suas fontes, 

provocando, desta forma, a transformação social. Este movimento acelera a dinâmica 

econômica e social da era da informação, na Sociedade em rede, como denomina o autor, 

ao analisar os contornos de uma sociedade globalizada que vivencia um complexo de 

redes interligadas que ampliam a difusão de diferentes culturas e da informação. O autor 

define as tecnologias da informação como “o conjunto convergente de tecnologias em 

microeletrônica, computação (software e hardware), telecomunicações/radiodifusão e 

optoeletrônica”. (CASTELLS, 1999, p.67)  

Os traços que definem a sociedade do século XX, supostos por Castells (1999), 

contribuem para um paradigma tecnológico baseado na informação, o qual molda as 

transformações sociais que refletem nos diversos aspectos econômicos, culturais, 

                                                             
2 Maiores detalhes sobre os conceitos da tecnologia comparados à mitologia grega em Rüdiger (2013). 
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políticos e tecnológicos, os quais propiciam formas diferentes de comunicação, 

vivenciando no momento contemporâneo a linguagem da mídia digital3. 

 A partir da década de 70 do século XX, segundo Castells (1999), as 

transformações sociais foram norteadas pelo desenvolvimento das mídias digitais e a 

informação e comunicação ganharam destaques no mundo globalizado por meio da 

velocidade das informações, aproximando a cultura e a linguagem de diversas nações, 

geograficamente distantes.  

Coll (2010, p.13) defende a ideia de que as TIC fazem parte de um novo paradigma 

tecnológico que não só influenciam as práticas sociais, mas também, as práticas 

educacionais, o que contribuí para o desenvolvimento humano. Segundo este autor, esta 

influência “se manifesta no desenvolvimento de novas ferramentas, cenários e finalidades 

educacionais, marcadas pela adaptabilidade, pela acessibilidade permanente, pelo 

trabalho em rede e pela necessidade de uma crescente alfabetização digital.”  

A mídia-educação é um campo do saber, relativamente recente, que pode 

contribuir para a formação de um indivíduo ativo e atuante, promovendo a interação 

social por meio do diálogo. Ela é considerada por Belloni e Bévort (2009, p. 1083) como 

parte essencial “dos processos de produção, reprodução e transmissão da cultura.”  A 

mídia-educação é vista por essas autoras como um meio para a difusão de conhecimentos 

e informações que devem ser consideradas como ferramenta pedagógica para o 

desenvolvimento de habilidades críticas e criativas, corroborando desta forma para a 

transformação social.  A transformação social, apontada pelas autoras, se desenvolve pelo 

processo tecnológico, mediado pela linguagem digital, que resultou em um novo 

paradigma, colaborando para a socialização e para formação humana, e desempenhando 

um papel essencial no perfil da sociedade da informação.  

Neste aspecto, a mediação digital remodela atividades cognitivas que envolvem 

“a linguagem, a sensibilidade, o conhecimento e a imaginação inventiva” (LÉVY, 1998, 

p.17) imbricando em novas mudanças sociais que desenvolvem a escrita, a leitura, a visão, 

a elaboração das imagens, a concepção, o ensino e o aprendizado. Essas configurações 

sociais, citadas pelo autor, desenvolvem percepções sensoriais vistas como habilidades e 

competências que o indivíduo é capaz de assimilar e desenvolver a partir da interação 

                                                             
3 Conjunto de meios e processos de comunicação cujas informações são escritas e lidas eletronicamente por equipamentos que as 

codifiquem e decodifiquem. Rüdiger (2013, p.298).  
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com os ambientes digitais. As habilidades e competências, conhecidas como 

infocomunicacionais, serão discutidas com detalhes, mais adiante.  

O desenvolvimento destas competências é um dos desafios contemporâneos da 

escola. Não basta apenas garantir o acesso à internet, por meio da infraestrutura 

tecnológica, sem universalizar o acesso à leitura digital, possibilitando e promovendo 

oportunidades aos discentes de se inserirem nos ambientes digitais e de se tornarem 

usuários críticos e construtores de possibilidades que potencializem sua capacidade 

individual em suas práticas cotidianas, contribuindo para sua valorização cultural. 

Em meio a estas mudanças, torna-se evidente que as práticas educacionais 

precisam ser reformuladas oferecendo uma nova proposta de ensino e propiciando 

oportunidades de inclusão digital por meio das possibilidades que a mídia-educação pode 

oferecer, tanto aos discentes, quanto aos docentes, contribuindo com múltiplos espaços 

que dinamizam sua didática e seu currículo, uma vez que a tecnologia perpassa pela vida 

individual, atendendo às demandas sociais, diante do potencial que os recursos 

tecnológicos possam oferecer. Entretanto, também não podemos adotar uma visão 

otimista e salvacionista ao apontar às TIC como uma forma instrumental contemporânea 

capaz de superar as dificuldades da aprendizagem nos processos educacionais. Ao longo 

do da pesquisa iremos trazer os pontos de vista de autores como Trivinho (2009) e 

Campos et. al. (2003) que discutem sobre as barreiras e limites impostos pela sociedade 

da informação, diante de um contexto que se submete às desigualdades sociais e a 

exclusão digital.  

Outra questão a ser desenvolvida nesta pesquisa refere-se à aprendizagem 

colaborativa apoiada pelas TIC, como uma forma de desenvolvimento cognitivo 

compartilhado por pequenos grupos que buscam em conjunto o desenvolvimento e a 

solução das tarefas. 

Os estudos sobre o desenvolvimento de atividades em grupo e a interação social 

são fundamentais para o contexto escolar que busca significados na aprendizagem 

colaborativa. De acordo com Castanõn (2009, p.63), o construcionismo social, também 

chamado como construtivismo, é uma “abordagem da sociologia que se resume 

essencialmente em um conjunto de pressupostos filosóficos e diretrizes políticas a serem 

aplicadas à sociologia do conhecimento.” Para ele, os estudos sobre construcionismo 

social atendem não só à filosofia, mas também atuam na Psicologia, Sociologia, 
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Neurociência, e principalmente na Educação, defendendo o papel ativo do sujeito na sua 

relação ao objeto do conhecimento, construindo suas estruturas cognitivas e 

representações da realidade.   

Segundo ainda Castanõn (2001), o construcionismo social pressupõe que o 

funcionamento do mundo seja por meio da interação social e esta será um importante 

instrumento de análise das atividades construídas colaborativamente em grupo, as quais 

serão mencionadas como experiência em campo4. Guanaes (2006, p.23) afirma que o 

termo construcionismo social “não traduz um campo homogêneo, constituído por estudos 

que partilham o mesmo conjunto de sentidos. Ao contrário, existe uma grande variedade 

de propostas construcionistas, nem sempre concordantes entre si”.  

Na teoria socioconstrutivista de Vigotsky (1987), a aprendizagem se processa sob 

a ótica da interação social a que é exposta o indivíduo. Em sua pesquisa, o autor 

identificou três zonas de desenvolvimentos: a zona de desenvolvimento real que 

considera o que o indivíduo possa desenvolver sozinho; Zona de Desenvolvimento 

Potencial, onde o indivíduo necessita de ajuda para fazer uma atividade; Zona de 

Desenvolvimento Proximal, considerada pela mediação a qual o aprendiz pode 

desenvolver por si só e as ações que ele necessita de orientação.  

Estes estudos se imbricam na importância da aprendizagem em grupo, do estímulo 

da interação social e do compartilhamento das informações que são os fundamentos desta 

pesquisa, observando como o espaço escolar concebe e desenvolve as ações pedagógicas, 

corroborando para uma aprendizagem significativa que atenda a todos os perfis, de forma 

igualitária, a fim de promover a cultura.  Mais adiante, elucidaremos os conceitos das 

aprendizagens cooperativa e colaborativa apresentados por Torres e Irala (2014), Campos 

et. al. (2003), Panitz (1996), Matthews et. al. (1995) e Dillenbourg et al (1996) como 

estratégias de aprendizagem.   

1.1 Objetivo do Estudo 

 Em meio as possibilidades apresentadas neste capítulo, estabeleceu-se a base para 

a realização desta pesquisa que tem como objetivo aprofundar o entendimento sobre a 

aprendizagem colaborativa apoiada pelas TIC. Buscou-se analisar como se desenvolve a 

aprendizagem em grupo em uma escola da rede pública municipal, situada na Zona Norte 

                                                             
4 Maiores detalhes no capítulo 5 
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do Município do Rio de Janeiro, que propõe através do programa Ginásio Carioca 

desenvolver a autonomia, os valores e o incentivo a pesquisa como forma colaborativa de 

ensino que utiliza os recursos tecnológicos como apoio a aprendizagem.  

Dentre as questões dos objetivos específicos buscou-se identificar como são 

organizadas as atividades no laboratório tecnológico da escola municipal Coelho Neto, 

de que forma os alunos interagem na solução das atividades, qual a percepção dos alunos 

em relação em relação às TIC na aprendizagem colaborativa e que habilidades podem ser 

desenvolvidas por meio dos ambientes colaborativos e digitais.   

1.2 Justificativa 

 Assim, esta pesquisa se justifica pela necessidade de um levantamento de 

resultados que mencionem a concepção do uso das TIC para a aprendizagem colaborativa 

e especifique sobre a produção de conhecimentos significativos em espaços 

diferenciados, tais como os propostos pelo GEC.  

 Esta investigação ocorre sob a linha de pesquisa Tecnologias de Informação e 

Comunicação nos Processos Educacionais (TICPE), discutindo o papel dos suportes 

tecnológicos como ferramentas que podem ser utilizadas com o propósito de desenvolver 

a aprendizagem colaborativa de forma interativa.   

Portanto, pretendemos que as observações registradas ao longo desta pesquisa 

possam trazer aos professores do Ensino fundamental uma melhor compreensão sobre o 

desenvolvimento da aprendizagem colaborativa através das ferramentas digitais em um 

laboratório tecnológico e, desta forma, suprir as possíveis lacunas existentes neste nível 

educacional.  

1.3. Organização do estudo 

Ao longo do texto, verificaremos como as informações e a comunicação por meio 

da internet refletem na formação dos discentes e quais ações pedagógicas podem nortear 

a aprendizagem da sociedade contemporânea. O capítulo 2 descreve um breve histórico 

sobre o período de transição da sociedade industrial para a sociedade em rede, analisando 

a transformação social e cultural. Posteriormente, o estudo dialoga sobre a era da 

tecnologia, a influência do cibespaço5 no cotidiano humano, além do surgimento de novas 

                                                             
5   Espaço criado artificialmente pela convergência entre o mundo on-line gerado pelas redes telemáticas e as projeções digitais e 

imaginárias dos sujeitos que, direta ou indiretamente, interagem por seu intermédio. (RÜDIGER, p.297).    
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culturas por meio do ambiente virtual, denominado a cibercultura6 e os impactos das 

interfaces na comunicação. 

As possibilidades que as mídias e as tecnologias trouxeram para a 

contemporaneidade, também são discutidas no campo da educação, expondo o ponto de 

vista de Lévy (1999) sobre a inteligência coletiva, que contribuiu para novas perspectivas 

do perfil do professor no século XXI. 

 O capítulo 3 traz a discussão sobre o conceito da aprendizagem colaborativa e 

cooperativa, apontando o que versa a literatura nos pontos consensuais e no que há de 

divergente sobre estas abordagens, buscando as principais correntes que relacionam estas 

concepções aos métodos de aprendizagem. Além disso, o capítulo também aborda sobre 

as perspectivas comunicacionais que refletem nas ações humanas do século XXI e as 

discussões dos que ainda não tem acesso aos recursos tecnológicos e se inserem no quadro 

da exclusão social. 

 O capítulo 4 mostra os procedimentos metodológicos como base desta pesquisa e 

finalmente o capítulo 5 compartilha experiências sobre a prática do método colaborativo 

aplicada aos alunos de uma escola pública, expondo a concepção dos discentes ao 

aprenderem em grupos heterogêneos apoiados pelos recursos tecnológicos que a escola 

oferece. A experiência destes discentes mostrou como os alunos se organizam para 

resolverem as tarefas impostas; como distribuem as atividades em grupo e como resolvem 

os conflitos e as soluções dos problemas.  

 Por fim, seguem-se as considerações finais que destacam as possibilidades de 

respostas, resgatando as questões de estudo e apontando sugestões para outras pesquisas.   

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Conjunto de práticas e representações que surge e se desenvolve com a crescente mediação da vida cotidiana pelas tecnologias da 

informação. (RÜDIGER, p.297).    



19 
 

CAPÍTULO 2 

Educação e Tecnologia: novas possibilidades na era da sociedade em redes                                                     

A era denominada por Castells (1999) como Sociedade em Rede teve início, de 

acordo com o autor, no período de transição histórica da sociedade industrial para a da 

informação, cuja base se estabelece na valorização do conhecimento por meio da 

informação. O autor define rede como uma estrutura que se expande de “forma ilimitada 

integrando novos nós desde que consigam comunicar-se dentro da rede, ou seja, desde 

que compartilhem os mesmos códigos de comunicação (por exemplo, valores ou 

objetivos de desempenho)” (Castells, 1999, p. 566). Nesse contexto, o autor considera 

que as redes interativas de computadores crescem exponencialmente, criando novas 

possibilidades e canais de comunicação que remodelam o cotidiano humano. 

Esta Sociedade em Rede se expande no cerne da informação, na comunicação e 

no processamento do conhecimento por meio das redes sociais, aplicativos, ambientes 

online e espaços digitais que facilitam as atividades cotidianas marcadas pela rapidez de 

acesso, disponibilidade e comodidade. A expansão das novas tecnologias da informação 

impulsionaram os processos de transformação social – refletindo na economia global, no 

mercado de trabalho e nas expressões culturais – apontados por Castells (1999, p.40) 

como desencadeadores de uma “revolução tecnológica da informação”, a qual criou a 

partir da década de 1970, um novo “paradigma tecnológico” oportunizando um “estilo de 

produção, comunicação e gerenciamento de vida”. O paradigma tecnológico, citado pelo 

autor, se refere às tecnologias da informação, considerada por ele como a base material 

da sociedade da informação que transformou o cenário social da vida humana. A 

informação é analisada sobre cinco aspectos essenciais à sociedade atual. (CASTELLS, 

1999, p. 108-109): 

 Informação como matéria-prima: são tecnologias para agir sobre 

a informação;  

 Informação como parte integral de toda atividade humana, portanto 

há uma grande penetrabilidade dos efeitos das novas tecnologias; 

 Lógica das redes em qualquer sistema; 

 Baseado na flexibilidade, em uma sociedade caracterizada por 

constantes mudanças e fluidez organizacional; 

 Convergência de tecnologias específicas para um sistema 

altamente integrado, no qual trajetórias tecnológicas antigas ficam 

literalmente impossíveis de se distinguir em separado.  
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O paradigma tecnológico, citado por Castells (1999), contribuiu para o 

desenvolvimento do processo de transformação social, que reestruturou o capitalismo da 

década de 1980, criando uma estrutura social que visa o desenvolvimento tecnológico, 

impactando nos diversos cenários que cada organização possuí. As tecnologias da 

informação, segundo o autor, contribuíram também para o surgimento das comunidades 

virtuais, ampliando a memória coletiva e a cultura comunitária, além de transformarem o 

mundo da mídia.  

O paradigma tecnológico também é analisado por Lévy (1999) por outro ponto de 

vista, que o considera como um importante elemento da sociedade contemporânea que 

rompeu com a cultura do meio de comunicação em massa, ampliando a forma de se 

comunicar por meio da mídia digital interativa, denominada ciberespaço. Lévy (1999, p. 

32) conceitua o ciberespaço como um “novo espaço de comunicação, de sociabilidade, 

de organização e de transação, mas também novo mercado da informação e do 

conhecimento” (LÉVY 1999, p.32).  Na visão do autor, o ciberespaço é um espaço móvel 

que permeia a interação do saber, um campo aberto que ainda pode ser explorado no 

universo das redes digitais, ampliando não só as fronteiras culturais, mas também a 

econômica. 

A palavra ciberespaço foi usada pela primeira vez, em 1984, no romance de ficção 

científica “Neuromancer”, escrito por William Gibson, o qual designou a palavra 

ciberespaço como um universo de redes digitais que abriu novas fronteiras culturais. A 

publicação de sua obra contribuiu para um modo diferente de interação, proporcionando 

ao seu usuário um ambiente digital capaz de potencializar a comunicação, a socialização 

e a criação de novos espaços e arquivos, compartilhados em rede.   

Lévy (1999, p.94) sustenta que o ciberespaço se integrará cada vez mais nos 

sistemas organizacionais e operacionais, definindo o ciberespaço “como espaço de 

comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos 

computadores”. Para ele, três princípios são fundamentais para o desenvolvimento do 

ciberespaço: a interconexão, a criação de comunidades virtuais e a inteligência coletiva. 

Estes tópicos serão comentados no presente texto por serem considerados suporte de 

estudo aplicados no campo educacional.  

 Lemos (2005) reflete sobre as possibilidades que o ciberespaço provocou, 

contribuindo para as modificações no espaço urbano, exemplificadas pelos avanços da 



21 
 

telefonia celular ao revolucionar não só com a comunicação móvel, mas também a 

conexão sem fio, por meio do Wi-Fi. As dinâmicas de acesso à comunicação móvel 

provocaram mudanças também nas formas sociais e nas formas de produzir e consumir 

informação, ampliando o movimento de conexão em rede. 

 A trajetória da conexão em rede expandiu-se rapidamente durante os anos 90, 

dando início a popularização das plataformas digitais como fonte de comunicação diária. 

A expansão em rede também contribuiu para o surgimento de culturas digitais, 

denominada por Rüdiger (2013), Lévy (1999) e outros autores de cibercultura, 

caracterizado como uma nova tendência de comunicação e conhecimento por meio das 

plataformas digitais do ciberespaço. Rüdiger (2013, p.7) interpreta a expressão da 

cibercultura como um campo cultural que pode ser dividido sob várias interpretações 

como “uma formação histórica de cunho prático e cotidiano.” Sua interpretação se baseia 

na evolução histórica da expansão da informática e do desenvolvimento das redes de 

comunicação, impondo à sociedade diversos desafios de ordem cultural e social.     

Tais desafios exigiram uma reestruturação dos programas e dos processos 

educacionais que necessitam desenvolver uma estrutura de ensino compatível às novas 

configurações sociais adaptadas aos modelos culturais implantados pela cibercultura. De 

acordo com Rüdiger (2013), o assunto corrobora com outras interpretações que ora 

valorizam e ora criticam este espaço concebido como cibercultura. Ele apresenta três 

tendências de abordagem: 

 Os populistas tecnocráticos que representam a tendência tecnófila, valorizam o 

progresso dos meios informáticos como cenário histórico que possibilita o agir e 

interagir de modo livre, igualitário e expressivo; 

 Os conservadores midiáticos se apresentam como autores que defendem este 

ponto de vista mais tradicional e criticam a revolução social das tecnologias de 

informação e comunicação afirmando este que este espaço virtual promove a 

massificação das atividades culturais com base em práticas medíocres; 

 Os cibercriticistas são autores que defendem as conexões entre cibercultura e 

poder (político, social e econômico), refletindo sobre os desafios que isso acarreta 

para o sujeito social.  

Lévy (1999, p. 17) foi mais objetivo ao definir a cibercultura como o “conjunto 

de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamentos 
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e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço.” Ele 

reflete sobre os efeitos produzidos pela cibercultura na sociedade, afirmando que os 

aspectos sociais e culturais do movimento digital se aprofundam em cada interface, 

aumentando a capacidade das habilidades humanas por meio de um conjunto de técnicas 

que auxiliam a linguagem, a memória dos usuários e a capacidade de interagir. O autor 

sustenta esta visão ao afirmar que o ciberespaço será a infraestrutura de produção e 

gerenciamento econômico do futuro e será considerado muito em breve como o mediador 

da inteligência coletiva, por ser um suporte de informação e comunicação do 

conhecimento. Ao ampliar o conceito do termo cibercultura, o aludido autor compara o 

termo como uma “tecnologia intelectual que amplifica a imaginação individual (aumento 

de inteligência) e permite aos grupos que compartilhem, negociem e refinem modelos 

mentais comuns, qualquer que seja a complexidade deles (aumento da inteligência 

coletiva)” (LÉVY, 1999, p.167). 

 Percebemos que os discursos de Rüdiger (2013) e Lévy (1999) refletem em 

consonância sobre as transformações ocorridas a partir da introdução das tecnologias em 

rede que imbricou em inúmeras mudanças sociais, culturais e socioculturais, 

considerando a cibercultura como uma forma de comunicação em rede. Entretanto, 

Castells (1999) discorda em alguns aspectos destes autores por não considerar a internet 

e nem as mídias digitais como meio de comunicação de massa em seu sentido tradicional; 

ele considera que os recursos tecnológicos superaram os conceitos desta comunicação e 

ultrapassam as fronteiras pré-estabelecidas, considerando a linguagem da mídia digital 

como forma interativa de comunicação em rede, que cada vez mais se torna inclusiva no 

cotidiano humano. Ele também define a cibercultura sob uma perspectiva diferente de 

Rüdiger (2013), considerando como um 

processo pelo qual atores sociais conscientes de múltiplas 

origens oferecem aos outros  seus recursos e crenças, esperando 

receber o mesmo em troca e mesmo mais: compartilhar um 
mundo diversificado e, assim, pôr fim ao medo que o outro 

sempre inspirou (CASTELLS, 2004, p.40).   

 Em Castells, a cibercultura é vista como um processo de comunicação cultural, 

mediadas por um espaço virtual de interação social, o qual os usuários trocam 

conhecimentos entre si. Para ele, a cultura não deve ser feita de conteúdo, mas por 

processo, por interagir e modificar mutuamente, por meio da troca de experiência. 

Contudo, é evidente que não podemos visualizar a cibercultura como apenas uma menção 

tecnológica; pois as contribuições de Rüdiger (2013) e Lévy (1999) valorizam as questões 
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históricas que promovem mudanças no comportamento humano a partir da evolução das 

máquinas, resultando em um processo de transformação tecno-social.    

 Desta forma, podemos refletir sobre a relação da cibercultura com o 

conhecimento, compreender o ciberespaço como uma alternativa de comunicação e 

informação compartilhada em grupo, por meio da rede e da evolução humana a partir da 

tecnologia, através da linguagem da mídia digital. Assim, se constituí a sociedade 

contemporânea que promove a circulação da informação, a velocidade de acesso ao 

conteúdo e a autonomia de construir o conhecimento de forma coletiva, estimulando 

novos estilos de raciocínio que promovem a autonomia sob diferentes formas de 

aprendizagem.  

2.1 – O Desenvolvimento da Inteligência Coletiva: um novo saber? 

 As ações em rede que propiciaram outras formas de estímulo à inteligência e ao 

comportamento coletivo7, têm sido objeto de estudo de alguns autores (OLSON, 1999; 

LÉVY, 2015; TARAPANOFF, 2007) que entrelaçaram em suas pesquisas o estudo sobre 

o comportamento e desenvolvimento de atividades em grupo.  

 A inteligência coletiva é um tema recente, surgiu com a expansão das tecnologias, 

como forma de aprendizagem apoiada pelas conexões em redes, desenvolvendo a 

capacidade individual por meio da produção em grupo. Estas atividades coletivas que se 

constroem de forma colaborativa são analisadas pelos autores como experiências 

motivadas pelos fatores sociais, econômicos e culturais que resultam em benefícios 

pessoais como o desenvolvimento de responsabilidade, liderança e respeito entre os 

membros. Lévy (2015) acrescenta que a inteligência coletiva não se limita apenas a 

exposição de conteúdo em uma plataforma ou de conceito exclusivamente cognitivo, ele 

amplia esse sentido por meio da interação social, valorizando a inteligência de cada um, 

de acordo com o conhecimento que cada um tem, promovendo o intercâmbio entre as 

pessoas através da transmissão e a construção de ideias. Segundo ele, a inteligência 

coletiva deve ser compreendida com a expressão “trabalhar em comum acordo” por se 

tratar de uma abordagem necessária à sociedade, como um projeto fundamental para o 

desenvolvimento humano. (LÉVY, 2015, p. 26). 

                                                             
7 Oslon (1999) observou que quando grupos se reúnem produzem resultados melhores do que quando realizados individualmente. 

Deste ponto de vista o autor desenvolveu uma análise sobre a Lógica da ação coletiva. 
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Olson (1999) discute a inteligência coletiva como uma “lógica da ação coletiva”, 

ou seja, as razões pelas quais os indivíduos conseguem obter melhores resultados quando 

atuam conjuntamente, em prol de um interesse comum, e critica o comportamento 

individual em relação aos benefícios que o coletivo pode trazer, mostrando as vantagens 

e desvantagens da interação entre pequenos e grandes grupos. O autor sustenta que a 

motivação em atividades em grupo é maior que a do trabalho individual por ser uma forma 

cooperativa de desenvolvimento coletivo. Em consonância com Lévy (2015), o autor em 

sua experiência empírica, compara os resultados coletivos e individuais sob as mesmas 

condições de trabalho e concluí que há um processo de crescimento e soluções mais 

rápidas e econômicas quando se desenvolve em conjunto.    

 O trabalho em grupo apoiado pelas TIC contribuiu para outras formas de ações 

em redes, expandindo a velocidade das informações, conectando pessoas em diferentes 

espaços geográficos, remodelando a forma tradicional da leitura impressa, da 

compreensão de dados, textos e imagens, promovendo desta forma, benefícios individuais 

que desenvolvem novas habilidades e compreensões digitais na relação com o saber.  

A internet corroborou para a inclusão de novas profissões e ofícios, inovando 

também o processo de ensino-aprendizagem como uma mudança perceptível de 

comportamento, que refletiu não só no ganho do conhecimento, mas principalmente na 

troca do saber, por meio dos recursos tecnológicos, artefatos e plataformas já apontadas 

anteriormente.  

 Selwyn (2011) reflete sobre três aspectos relevantes para que ocorra o processo 

de aprendizagem, consideradas fundamentais pelo autor na construção do saber. São eles: 

o domínio psicomotor, que desenvolve as habilidades motoras; o domínio afetivo, que 

compreende as emoções; e o domínio cognitivo que está relacionado às capacidades e 

habilidades do pensar. Estes aspectos se fazem presentes também na aquisição do 

conhecimento digital que necessita não só dominar o teclado do computador, por 

exemplo, mas também saber utilizar a barra de ferramentas, as funções dos atalhos os 

programas básicos que nos permitem ler, digitar, calcular, desenhar gráficos, fazer 

planilhas, etc.  

  Neste contexto, podemos observar o quanto é imprescindível reconfigurar as 

práticas docentes e os currículos educacionais, tendo em vista os novos desafios da 

contemporaneidade que estão presentes no nosso cotidiano. Pois não se trata de um 
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modismo passageiro, mas sim de uma necessidade de intensificar e oportunizar o acesso 

ao universo digital.  

 O saber para Lévy (2011) é visto sob novas formas de acesso digital que 

desenvolvem tecnologias intelectuais e favorecem a memória humana com o auxílio do 

computador, seja por meio dos bancos de dados ou arquivos digitais. Estas ferramentas 

podem auxiliar nosso raciocínio, expandindo, por exemplo, a leitura, com apoio de 

hipertextos8 que vinculam imagens, sons e palavras com o intuito de facilitar a 

compreensão de determinadas informações no ambiente do ciberespaço.  

    Santaella (2004) sustenta que ao navegar no ambiente do ciberespaço, o usuário 

desenvolve percepções cognitivas que o tornam um leitor imersivo, ampliando suas 

linguagens. A linguagem, aqui citada, se refere às habilidades cognitivas e perceptivas 

que compreendem o perfil do leitor que navega nos ambientes digitais. Este cenário, que 

se desdobra em diferentes dinâmicas sociais, consideradas como elementos que 

complementam a leitura e ampliam os horizontes do conhecimento e da informação, por 

meio dos textos, mapas, links, palavras ou gráficos que auxiliem na compreensão da 

leitura. 

Estas linguagens que tornam o leitor imersivo, invadem gradativamente o 

ambiente escolar, à medida que as legislações educacionais avançam e implementam 

ações de formação docente e de gestão pedagógica, investindo inclusive em 

infraestruturas como laboratórios de informática e recursos tecnológicos. Diante destas 

ações, tornou-se imprescindível planejar novos rumos para a educação, visando dar conta 

desta demanda social que podem perpassar na vida desta sociedade. Neste sentido, torna-

se necessário construir estratégias de aprendizagem que relacionem a tecnologia à 

educação, considerando o potencial que os ambientes digitais possam oferecer.  

As possibilidades de aprendizagem que os ambientes digitais oferecem, crescem 

a cada dia, permitindo o acesso ao conhecimento de forma compartilhada, por toda parte, 

em tempo real, resultando em competências cognitivas adquiridas em grupo, por meio da 

rede. Esta forma de “enriquecer” o conhecimento mútuo é a base da “inteligência 

coletiva”, que valoriza o saber individual construída de forma coletiva. 

                                                             
8 Documento digital capaz de suportar várias linguagens (som, imagem e palavra), Rüdiger (2013, p. 298). 
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 Lévy (2015, p.32) sintetiza a inteligência coletiva como um “processo de 

crescimento, de diferenciação e de retomada recíproca das singularidades”. 

 Nesta linha de raciocínio, o desenvolvimento da inteligência coletiva é visto por 

Tarapanoff, Suaiden e Oliveira (2002, p.3) como uma “chance de ir além dos limites, a 

partir de um compartilhamento de saberes produzidos pela humanidade como um todo.” 

Tarapanoff (2007, p.14) revela que “não se chega à inteligência pelo acesso passivo à 

informação ou apenas com o próprio conhecimento.” Ela destaca que a inteligência deve 

ser criada, interligando a cultura a novos cenários no futuro, desenvolvendo outras 

inteligências que auxiliem na gestão do conhecimento e na gestão da informação, 

elaborando um sistema com informações úteis ao indivíduo.    

Contudo, também há autores que não apoiam a interação do conhecimento 

mediada pelo computador, por não acreditarem que as tecnologias digitais possam ser 

vista como uma solução de transformação social. Trivinho (2009), por exemplo, se opõe 

a estas formas de socialização por considerar a questão da inclusão digital, uma utopia, 

um mito para aqueles que não têm acesso ao computador. Além disso, também critica aos 

que consideram a cibercultura como uma nova fase de ruptura da “civilização 

tecnológica.” (TRIVINHO, 2006, p.104). 

 As questões relacionadas à exclusão digital ou infoexclusão, assim denominada 

por alguns autores, também foram criticadas por Borges (2011), Huerta e Sandoval-

Almazán (2007); Gonzales (2008) por ser uma questão que envolve outras ações que 

necessitam de planejamento, formação e investimento. Em uma sociedade globalizada, é 

inevitável o avanço tecnológico, considerado elemento fundamental de transformação 

social. Entretanto, Borges (2011) afirma que a oferta de programas de inclusão digital ou 

a formação para usar computadores não são suficientes para a inclusão digital. As 

possibilidades abertas pela internet quanto ao uso, acesso e comunicação impulsionaram 

a participação social, colaborando para expansão dos espaços eletrônicos, alavancando 

debates sobre os reflexos das desigualdades sociais provocados pela exclusão digital.  Os 

autores concordam entre si que é necessário ampliar o conhecimento digital, habilitar os 

usuários a utilizarem as informações, avaliar o conteúdo e desenvolver as competências 

infocomunicacionais, assunto a ser explorado mais adiante.   

Huerta e Sandoval-Almazán (2007) apresentam outra abordagem sobre a exclusão 

digital, conhecida também como brecha digital. explanando sobre os problemas que os 
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usuários têm ao navegar na internet de forma não linear; criticando a dificuldade de 

avaliar a informação encontrada nos sites e de sintetizar as informações. Esta crítica é 

importante para nortear as ações pedagógicas, dando sentido a formação do indivíduo que 

vivencia o uso das tecnologias em seu cotidiano.  

 González (2008, p.113) aborda politicamente esta questão, ao denominar de 

“brecha digital”, a ausência ao acesso digital. A exclusão digital também abarca os 

reflexos dos embates das dimensões sociais, culturais e econômicas, discutidas em 

âmbitos internacionais, através de conferências e congressos que analisam as 

consequências causadas aos países mais pobres que enfrentam as dificuldades por estarem 

desconectados. 

Nesse sentido, Lucas (2002, p.161) trata a questão da brecha digital como um 

“reflexo da velha exclusão social. Nesta tecnologia, o fator essencial é a ação simultânea 

consequente do uso extensivo e desenvolvimento de experiências que só podem ocorrer 

com o uso socialmente massivo da informática e da comunicação em rede”. De acordo 

com o autor, a exclusão social envolve não só as problemáticas educacionais e sociais, 

mas também, surge como uma barreira socioeconômica entre indivíduos, famílias, 

empresas e regiões geográficas decorrente da desigualdade quanto ao acesso e uso das 

tecnologias da informação e comunicação, hoje simbolizada pela internet.  

 A infoexclusão, assim chamada por Araujo (2006, p.1), é vista como uma das 

causas da “nova ordem mundial” que acentua as “desigualdades sociais e econômicas dos 

países em desenvolvimento”. O autor critica o crescimento descontínuo do desemprego 

em consequência da automação e dos recursos utilizados após a implementação da rede 

global, por serem implementados sem um planejamento social que ampare socialmente 

aos que perderam suas rendas ao serem substituídos pelas modernas máquinas digitais.   

 O tema em questão é polêmico e amplia as discussões de autores que contribuem 

com críticas sob diferentes pontos de vista, abordando diversos temas que envolvem o 

cotidiano humano.   

Borges (2011, p.135) explica que a compreensão do fenômeno da exclusão digital 

refere-se ao desigual acesso às tecnologias de informação e comunicação e à desigual 

capacitação do usuário para extrair o melhor proveito das potencialidades oferecidas a 

partir delas. 
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Pergunta-se, então: é possível tecer um diálogo conceitual e prático que 

transforme informações em conhecimentos, se as estratégias de aprendizagem 

colaborativas aliadas às TIC podem ter resultados significativos e qual o papel social da 

escola na sociedade da informação? 

Os investimentos em infraestrutura tecnológica oportunizam à escola na criação 

de projetos que desenvolvam o trabalho em grupo, o pensamento coletivo como uma 

forma de compartilhar o respeito pelo outro, exercitando a troca de informações e 

valorizando as atuações em grupo, o qual se expande não só na área educacional, mas 

também nas organizações e instituições públicas como uma nova alternativa de 

aprendizagem. 

A inteligência coletiva, de acordo com a interpretação de Lévy (2015), se constitui 

a partir de um bojo de conhecimentos que se coordenam em tempo real. Esta forma de 

desenvolvimento cognitivo e coletivo pode contribuir para um ambiente mais 

competitivo, ampliando a capacidade de navegar no espaço digital, de construir espaços 

inteligentes, denominados, por este autor, como espaços do saber.  

Lévy (1999) relaciona o conhecimento ao estilo de vida que valoriza o saber 

individual, mas de forma cooperativa constituindo pontos de referência da identidade 

coletiva, de comunicação, da relação humana e da identidade do saber por intermédio do 

conhecimento, capaz de “promover a sociabilidade e o reconhecimento recíproco, 

proporcionar as ferramentas da autonomia, criar a diversidade, variar os prazeres” 

(LÉVY, 2015, p.43).   

Mas para atender as demandas da sociedade da informação, a escola enfrenta 

diversas dificuldades, não só na falta de uma infraestrutura digital, mas também, não 

explora a informação que o apoio tecnológico pode oferecer. Diante da revisão de 

literatura, verificamos alguns projetos que estimulam a inteligência coletiva e valorizam 

a troca do conhecimento por meio dos trabalhos em rede. Um destes trabalhos foi 

apresentado por Campos e Romero (2015) ao investigar como os alunos do curso superior 

em Comunicação Social9 promoveram a inteligência coletiva em grupos por meio da 

ferramenta Facebook, contribuindo para a construção do saber individual, a partir da 

dinâmica em grupo. Para construir o conhecimento e promover a troca de experiência, os 

alunos criaram grupos específicos para as turmas participantes da pesquisa, 

                                                             
9 Faculdade Maurício de Nassau – João Pessoa - PB 
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compartilhando livros, formas de avaliação das disciplinas entre outros assuntos por meio 

de uma plataforma online. Os autores concluem que o Facebook permite um estudo 

colaborativo, desde que mediado pelo professor. Destaca a importância de uma relação 

linear, sem hierarquia e autoritarismo, sendo fundamental para a construção do 

conhecimento a interação de todos, estabelecendo laços fortes e consolidados por todo o 

grupo. 

2.2 Redes sociais e as interfaces da web 2.0: perspectivas comunicacionais 

 A potencialização do acesso à informação e comunicação contribuíram para a 

expansão do uso dos ambientes virtuais e colaboraram com o desenvolvimento de 

projetos educacionais e de práticas educativas como suporte a aprendizagem. As redes 

sociais, quando ensinadas por educadores, podem desenvolver habilidades que vão além 

da comunicação.  

Ao longo do texto deste subcapítulo, mostraremos experiências colaborativas 

desenvolvidas em plataformas formatados pela web 2.0 e práticas didáticas que 

ampliaram as dimensões ideológicas da tecnologia educacional, fortalecendo o discurso 

que a tecnologia não é neutra, mas sim uma ferramenta diferente de aprendizagem.  

 As configurações da World Wide Web (WWW)10 são sites que podem ser 

formatados pelas web 1.0; 2.0 e 3.0. A diferença entre as configurações está na potência 

de cada formatação, na dinâmica e na interatividade. Tim Berners-Lee, criador da World 

Wide Web, acreditava que essa ideia deveria ser uma ferramenta social, de livre acesso e 

aberta a qualquer usuário.  

A expressão web 2.0 surgiu por meio de uma conferência de ideias entre a O’Reilly 

Medial e Medial Live International, produtoras que realizam congresso sobre tecnologias 

de informação, que discutiram as possibilidades de uma nova plataforma. Tim O’Reilly 

(2005) descreve em seu artigo a web 2.0 como uma plataforma onde as informações são 

compartilhadas e a colaboração entre os usuários são estimuladas a criarem atividades 

produtivas e criativas, permitindo vantagens intrínsecas que refletem mudanças sócias, 

econômicas e tecnológicas. Já a formatação web 3.0, surge como uma plataforma 

inteligente, onde os conteúdos são organizados de forma personalizada, com um conceito 

                                                             
10 Sistema de acesso dos computadores e aparatos de comunicação digital às informações dos bancos de dados, sites e portais 

ligados à internet. Foi concebido pela equipe de Tim Berners-Lee no Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear, em Genebra, 

Suíça, no começo dos anos 1990. (RÜDIGER, 2011, p.301).   
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móvel, focada sobretudo em celulares e smartphones considerados como um novo 

conceito de busca pela internet.  

 Retornando ao objetivo deste subcapítulo, a web 2.0 utiliza a internet como uma 

plataforma aberta com serviços online acessíveis a todos os usuários que podem controlar 

os dados e construí-los em conjunto. Esta formatação facilita no armazenamento de textos 

e imagens em que o usuário pode postar o conteúdo informacional; controlar dados e 

fontes; compartilhando conhecimentos que podem potencializar o processo de ensino-

aprendizagem por meio da produção colaborativa.  

Mota (2009) esclarece que o conjunto de ferramentas e recursos das web 2.0 

oferecem ao usuário uma rede social de comunicação e interação de forma dinâmica, 

mutável e evolutiva que constituí uma ambiente de aprendizagem.  

 A web 2.0 é analisada por Primo (2007, p.1) como “a segunda geração de serviços 

na rede, caracterizada por ampliar as formas de produção cooperada e compartilhamento 

de informações online. Certamente a Web 2.0 tem um aspecto tecnológico fundamental.” 

Seu ponto de vista amplia o potencial da web 2.0 que visa buscar a interação social como 

trabalho coletivo que corrobora para a produção e circulação de informações por meio de 

publicações e compartilhamento das informações. 

 Calheiros (2009) investigou a utilização dos recursos da web 2.0 na prática 

pedagógica de professores bacharelados11, refletindo sobre a interação e a colaboração 

que esta ferramenta possa oferecer ao ambiente educativo, além de analisar se o uso deste 

ambiente digital favorece o desenvolvimento das competências cognitivas nos alunos e 

professores que a utilizam.  Sua pesquisa concluiu que ao utilizar a web 2.0 no contexto 

educacional, alunos e professores desenvolveram competências cognitivas essenciais aos 

avanços na aprendizagem por meio da colaboração. Entretanto, sua pesquisa também 

revelou que a prática pedagógica apoiada por computador é explorada pela minoria dos 

discentes, seja por motivos de falta de tempo ou por não estarem aptos a manusearem os 

computadores.    

A falta de capacitação e investimentos na formação docente também é ratificada 

por Coll (2010, p.219-220) “os trabalhos que estudam os meios pelo quais os professores 

podem apoiar a aprendizagem colaborativa dos estudantes constituem um grupo 

                                                             
11 A diferença entre cursos de licenciatura e bacharelado está na habilitação. Os cursos bacharelados não habilitam o profissional a 

lecionar, são cursos profissionais que necessitam de complementação pedagógica para atuar como docente. 
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claramente minoritário”, ou seja, as TIC como apoio à aprendizagem ainda necessita ser 

ampliado nas pesquisas. O autor afirma que a maior parte dos pesquisadores centraliza 

seus estudos no papel facilitador do professor ou avaliar a influência do docente quando 

apoiado pelas TIC.  

Esta afirmativa ratifica também os estudos empíricos apontados por Rosa (2013), 

que descreve as dificuldades citadas por professores em desenvolver aulas apoiadas por 

computador. Sua pesquisa enfatizou como principais entraves da prática docente “a falta 

de domínio das tecnologias, o número de aulas, a quantidade de conteúdo a ser trabalhado 

e o receio por parte dos professores de não corresponder às expectativas dos alunos”. 

(ROSA, 2013, p.214).   

Outro exemplo a ser considerado, utiliza o Facebook como uma das ferramentas 

mais acessada pelos discentes nas redes sociais. Os autores também investigam como 

ocorre a comunicação entre grupos universitários, analisando o perfil de cada turma e que 

benefícios as redes sociais podem auxiliar a aprendizagem. Malízia e Damasceno (2014) 

concluem que os debates virtuais do Facebook causaram um impacto positivo no processo 

de aprendizagem, mesmo diante de problemas, como o difícil acesso à internet por parte 

de alguns alunos. 

Dias et. al. (2012) analisaram a percepção de alunos e professores sobre o uso das 

redes sociais no processo de ensino-aprendizagem em ambientes formais de ensino de 

graduação em Enfermagem. Concluíram que 83% dos alunos e 90% dos professores 

concordam que as redes sociais possam ser um meio de troca de conhecimentos e 

experiências colaborativas que auxiliaram os estudos, sugerindo inclusive, a 

implementação de mudanças curriculares que visem a melhor adequação na formação do 

perfil do profissional. 

As contribuições de Araújo et al (2010) auxiliaram na interpretação dos impactos 

do uso das redes sociais no processo de ensino-aprendizagem. Ele concluiu que há 

limitações técnicas, didáticas e metodológicas a serem superadas, mas se bem planejadas 

podem proporcionar mais dinamicidade, além de estimular os alunos a se desenvolverem 

em um ambiente colaborativo.  

Outra pesquisa a ser considerada foi realizada por Cardoso (2011) que investigou 

o potencial de comunicação da web 2.0 e as possíveis contribuições para a docência e 

para aprendizagem na modalidade online. A análises de dados referentes a dinâmica da 
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comunicação na web 2.0, observou a interatividade como mediação na comunicação. Os 

dados coletados permitiram responder questões relacionadas à importância do papel 

docente em um cenário que predomina a subutilização das interfaces comunicacionais da 

web 2.0. O autor conclui que o potencial comunicacional da web 2.0 na educação online 

tem sido objeto de poucos estudos na área acadêmica, pois a metodologia e a tecnologia 

são apontadas como uma forte barreira nesta modalidade a distância que precisa ser 

transpostas, onde a primeira se conserva dentro de padrões tradicionais e a segunda 

exponencialmente.  

As pesquisas citadas constatam que embora a teoria aponte vantagens na 

aprendizagem com o apoio dos recursos tecnológicos, a prática avança de forma gradativa 

no espaço escolar, com poucos projetos e ações pedagógicas que explorem de fato as 

vantagens que a web 2.0 pode oferecer. Estas colocações nos fazem refletir que todo e 

qualquer recurso tecnológico deve ser apoiado didaticamente por um conjunto de projetos 

e métodos que explorem de forma educativa a aplicação destes recursos.  

O chat, fórum, facebook, youtube são plataformas que estão disponíveis na web 

2.0 e são utilizados como fonte de comunicação por 90% dos usuários da internet, 

conforme revela os dados da pesquisa realizada em 2008 pelo Centro de Estudos sobre as 

Tecnologias de Informação e Comunicação e publicada em 2010 pelo Comitê Gestor da 

Internet do Brasil (CGI.Br, 2010). Araújo et al (2010, p.3) ressaltam   a expansão das 

redes sociais como um fenômeno de relacionamento virtual “que mais tem crescido o 

número de usuários” e mesmo com o movimento crescente de usuários que se interessam 

por estes ambientes digitais, a pesquisa da CGI.Br (2010) revela que as redes sociais não 

são exploradas pelos docentes de forma didática, o que limita o potencial que estas 

ferramentas têm, por serem usadas pelos alunos apenas como formas de comunicação.   

Mas por que as redes sociais atraem a atenção de tantos usuários? Quais as 

possibilidades que as ferramentas digitais possam ser aplicadas no contexto educacional? 

 Pode-se inferir que todas estas ferramentas possuem em comum uma dinâmica 

colaborativa com informações construídas em conjunto, que podem servir como 

estratégias pelas escolas para desenvolverem as habilidades que as diversas mídias 

digitais oferecem por meio da aprendizagem colaborativa apoiada pelos recursos 

tecnológicos. A mídia pode contribuir para expansão da comunicação e do conhecimento 
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por meio do rádio, televisão, cinema, revistas e pelas mídias digitais tais como blogs, 

podcasts, videoblogs, chats, entre outros.     

 Marinho et. al. (2009, p.2) faz uma crítica sobre a realidade escolar brasileira em 

relação aos avanços tecnológicos ao dizer ¨que a escola anda em descompasso com a 

sociedade marcada pelas tecnologias¨, pois em um mundo que oferece inúmeros recursos 

disponíveis pelas mídias digitais e pelas TIC, ainda temos escolas que só dispõe do giz e 

da voz docente. Os autores retrucam que o debate sobre a competência para lidar com as 

demandas sociais e com os avanços do mundo globalizado ocorre a décadas e os desafios 

da incorporação dos usos das mídias digitais na escola continuam estagnados. O perfil 

dos discentes, também é discutido por eles, como uma geração que “expressa suas ideias 

por intermédio de linguagens híbridas com o uso das mídias digitais, utilizando recursos 

da internet, em especial as interfaces da que vem sendo chamada Web 2.0”, (MARINHO 

et al, 2009, p.3). A web 2.0 é considerada um instrumento capaz de produzir informações.  

Os autores também discutem sobre os avanços da comunicação em rede que 

favorecem as possibilidades da aprendizagem disponíveis em plataformas online, 

ampliando cada vez mais espaço na mídia digital. Neste sentido, Marinho (2009, p.20) 

enfatiza o potencial da web 2.0 

Os aplicativos e recursos que compõem o que se está chamando 

Web 2.0 deverão ter efeitos importantes na escola que utiliza 

recursos da tecnologia digital em tempos de convergência de 

mídia. Contudo, certamente os potenciais impactos dos recursos 

a Web 2.0 não estarão limitados à educação on-line, na sala de 

aula virtual, construída com bits. Eles poderão – ou deverão – 

ter implicações também sobre a educação chamada 

presencial, na velha sala de aula de tijolos. (grifo nosso) 

 

Os benefícios que a plataforma web 2.0 pode oferecer ao cotidiano escolar, 

também é comentado por Carvalho Neto (2009) que investigou o emprego dos ambientes 

virtuais como tecnologias de apoio ao ensino presencial dado em sala de aula em cursos 

de graduação do ensino superior. Os resultados apontaram que a qualidade da informação 

e a qualidade do sistema influenciaram na satisfação e nos benefícios percebidos pelos 

usuários dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) e que as características destas 

dimensões são consideradas mais significativas do que as funcionalidades disponíveis nos 

referidos sistemas.    
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Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem virtuais (AVA) têm se expandido no 

campo da Educação, como plataformas que interagem com o usuário. Como exemplo, 

podem ser citadas as plataformas Moodle, Blackboard, Mahattan, Virtual Classroom, 

entre outras. A maioria dessas plataformas possuem canais de comunicação que permitem 

a discussão em grupo com definição de tarefas, bate-papo e podem fornecer salas de aula 

virtuais com cursos a distância. 

A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME) desenvolveu uma 

plataforma online com atividades interativas desde a educação infantil até o 9º ano, 

chamada Educopédia. No capítulo 5 comentaremos com mais detalhes sobre este 

ambiente digital e como ocorrem as dinâmicas das aulas interativas de aprendizagem por 

meio de vídeos, entrevistas, quiz12, jogos, textos imagens, animações, podcast e outros 

elementos que incentivam o desenvolvimento de atividades em grupo ou 

individualmente. 

Almeida (2008, p.1) comenta que a Web 2.0 direciona o “olhar investigativo para 

as potencialidades e características inerentes a essa nova tecnologia que ampliam os 

espaços de interação viabilizados aos participantes, potencializam as trocas afetivas, o 

trabalho coletivo e novas formas de publicação”, propiciando a produção e 

compartilhamento de informações e a construção colaborativa de conhecimento. Sua 

pesquisa se dedicou ao desenvolvimento de uma disciplina com o uso da Web 2.0 em uma 

plataforma virtual, que teve como objetivo estudar a integração de tecnologias ao 

currículo, em especial as tecnologias das redes sociais online, uma vez que considera que 

o avanço dessas redes traz a possibilidade de um novo currículo que compartilhe as 

experiências e a realidade das pessoas que atuam nos espaços virtuais.   

A web 2.0 também contribuiu para abrir portas para uma outra forma de 

aprendizagem produzida a distância. Esta modalidade de ensino se adequou às demandas 

educacionais caracterizadas pela globalização, oferecendo uma forma colaborativa de 

aprendizagem, moldada por grupos que são orientados por um tutor. A dinâmica de trocar 

informações por chat (bate-papo) e por debates abertos ao grupo, é uma forma de 

socializar e compartilhar as informações, o que pode contribuir para o crescimento 

individual. Muitas discussões giravam em torno desta modalidade, principalmente sobre 

sua eficácia e aceitação no mercado de trabalho. Entretanto, atualmente, tais pressupostos 

                                                             
12 É o nome de um jogo com questionários que avaliam os conhecimentos sobre determinado assunto. O questionário pode ser 

respondido individualmente ou em grupo.  
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foram derrubados por ser uma forma de estudo que oferece menor custo e que se expandiu 

como estratégia oferecida por muitas universidades em seus sistemas de ensino.  Araújo 

(2007, p.3) traz o seguinte conceito: 

Educação a distância on-line ou e-learning (e - aprendizagem) 

pode ser entendida como aquela que faz um uso mais intensivo 

das ferramentas síncronas e/ou assíncronas e de ambientes 

virtuais educativos criados na internet para o desenvolvimento 

do processo de ensino e aprendizagem.  

 

Araújo (2007) complementa ao afirmar que este ambiente a distância pode ser 

enriquecido pela condução do professor ao utilizar mídias adequadas que possam 

dinamizar a aprendizagem em grupo, visto como um facilitador do processo de 

aprendizagem. Belloni (2002) também discute o tema, analisando a educação a distância 

no Brasil, buscando estabelecer a teoria e a prática em suas dimensões políticas e 

econômicas, vista por ela como uma condição capaz de transformar como as relações de 

tempo e espaço pelas possibilidades que a interatividade da tecnologia oferece. Ela 

entende a educação a distância como um processo de inovação educacional que interage 

com as novas tecnologias da informação e comunicação nos processos educacionais. Esta 

integração considera a pedagogia como eixo central, sendo utilizada como meio e não 

como finalidades educacionais. Beloni (2002, p. 118) também comenta sobre a 

importância do uso das mídias eletrônicas no processo de socialização, mas alerta quanto 

ao uso da tecnologia sem planejamento, sem “reflexão crítica” com “pouca criatividade”, 

formando um usuário “deslumbrado e não competente”.              

2.3 Competências Infocomunicacionais 

 Os conceitos relacionados às competências da informação e comunicação por 

meio de suas dimensões teóricas e práticas, são temas recentes que podem ser 

considerados como um processo social, por discutir as possiblidades abertas pela internet 

quanto ao uso e avaliação da informação. Dada a relevância do tema, será discutida a 

cultura infocomunicacional cada vez mais presente no nosso cotidiano que geraram 

habilidades e competências necessárias à sociedade da informação. 

Novas habilidades de aprendizagem, como forma de um processo de interação 

contemporânea, são necessárias para o uso, a seleção e a gestão de diferentes formas de 

informação, além da importância de se compreender o que e quais são as habilidades e 

competências infocomunicacionais.  
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 Quando se fala em competências infocomunicacionais, estamos considerando 

como parte de um processo social que demanda o uso de habilidades para interagir 

socialmente por meio do acesso digital, o qual necessita saber buscar e avaliar 

informações com mais propriedade na internet. Alguns autores Borges (2011); Zafiarian 

(2003); Livingstone (2011) discutem a importância da inclusão digital e dos processos de 

participação social ao utilizarem ferramentas digitais e também apontam críticas sobre os 

critérios utilizados para buscar e avaliar as informações, concordando entre si, que é 

necessário o desenvolvimento de novas habilidades e letramentos. 

Primeiramente, veremos as concepções sobre o conceito de competência. O termo 

competência abrange em seu histórico vários conceitos ampliados nas diversas áreas, que 

perpassam pelo campo social, empresarial, trabalhista, etc. Brandão (1999, p. 21), por 

exemplo, sustenta que o termo competência surgiu no fim da Idade Média e pertencia a 

linguagem jurídica, conceituando a expressão como “à faculdade atribuída a alguém ou a 

uma instituição para apreciar e julgar certas questões.”    

Zarifian (2003), por sua vez, sugere que o conceito de competência possa ser uma 

forma de qualificar profissionalmente o indivíduo, gerando modelos que contribuem para 

as práticas como forma modernizadas de avaliação. O assunto é tão abrangente que há 

ainda os tipos de competências, classificados como: técnicas, interpessoais e conceituais, 

classificados por Nordhaug (1998, p.10) da seguinte forma: 

 Técnicas, quando relacionadas a métodos, processos, técnicas desenhadas 

para conduzir uma atividade específica e habilidades de utilizar 

ferramentas e operar equipamentos relacionados a uma atividade. 

 Interpessoais, se referem ao comportamento humano, a empatia, a 

sensibilidade social, a habilidade de comunicação e a capacidade de 

cooperação; 

  Conceituais, referem-se a criatividade, a eficiência em resolver 

problemas e a habilidade de reconhecer oportunidade  

O Conselho Nacional de Educação também define em seu art. 7º da Resolução 

CNE/CP nº 3 o termo competência como “a capacidade pessoal de mobilizar, articular e 

colocar em ação conhecimentos, habilidades, atitudes e valores necessários para o 

desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho e pelo 

desenvolvimento tecnológico.” (BRASIL, 2002, p.2).  
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 Desta forma, podemos inferir que para desenvolver competências é necessário 

adquirir um conjunto de habilidades necessárias ao desenvolvimento de uma atividade de 

forma eficiente. Retornando às competências infocomunicacionais, CALVANI et. al. 

(2008, p. 184) destacam a necessidade da incorporação da “competência digital,” 

necessárias para o desenvolvimento de um cidadão capaz de buscar, selecionar e avaliar 

as informações. São habilidades básicas e essenciais ao usuário digital.    

A alfabetização digital pode ser um caminho para desenvolver as habilidades de 

leitura e escrita, de forma que amplie a interpretação de textos e a leitura dos dados com 

o auxílio que as mídias eletrônicas possam oferecer. Diferente da leitura impressa, este 

campo de informações podem ser interpretados pelos inúmeros recursos disponíveis pelo 

acesso virtual. Nesse sentido, o modelo de ensino-aprendizagem vivencia possibilidades 

atuais que necessitam serem remodelados e incorporados a grade curricular, a fim de 

preparar melhor seus discentes para um cenário digital, que evolui a cada dia, sendo 

fundamental o desenvolvimento de ações que estimulem a compreensão e a leitura virtual.  

Borges et. al. (2012, p.2) discutem as possibilidades de um cotidiano no qual se 

intensifica o uso e acesso da informação, permeando as atividades humanas e o 

desenvolvimento de “habilidades técnicas, cognitivas e sociais”, consideradas 

competências infocomunicacionais. O desenvolvimento destas competências, geradas por 

meio das informações e da participação social em ambientes digitais, constituem a 

estrutura da sociedade da informação. 

 Livingstone (2011, p.1) observou essas habilidades por meio de  uma comparação 

histórica entre a literacidade na internet e a literacidade no impresso13 ao observar que os 

resultados oriundos da literacidade no impresso, como a interpretação e a expectativa de 

um entendimento crítico, podem ser estendidas às expectativas da literacidade na internet,  

“porque isso não apenas dá suporte para uma forma de trabalho qualificada, mas também 

assegura expressão cultural, participação cívica e deliberação democrática.” A autora 

também traz à reflexão, a importância de tratar este assunto nas instituições educacionais 

de forma planejada, a fim de oportunizar a geração mais jovem o desenvolvimento de 

habilidades, os quais seus pais não tiveram acesso.  

                                                             
13 Segundo Livingstone (2004) a literacy é uma nova palavra que expressa aquisição e posse consideradas necessárias para a 

interpretação dos dados. A literacia impressa por meio de livros e jornais desempenham essa função ao leitor, levando o conhecimento 

por meio da escrita.     
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 O conhecimento adquirido pela literacidade impressa ou pela digital articula um 

conjunto de habilidades e aptidões individuais que levam à prática social, contribuindo 

para o desenvolvimento individual. De acordo com Borges (2011, p.24) o 

desenvolvimento das competências infocomunicacionais  

pode ser visto como parte de um processo social atual, no qual 
indivíduos e organizações estão sendo confrontados com a 

necessidade de empregar um conjunto de competências 

requeridas para usar diferentes tipos de informação, serviços e 

produtos, bem como interagir socialmente através do meios 

eletrônicos.  

    

 No encontro multinacional intitulado por “Alfabetização midiática e 

informacional, currículo para formação de professores”, patrocinado pela UNESCO e 

organizado pela U.S. National Commission on Library and Information Science e pelo 

National Forum on Information Literacy14, em 2013, foi declarado que a literacidade na 

informação engloba os interesses e necessidades por informação, e a habilidade de 

identificar, apontar, avaliar, organizar e comunicar informações a respeito de questões e 

problemas disponíveis. Este documento contribuiu para fomentar pesquisas empíricas, 

realizados em bibliotecas e em outros espaços que desenvolveram o raciocínio crítico, 

além de ampliar os debates sobre a interação entre o usuário e a tecnologia.  

 Embora tenha ficado evidente que a literacia digital seja necessária à sociedade 

da informação, Silva (2008, p.20) traz uma crítica quanto a forma que se fixa aos 

“critérios e habilidades que as pessoas têm de ter para buscar, encontrar e selecionar a 

informação pretendida,” uma atitude diversa que se pretende alcançar pelo campo 

científico, que é a compreensão da “atual conjuntura da rede.” Outra vertente abordada 

no texto pelo autor, corresponde ao significado da expressão literacia digital, com 

diferentes interpretações:  

literacy, em inglês, tanto significa uso de capacidades cognitivas 

e criticas como alfabetização ou aquisição de competências, 

básicas (saber ler, escrever e contar). Mas em outras línguas, 

como o português, o termo literacia (ou o termo sinónimo 

letramento) pode acolher distinções mais subtis e, também, ser 

dicionarizado como sinónimo de alfabetização. Silva (2008, 

p.20-21). 

 

                                                             
14 Documento sobre a visão geral da Information Literacy Recursos Worldwide 2nd ed da UNESCO. 2014-2015. 

http://infolit.org/unescos-overview-of-information-literacy-resources-worldwide-2nd-ed-2014-201.  
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Corroborando com o pensamento de Silva (2008) sobre o letramento digital, 

Soares (2002, p. 143) sustenta que os confrontos advindos das tecnologias digitais 

resultam em diferentes modalidades de letramentos “a partir de diferenças relativas ao 

espaço da escrita e aos mecanismos de produção, reprodução e difusão da escrita”, 

argumentando que o universo das tecnologias contribuem para determinados efeitos 

“sociais, cognitivos e discursivos”. 

 Kleiman (1995, p. 19) por sua vez, define o letramento como um “conjunto de 

práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, 

em contextos específicos, para objetivos específicos”. Ela relaciona os estudos sobre 

letramento às práticas sociais de leitura e escrita e seus impactos na sociedade.  

 Tfouni (1995, p.20) também comenta sobre as questões aqui discutidas                                          

e clarifica o assunto, distinguindo o papel da alfabetização e do letramento, afirmando 

que “enquanto a alfabetização ocupa-se da aquisição da escrita por um indivíduo, ou 

grupo de indivíduos, o letramento focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição de 

um sistema escrito por uma sociedade.”  

 Diante do exposto, pode-se considerar que o letramento digital é prática social da 

leitura e escrita, cuja compreensão desenvolve funções básicas como a interpretação de 

dados, a leitura digital, a avaliações das informações.  

Silva (2008) traz a diferença entre alfabetização e  alfabetização midiática ao 

sustentar que a alfabetização desenvolvida no contexto escolar, pode apenas utilizar o 

aprendizado do alfabeto para desenvolver as habilidades mecânicas como codificação e 

decodificação, usados na comunicação  e  enfatiza que este momento de aprendizagem 

precisa ser mais abrangente, associados a processos que permitam a compreensão e a 

crítica da leitura, função que a alfabetização midiática pode promover  por ser um 

ambiente capaz de promover a capacidade de ressignificar e produzir conhecimento. Este 

sentido mais abrangente que envolve não só a leitura e escrita, traduz o conceito de 

letramento, como consequência da apropriação da escrita e da interpretação das 

informações. 

 Diante do exposto, podemos inferir que a alfabetização midiática, também 

conhecida como digital ou alfabetização em informática, assim chamados por alguns dos 

autores que citamos no presente texto, ampliou o contexto do letramento, traçando novos 

horizontes para a alfabetização. Segundo Demo (2007, p.1) “o desafio da alfabetização 
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ganhou nova dimensão com o mundo digital.” A alfabetização digital tornou-se uma nova 

linguagem, um desafio que a escola enfrenta entre tantas polêmicas a serem discutidas, 

uma tendência do tema ir além dos conteúdos, ampliando para habilidades genéricas.  

Para visualizar as discussões explanadas ao longo do texto sobre as habilidades 

adquiridas por meio da alfabetização digital, nos apoiamos sobre os resultados da 

pesquisa do Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(CETIC.br), realizados no período de 2005 a 2009, a qual evidencia as habilidades 

motoras e sonoras em destaque. 

Gráfico 1 

 

 

 

Os dados do gráfico ratificam a necessidade de estimular o desenvolvimento das 

habilidades desde a infância, de refletir sobre a importância de preparar os discentes para 

estabelecer uma relação com a tecnologia, com o objetivo de adquirir habilidades ao 

selecionar uma informação adequada, saber interpretar as informações, entre outros.    

Enfatizar o uso das tecnologias desde a infância, pode assegurar também a ampliação do 

desenvolvimento das habilidades visuais, cognitivas e sonoras, conforme esclarecem os 

autores Terapanoff, Suaiden e Oliveira (2002, p.4)  

a alfabetização em informação é muito mais que um passo lógico 

na evolução da instrução e no manejo de bibliotecas e 

bibliografias. É muito mais que ensinar aos estudantes como 

usar a biblioteca. O objetivo da alfabetização em informação é 
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criar aprendizes ao longo da vida, pessoas capazes de encontrar, 

avaliar e usar a informação eficazmente para resolver problemas 

ou tomar decisões.  

 

 A alfabetização em informação pode desenvolver inclusive a capacidade de usar 

a tecnologia como ferramenta para se comunicação, pesquisar e organizar informações, o 

que diferencia da alfabetização que ensina a ler, escrever sem desenvolver as habilidades 

infocomunicacionais.  

O currículo tradicional da alfabetização, representou por muitos anos, a aquisição 

mínima de apropriação da leitura e escrita, o que condicionou na preparação básica na 

formação do cidadão, sendo necessário, portanto, ser redefinido. O desenvolvimento de 

habilidades infocomunicacionais em ambientes digitais, acelerou este processo social de 

inclusão digital, na qual indivíduos e organizações são confrontados a gerir diferentes 

tipos de informação e interagir com este novo estilo de comunicação. 

A organização Mundial das Nações Unidas para a Educação, a ciência e a cultura 

(UNESCO, 2013, p.16) afirma que a “alfabetização midiática e informacional (AMI) 

proporciona aos cidadãos as competências necessárias para buscar e usufruir plenamente 

dos benefícios desse direito humano fundamental.” Esta discussão enfatizou o acesso à 

informação e a avaliação do uso ético dessa informação, por meio da alfabetização 

informacional, contribuindo para a capacidade de entender as funções da mídia, através 

da alfabetização midiática, alinhavando as competências de “conhecimento, habilidades 

e atitudes” (UNESCO, 2013, p.20) em uma única matriz curricular.  

  Cada vez mais as tecnologias digitais permeiam o cotidiano humano, 

confrontando com novas mídias que facilitam a vida de milhões de usuários conectados, 

produzindo novos significados e outras competências. Desta forma, continuaremos 

discutindo sobre competências infocomunicacionais sob outros aspectos e pontos de 

vistas, discutidos por Nordhaug (1998); Eshet-Alkailai (2002); Regis (2008) e Borges 

(2011).  

 Borges (2011) analisa outras habilidades a partir de uma sistematização que se 

organizam as competências infocomunicacionais quanto ao uso de computadores e redes, 

subdivididas em: competências operacionais, informacionais e comunicacionais 

A competência operacional é importante por desenvolver habilidades sobre o uso 

do computador (parte física) e seus programas, auxiliando o usuário a saber operar os 
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artefatos eletrônicos, saber navegar na internet, operar mecanismo de comunicação, 

escolher o software adequado para abrir um arquivo, entre outros. Regis (2008, p.32) 

acredita que esta competência contribuiu para uma “revolução nos processos de gravação, 

produção, armazenamento e distribuição dos produtos midiáticos,” por meio dos suportes 

digitais como textos, fotos, ilustrações, utilizados como recursos da mídia. Ela afirma que 

os recursos das competências operacionais permitem um refinamento das habilidades 

visuais, táteis e sonoras que estimulam as práticas comunicativas, e este “conjunto de 

conhecimentos (saberes), habilidades (saber fazer) e atitudes (saber ser) necessárias para 

os usos, criações e recombinações de linguagens, interfaces e códigos promovidos pelas 

tecnologias digitais”, são chamadas de “competências cognitivas.” (REGIS, 2008, p.35). 

Contudo, para compreender a informação, ainda é necessário desenvolver as habilidades 

das competências informacionais.  

       A competência informacional é definida por Miranda (2004) como um conjunto 

de competências que abrangem as áreas profissionais e organizacionais, baseados em 

tarefas, cujo o foco principal é a informação. Este conjunto de competências habilita o 

usuário perceber e conhecer as fontes de informação de acordo com suas necessidades, 

compreendendo os diversos formatos de informação, verificando a fidedignidade da 

fonte, desenvolvendo desta forma também a habilidade de avaliação. Este conceito 

também é interpretado por Borges (2011, p.147), que define a competência informacional 

como: 

uma competência central entre as competências em ambientes 

digitais. No entanto, não podem ser entendidas como sinônimos 

porque a competência informacional não abrange o aspecto 
relacional, as competências empregadas para interagir e 

construir em colaboração; em última análise a atitude de 

comunicação. 

 

             Neste contexto, podemos inferir que a competência informacional abrange as 

competências de avaliar, aplicar e localizar as informações, estabelecendo diversas 

relações que norteiam o usuário a negociar, a argumentar e refletir sobre os dados 

selecionados. Esta competência promove as habilidades de leitura e interpretação de um 

gráfico, de um texto multimodal, de recursos sonoros, reprodução, edição, entre outros 

recursos, com o objetivo de “enriquecer” a interpretação da informação. Neste contexto, 

Romani (2009. P.21) sintetiza o assunto e afirma: 
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adquirir literacia informacional envolve o domínio de um 

conjunto de núcleo de competências. Ela exige a capacidade de 

fazer julgamento informado sobre o que é encontrado on ou off-

line, identificando as fontes, os autores e suas diversas 

abordagens. Ser capaz de avaliar a confiabilidade e a qualidade 

da informação é um aspecto fundamental para decidir o que e 

quando a informação é necessária para um público específico, 

contexto ou tarefa, num ambiente onde os usuários estão 

sobrecarregados com informações sendo capaz de analisar, juiz, 
avaliar e interpretar a informação e colocá-lo no contexto torna-

se um importante habilidade. 

  

A informação e a comunicação são áreas afins, pois se complementam ao 

oferecerem múltiplas possibilidades de aprendizagem e interação social, em um mundo 

sem fronteiras que expandiu o conhecimento e seu meios de comunicação por meio da 

internet. 

A competência em comunicação, segundo Borges (2012, p.16), está “presente em 

atividades cada vez mais corriqueiras, como a partilha de informação, o trabalho em rede, 

a participação em discussões on-line, o uso de redes sociais e a criação de blogs.” 

A comunicação compreende a relação interpessoal, cujos os atores são o emissor 

e o receptor, que constroem em conjunto a identidade, estilos e vocabulários – habilidades 

interpessoais -  em um ambiente digital que reproduz a linguagem de uma forma mais 

breve, objetiva e interativa. De acordo com Wolton (2006, p.175)  

Comunicar não é apenas produzir e distribuir informação, é 

também ser sensível às condições nas quais o receptor a recebe, 

aceita, recusa, remodela em função das suas escolhas filosóficas, 

políticas, culturais. A comunicação coloca a questão do receptor. 

Logo, não há comunicação sem risco, o do encontro com o outro.  

[…] A comunicação começa quando compreendemos que é 

diferente da informação e da transmissão. 

 

Borges (2012) interpreta as competências em comunicação como habilidades que 

propiciem a interação entre pessoas a partir do “uso da linguagem.” (p.16). Neste 

contexto, pode-se inferir que as competências em comunicação envolvem a capacidade 

de compartilhar, interagir, produzir conhecimentos e informações entre grupos, 

indivíduos e comunidades. A comunicação tornou-se mais breve e fluente, ampliando as 

habilidades de interação, e trabalho colaborativo, propiciando mudanças no sistema 

informacional que beneficiaram milhões de usuários.   
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Borges et. al. (2013) concluem o tema competências infocomunicacionais 

salientando que este conjunto de competências efetiva a participação dos indivíduos na 

sociedade, potencializando suas ações, além de consolidar o uso das TIC.   

 Em consonância com este conceito, Eshet-Alkailai (2002) sustenta que a literacia 

digital permite ao usuário desenvolver habilidades cognitivas e socioemocionais, o que 

contribuí para o amadurecimento quanto a avaliação das informações, além de contribuir 

para criação e produção de materiais significativos. Este conceito é interessante por 

incluir a produção de conteúdo, pouco explorada pelos autores.     

Eshet-Alkailai (2002) destaca em seu artigo algumas competências a serem utilizadas 

em ambientes digitais, entre elas, a photo-visual literacy, reproduction literacy, branching 

literacy, information literacy e socio-emotional literacy. A photo-visual desenvolve a 

capacidade de interpretar gráficos; a reprodution literacy refere-se a habilidade de criar 

novas interpretações a partir de fragmentos de textos, imagens ou sons; a branching 

literacy é a habilidade de utilizar o ciberespaço e explanar os recursos que a hipermedia 

oferece com propriedade, sem se perder ao navegar; a information literacy relaciona a 

habilidade de avaliar as informações, filtrando informações tendenciosas, distinguindo as 

úteis das irrelevantes. E por fim, a socio-emotional literacy que envolve a capacidade de 

desenvolver usuários socialmente alfabetizados no ciberespaço, que saibam evitar 

armadilhas dos benefícios da comunicação digital.  

Associando o tema sobre as competências infocomunicacionais ao objeto desta 

pesquisa, veremos mais adiante, como estas competências são desenvolvidas. Durante a 

observação de campo, percebemos as diferenças na busca e avaliação pela informação, 

quando são orientados por seus docentes. A prática destas atividades em seus cotidianos 

colabora para a compreensão da profundidade dos conteúdos e na confiabilidade das 

fontes.  Ao longo do ano, percebemos que este processo foi adquirido aos poucos, 

ocorrendo de forma gradativa, apresentando resultados eficientes na compreensão e 

interpretação dos dados, pois a maior parte destes alunos, inicialmente, utilizavam os 

primeiros conteúdos encontrados no site, resultando em resumos copiados e colados, sem 

inferências da compreensão do texto.   
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Capítulo 3 

 Aprendizagem colaborativa e cooperativa: conceitos e diferenças  

A aprendizagem é um tema amplo e complexo e permanentemente presente na 

pauta dos debates sobre Educação. Embora não seja um tema recente, um ponto que se 

destaca nos dias atuais é a discussão sobre os desafios, decorrentes das mudanças sociais 

e culturais, que estão presentes em uma sociedade que valoriza a informação e a 

comunicação.   

Neste capítulo, apresentaremos alguns conceitos e práticas relacionados às 

aprendizagens colaborativa e cooperativa, tecendo um diálogo que interlaça estas formas 

de aprendizagem como vetor do desenvolvimento cognitivo e social por meio das 

atividades em grupo. 

O conceito de aprendizagem colaborativa e o de aprendizagem cooperativa se 

desenvolveram durante a década de 1970, em um contexto que valorizava a interação 

pessoal, a troca de informações e o desenvolvimento do conhecimento em conjunto, 

resolvendo conflitos e as possíveis soluções para as tarefas a serem executadas. Diante 

do exposto, nos perguntamos de que forma estas estratégias de ensino auxiliam no 

desenvolvimento cognitivo e quais são as vantagens de utilizá-las no processo de ensino-

aprendizagem.  

Ao longo do texto, esboçaremos os pontos de vista de Panitz (1996); Torres, 

Alcântara e Irala (2004, 2014); Mathews et. al. (1995) que observaram aspectos 

filosóficos e sociais das dinâmicas colaborativas e cooperativas de aprendizagem. Estes 

autores também apontam tais estratégias de atividades em grupo como técnicas ou 

métodos de aprendizagens, as quais são consideradas ora como sinônimos, ora como 

práticas distintas.  

Torres e Irala (2014) conceituam os termos cooperativo e colaborativo como 

técnicas que estimulam o pensamento crítico, a interação social, resolução de problemas 

e troca de informações, auxiliando na construção do conhecimento de forma autônoma.  

Eles afirmam que a aprendizagem cooperativa e colaborativa trazem concepções 

intrínsecas que discutem o ensino e a natureza do conhecimento, construídos socialmente, 

a partir das experiências em grupo e não pela transferência de conteúdos transmitido pelo 

professor, valorizando o conhecimento prévio do discente e sua leitura de mundo. 
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A afirmação de que o conhecimento se constrói em grupo como um processo de 

troca, pondo em evidência o trabalho em equipe, é interpretada por Campos et al. (2003, 

p.26) como fonte de conhecimento elaborada pelo aprendiz na interação com o ambiente 

externo. Os autores definem a aprendizagem colaborativa como “uma técnica ou proposta 

pedagógica na qual estudantes ajudam-se no processo de aprendizagem, atuando como 

parceiros entre si e com o professor, com o objetivo de adquirir conhecimento sobre um 

dado objeto.” 

Por sua vez, Panitz (1996) contribui a partir de perspectivas filosóficas, 

associando o conceito de colaboração a um estilo de vida pessoal, sugerindo uma forma 

de lidar com as pessoas através do respeito pelo outro, valorizando as contribuições 

individuais, enquanto que a cooperação é vista como uma estrutura de interação definida 

por um conjunto de processos que facilitam a realização de um objetivo ou um produto 

final. Assim, pode-se inferir que o método colaborativo vai além de uma técnica utilizada 

em sala de aula, contribuindo para destacar as habilidades e competências individuais de 

cada membro do grupo e o método cooperativo é visto como um conjunto de técnicas que 

auxiliam na organização do desenvolvimento das etapas para concretizar a finalidade das 

tarefas.  

A aprendizagem cooperativa pode ser compreendida como uma relação recíproca 

entre os integrantes do grupo que dividem ideias e compartilham pontos de vistas com o 

objetivo de resolver conflitos, desenvolvendo as habilidades por meio da colaboração, o 

que, de acordo com López (2013), é uma forma de contribuição individual do 

conhecimento, compartilhada por todos os membros, pois cada pessoa se torna uma peça 

comum neste processo que se associa a um ambiente de interdependência positiva, por 

meio do trabalho cooperativo, em que se estabelece uma relação simétrica.    

A discussão destes autores reforça a ideia de que a aprendizagem colaborativa é 

ocorre por meio de um diálogo social, com base em uma filosofia de interação, o que 

contribui para um processo ativo e efetivo que pode ser considerado como uma estratégia 

de ensino que encoraja a participação dos estudantes que trabalham em conjunto, sem 

hierarquias, baseado na construção coletiva, conforme afirmam Torres, Alcântara e Irala 

(2004). Eles acreditam que as atividades em conjunto facilitam o raciocínio e a 

organização da divisão de tarefa que gera por sua vez discussão sobre o conteúdo, 

argumentos, conflitos e diálogos, os quais descreveremos a seguir.    
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 A discussão sobre os conteúdos gera o conflito, considerado um elemento 

importante para a evolução do sujeito em seu processo de desenvolvimento pessoal, 

desenvolvendo a autonomia conforme descreve os autores Morgado e Oliveira (2009, 

p.43) ao afirmarem que “o conflito é tomado como uma dimensão natural e inevitável da 

existência humana que, se for conduzido eficazmente, pode constituir uma importante 

experiência de desenvolvimento pessoal”. Os autores também compreendem o conflito 

como um conjunto de práticas e competências que auxiliam a gestão, tornando de uma 

maneira pacífica, a convivência entre os membros, contribuindo para amenizar os 

conflitos individual, interpessoal e institucional. Mais adiante, exporemos como, 

conforme as observações realizadas para nossa pesquisa, como os alunos da Escola 

Ginásio Carioca Coelho Neto resolveram os conflitos e como esta fase de aprendizagem 

provoca o amadurecimento e a autonomia entre os discentes.    

Outro elemento considerado como parte da divisão da tarefa, conforme é o 

diálogo, retratado por Freire (1995, p.110)15 como uma exigência humana, pois não há 

comunicação sem diálogo, a comunicação é o centro do fenômeno vital. A comunicação 

e a informação, segundo o autor, são elementos de diferentes e sofisticadas linguagens 

que ao serem usados com o suporte da tecnologia diminuem o espaço e o tempo. Ele 

define a experiência dialógica como parte fundamental para a construção da “curiosidade 

epistemológica. São elementos constitutivos desta: a postura crítica que o diálogo 

implica; sua preocupação por apreender a razão de ser do objeto que medeia os sujeitos 

do diálogo.”  

Isto implica em conhecer os hábitos sociais por meio da relação com o outro, 

refletir sobre as interpretações do sujeito em seu contexto, analisando esta interação por 

meio do diálogo crítico, aguçando desta forma, a curiosidade espitemológica que é tratada 

por Freire (1995) como a capacidade do ser humano tem de compreender para explicar, 

levando o sujeito a aprender, transformando o contexto diário em um momento de 

aprendizagem, convertendo um momento de contexto concreto em momento teórico, 

superando a curiosidade ingênua por uma mais rigorosa, do senso comum para o 

conhecimento científico.  

                                                             
15 Destacamos Freire por ser citado na fundamentação da proposta do Programa Ginásio Carioca. 



48 
 

Quanto ao diálogo, cabe ressaltar, pode construir uma postura crítica, o que é 

fundamental para que se possa argumentar os conflitos sociais e levar a conclusões 

consensuadas, transformando o indivíduo e o meio que vive. 

 Diante da organização das tarefas a serem desenvolvidas em grupo, vimos que o 

diálogo e o conflito se destacam nas dinâmicas colaborativas e cooperativas de 

aprendizagem, por serem momentos que valorizam o conhecimento prévio por meio da 

troca de experiência e pelo estímulo ao pensamento crítico que contribui para o 

crescimento individual, em um contexto que interage com a heterogeneidade e com a 

diversidade cultural.  

  Alguns autores suscitam conceitos distintos entre estas estratégias de 

aprendizagem. Torres e Irala (2014), por exemplo, apontam algumas diferenças com 

relação à aprendizagem cooperativa e colaborativa, afirmando que na colaboração o 

processo de desenvolvimento das tarefas é aberto, permitindo aos alunos interagirem e 

compartilharem seus objetivos. Já na cooperação, este processo é mais centrado no 

professor e as tarefas são divididas em subtarefas realizadas por aluno de forma 

hierárquica e cada um se responsabiliza por uma parte do problema. 

Matthews et. al. (1995) também consideram que essas técnicas possam ser 

diferentes em suas perspectivas teóricas e práticas. Estes autores descreveram a 

experiência entre duas turmas de uma universidade em que um grupo trabalha de forma 

colaborativa e o outro de forma cooperativa. Foram considerados variantes independentes 

como o tamanho do grupo, natureza da tarefa e os meios de comunicação. Na forma 

cooperativa de aprendizagem, os participantes dividem as tarefas e cada indivíduo é 

responsável por sua atividade. Já a forma colaborativa, envolve todos os participantes 

resolvendo juntos cada tarefa, entretanto, vale ressaltar que ambas aprendizagens sejam 

desenvolvidas por uma relação direta entre alunos e professores, com uma linguagem 

adequada, com uma aprendizagem participativa, ativa e dinâmica, mediada pelos 

diferentes níveis de aprendizagem entre os membros do grupo. Os autores concluíram que 

as aprendizagens colaborativa e cooperativa são práticas distintas com relação ao estilo, 

à função e ao grau de envolvimento do professor; a questão da autoridade e do 

relacionamento entre professor e aluno; e na forma como o conhecimento é assimilado e 

construído.  
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Dillenbourg et al (1996) distinguem os conceitos de aprendizagem cooperativa e 

colaborativa, sendo esta com o desenvolvimento de atividades de forma mútua, 

envolvendo todo o grupo em um esforço coordenado para solucionar o problema, 

enquanto aquela é realizada pela divisão do trabalho entre os participantes onde cada 

pessoa é responsável por uma parte do trabalho. Ainda de acordo com estes autores, estas 

aprendizagens podem ter resultados diferentes a partir do número de sujeitos, das 

ferramentas que irão auxiliar o grupo e das análises individuais quando divididas 

hierarquicamente, de forma cooperativa ou análises em grupo de forma entrelaçadas, 

quando construídas colaborativamente.  Por meio da experiência empírica, os autores 

analisaram as atividades em grupo e observaram três aspectos importantes que tornam as 

atividades em grupo como melhor forma de aprendizagem. São elas: o efeito, as 

condições e a interação. Os autores consideram estes aspectos como paradigmas que 

precisam ser estimulados nas atividades em grupo.   

O paradigma do efeito depende das condições e da interação entre o grupo, para 

ter resultados satisfatórios e eficientes. Supõe que a organização social da sala de aula e 

a forma cooperativa de atividades podem propiciar um melhor rendimento. Já o 

paradigma das condições é analisado pela forma de organização do grupo, sua 

composição, heterogeneidade, número de participantes e a diferença cognitiva entre os 

membros. A interação ocorre em função do tipo de atividade aplicada ao grupo, pois são 

estas tarefas que promovem as discussões, a tomada de decisões e o controle mútuo do 

trabalho, fomentando as diferentes soluções e os conflitos, desenvolvendo as habilidades 

individuais.  

  Diante das narrativas que apontam as semelhanças ou distinções sobre as 

aprendizagens aqui estudadas, conclui-se que estes métodos podem colaborar para um 

melhor desempenho do aluno. Estas técnicas permitem criar um ambiente que favorece a 

troca de informações e a parceria entre os participantes do grupo, contribuindo para 

soluções de problemas a partir das decisões em conjunto, desenvolvendo habilidades 

cognitivas através do diálogo que aproxima diferentes conhecimentos compartilhados por 

cada indivíduo, além de promover a articulação de ideias, as habilidades sociais e a 

construção do consenso e o respeito mútuo. O papel docente também é importante nestes 

processos de aprendizagem afim de estimular as habilidades interpessoais, a organização 

do espaço, o planejamento das tarefas, o acompanhamento dos grupos e a avaliação do 

trabalho realizado.   
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3.1 Aprendizagem colaborativa apoiada por computador 

Com o surgimento das TIC e com o avanço da internet, novas percepções foram 

incorporadas à aprendizagem colaborativa, resultando diferentes desafios, estratégias e 

significados. Este cenário contribui para estimular a Educação a construir diversos 

saberes que aliado às TIC articulam múltiplas possibilidades de forma interativa. 

As TIC por meio dos seus ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) ganham 

expansão no cotidiano escolar inteirando alunos e professores na construção do 

conhecimento em grupo de forma colaborativa nos processos educacionais.  

De acordo com Ornubia, Colomina e Angel (2010, p.208) a partir da década de 

1960, o interesse pela aprendizagem colaborativa apoiada pelos AVA tem se destacado 

no universo escolar como pesquisa acadêmica, aumentando a produção de programas 

digitais que atendam a esta técnica. Por meio de uma experiência em uma comunidade 

virtual, os autores perceberam que “o interesse aumentou e foi ampliado nos últimos anos 

pelas elevadas expectativas colocadas no aperfeiçoamento da eficácia e na qualidade 

desse tipo de aprendizagem originadas com o uso das tecnologias da Informação e da 

comunicação (TIC)”.  

Os AVA são ferramentas que possibilitam a aprendizagem colaborativa, 

facilitando a interação entre participantes, promovendo a participação em grupo por meio 

de uma plataforma digital. Também são considerados espaços virtuais que compartilham 

conhecimentos, conhecido como repositórios de conteúdo, proporcionando um leque de 

atividades entre os participantes. O tema “Como a tecnologia pode ser usada como 

suporte na aprendizagem da escola” tem despertado interesse nos debates atuais, 

ampliando a compreensão da educação a distância como uma forma colaborativa de 

aprendizagem apoiada por computador, cuja as habilidades cognitivas podem ser 

compartilhadas pelo trabalho mútuo.  

Lévy (1999) afirma que as habilidades cognitivas podem ser desenvolvidas por 

uma série de ferramentas tecnológicas que auxiliam as escolas na construção do 

conhecimento por meio da aprendizagem colaborativa apoiada por computador. Entre 

outros exemplos, destacamos o uso de revistas eletrônicas, e-books, bibliotecas virtuais e 

jogos educativos como recursos disponíveis que também ajudam a desenvolver o “debate, 

a discussão, a reflexão individual e coletiva” de acordo com Torres e Irala (2014, p.87).  
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Outros recursos também podem apoiar a aprendizagem colaborativa e dinamizar 

o ambiente escolar. Os jogos eletrônicos, por exemplo, são considerados por Santana 

(2007) como recursos que podem contribuir para aprendizagem, além de propiciarem 

maior interação entre os recursos tecnológicos e conteúdos apresentados em sala de aula. 

O autor investigou a aplicação deste recurso em uma escola pública de São Paulo e 

concluiu que os jogos proporcionaram uma aprendizagem cooperativa entre os sujeitos 

que utilizavam estratégias em conjunto para avançar nas etapas seguintes, auxiliando no 

desenvolvimento da autonomia, e na construção do conhecimento.   

A sala de aula interativa é um espaço virtual coletivo que também pode ser 

considerado como um instrumento de apoio ao desenvolvimento da aprendizagem 

colaborativa apoiada por computador. Silva (2014, p.203) conceitua este espaço como 

uma prática que “se baseia na vivência coletiva e na expressão e recriação da cultura. 

Nela a cultura deixa de ser tratada como reprodução mecânica”. Este espaço aliado às 

TIC podem promover a comunicação e o conhecimento pela socialização do sujeito 

baseado em um ambiente baseado na “liberdade, na pluralidade e na cooperação”.  

De acordo com Coll et. al. (2010, p.210), a aprendizagem colaborativa apoiada 

por computador, “é definida como uma nova disciplina das ciências da educação que 

combina a noção de aprendizagem colaborativa com o potencial das TIC para apoiá-la”. 

A colaboração sustentada pelos recursos que a TIC pode oferecer, torna a aprendizagem 

mais atraente e eficaz. Segundo estes autores, a aprendizagem apoiada por computador 

pode proporcionar aos alunos uma forma diferente de compartilhar e construir 

significados em grupo com o objetivo de resolver problemas e conflitos. 

O impacto das TIC na educação possui um aspecto muito mais amplo, relacionado 

com o papel dessas tecnologias na sociedade atual. Estamos assistindo há algumas 

décadas ao surgimento de uma nova forma de “organização econômica, social, política e 

cultural identificada como Sociedade da Informação (SI) que comporta novas maneiras 

de trabalhar, de comunicar-se, de relacionar-se, de aprender, de pensar e, em suma, de 

viver”. (COLL e MONERO, 2010, p.15).  

Coll et. al. (2010, p. 209) clarificam que a aprendizagem em grupos colaborativos 

com o uso das TIC tem elevado as expectativas de eficácia da aprendizagem, conseguindo 

“aumentar a frequência dos conflitos cognitivos, fomentar as explicações elaboradas; 

além de apoiar a criação, manutenção e progresso da compreensão mútua”. Entretanto, 
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ele alerta que os trabalhos que estudam a tecnologia como suporte colaborativo de 

aprendizagem ainda constituem um grupo minoritário e relata sobre as dificuldades de se 

criarem ambientes educacionais que construam o cenário virtual colaborativo por 

provocar mudanças na forma de ensinar.  

  Estudos realizados por Campos et al (2003) apontam como causa de insucesso 

nesta forma de aprendizagem apoiada por computadores, o fato de que os membros dos 

ambientes cooperativos não saberem trabalhar em grupo e possuírem heterogeneidade 

cultural acentuada. Além disso, influenciam os cenários virtuais educativos que são mal 

elaborados, o que não favorece a interação entre os aprendizes.   

Kenski (1998, p.61) corrobora com esta posição e acrescenta que o 

estilo digital engendra, obrigatoriamente, não apenas o uso dos 

novos equipamentos para a produção e apreensão do 
conhecimento, mas também novos comportamentos de 

aprendizagem, novas racionalidades, novos estímulos 

perceptivos. Seu rápido alastramento e multiplicação, em novos 

produtos e em novas áreas, obriga-nos a não mais ignorar sua 

presença e importância.  

 

A tecnologia, por si só, não é capaz de obter resultados significativos na 

aprendizagem, mas para se alcançar bons resultados, Behrens (2002) sugere que é preciso 

ter como referência uma prática embasada em um paradigma emergente com uma 

abordagem progressiva, que vise a transformação do social, pelo diálogo, aliando-se a 

uma estrutura tecnológica como recurso auxiliar para a aprendizagem. Varella et al (2002) 

ratificam esta discussão afirmando que a aprendizagem colaborativa aliada a tecnologia 

pode potencializar as situações discutidas em grupo. 

O uso criterioso da Internet pode se tornar um instrumento significativo no 

processo educativo como um todo, propiciando a criação de ambientes motivadores, 

interativos e colaborativos. Santoro, Borges e Santos (1999) consideram o espaço virtual 

como um suporte à aprendizagem cooperativa, cujo objetivo é dinamizar o processo 

através de sistemas que implementem um ambiente de cooperação.  

Leite et al (2005) relacionaram a aprendizagem colaborativa ao ambiente digital 

investigando o papel do professor como mediador do conhecimento e a interação dos 

alunos por meio do diálogo exposto em uma plataforma digital. Eles concluíram que este 

ambiente favorece a cooperação entre o grupo e desenvolve a autonomia e a 
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independência, desde que a relação seja mediada por diferentes tarefas que induzam o 

grupo a discutir e refletir, buscando soluções viáveis. “Tudo dependerá do projeto 

organizado pelo professor, da metodologia utilizada e do direcionamento pedagógico 

dada ao curso com o auxílio da tecnologia.” (LEITE et al, 2005, p.8). Nesta perspectiva, 

o papel docente se destaca com um facilitador do conhecimento, ele induz a organização 

do espaço e das tarefas, incentivando os membros do grupo a dividirem suas funções e 

responsabilidades para finalizarem as atividades.     

Os fatores que interferem na dinâmica da colaboração on-line foram investigados 

por Barbosa (2008) por intermédio de uma proposta pedagógica que analisou a 

infraestrutura, posturas individuais, coletivas, estratégias metodológicas colaborativas e 

gestão. Sua conclusão indicou que as dinâmicas colaborativas on-line possibilitam a 

criação de uma comunidade de aprendizagem revelando formas diferenciadas de se atuar 

com qualidade na educação a distância. Deste processo resultaram atividades 

sociolinguísticas que envolvem os aspectos cognitivo-afetivos individuais e a construção 

social do conhecimento, a qual o indivíduo se identifica por meio da interação social. 

Estes ambientes virtuais colaborativos são conceituados por Bittencourt, et al (2004, p.4) 

como “espaços compartilhados de convivência que dão suporte à construção, inserção e 

troca de informações pelos participantes, visando a construção social do conhecimento”. 

A posição destes autores apresenta em comum os benefícios relacionados à 

aprendizagem quando apoiada por computador, enriquecidas por meio de ferramentas, 

propostas e ideias que possam facilitar o desenvolvimento dos processos colaborativos, 

tornando estas ferramentas em ambientes que apresentem resultados eficientes na 

evolução da aprendizagem dos participantes. Coll et al (2010, p.209) comentam que os 

resultados podem aumentar o potencial dos alunos a partir da construção em conjunto 

fomentando a “frequência dos conflitos cognitivos; as explicações elaboradas; apoiar a 

criação, manutenção e progresso da compreensão mútua; promover a tomada de decisões 

conjuntas sobre as alternativas e pontos de vista...” Desta forma, entendemos a 

necessidade de ampliar espaços pedagógicos para desenvolver outras possibilidades que 

socializem o conhecimento a partir de uma perspectiva colaborativa aliada às tecnologias.  
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3.2 A importância da inclusão digital a partir da Educação Fundamental 

Diante das perspectivas contemporâneas, a informação, a mídia e as TIC se 

destacam, tornando-se cada vez mais necessário, promover a inclusão digital. Neste 

contexto, os limites e possibilidades quanto a inclusão digital na escola ainda é uma ação 

que gera muitas discussões, mas se torna cada vez mais necessária na prática docente. 

Para tornar o indivíduo um usuário com mais proficiência no âmbito do conhecimento 

tecnológico, é necessário não só fornecer uma infraestrutura tecnológica adequada, mas 

se adequar às novas exigências estabelecidas pela sociedade da informação, as quais se 

faz necessária não somente na aquisição do conhecimento, mas na rotina diária das 

pessoas.  

  A pesquisa da Fundação Victor Civita (2010) revela que a inclusão digital desde 

a infância pode trazer benefícios no desenvolvimento cognitivo. Esta pesquisa sustenta 

que a correlação entre o desempenho escolar e o acesso ao computador é positiva em 

todas as faixas etárias, principalmente entre a faixa de 13 a 18 anos, concluindo que os 

alunos que têm acesso à internet, têm melhor desempenho escolar.  De acordo com as 

observações empíricas desta pesquisa, o fato de ter computador na prova de Matemática 

contribuiu para um desempenho escolar 17,7% maior do que quando o aluno não possui 

computador para a 8ª série (atual 9o ano).  

Os dados do Centro de Estudos sobre as tecnologias de informação e comunicação 

no Brasil (Cetic.Br) nos seus cinco anos de pesquisa, período de 2005 a 2009, apontam 

mudanças significativas no cenário brasileiro quanto aos planos de introdução das TIC 

nas escolas públicas. A pesquisa, realizada em 2009, aponta “que o uso do computador 

pelas crianças (57%) é superior ao feito pelos adultos (53%).” (p.26). De acordo com a 

pesquisa, o resultado se justifica pela implementação do Programa Nacional de 

Informática na Educação (PROINFO) pelo governo federal a partir de 1997, que tem 

como objetivo ampliar o acesso dos alunos aos computadores, promovendo a inclusão 

digital nas escolas públicas.      

A pesquisa revelou que em 2005 o acesso à internet era em lanhouses, mas com a 

expansão da banda larga e o custo reduzido dos computadores, o acesso em casa foi 

ampliado. Esse avanço foi considerado pelos pesquisadores um importante passo para a 

inclusão digital no país, pois em 2005, apenas 17% dos domicílios brasileiros possuíam 

computador e em 2009 cresceu para 36%, o que representou um salto de mais de 18 
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milhões de lares. O acesso na escola é relativamente baixo (27%), o que permite inferir 

que a tecnologia ainda necessita de mais investimentos em infraestrutura e atividades 

pedagógicas no Ensino Fundamental.  

 Apesar das ações do governo federal apresentarem como metas a informatização 

dos sistemas de ensino e de investir nas infraestruturas dos laboratórios escolares e 

oferecer programas como o PROINFO e o Projeto “Governo Eletrônico”, Silva et al 

(2005) comentam que estas ações, de forma isolada, não garantem a aprendizagem por 

ambientes digitais e nem configuram como uma ação de inclusão digital. Isso ocorre por 

que, segundo eles, é necessário fomentar práticas pedagógicas que aliadas a estes 

programas estimulem o uso e o interesse dos alunos. Estes autores criticam as ações 

sociais, cujo foco seja apenas a ampliação da infraestrutura das escolas para a 

comunidade, alegando que a “inclusão digital não é uma simples questão que se resolve 

comprando computadores para a população de baixa renda e ensinando as pessoas a 

utilizar esse ou aquele software.” (SILVA et al, 2005, p.33) 

 Lévy (2010) também segue a mesma linha de pensamento ao sustentar que as 

ações isoladas se destinam ao fracasso escolar, pois qualquer análise da informatização 

fundada na apropriação e uso somente dos computadores, não tem possibilidade de 

alcançar uma significação social.  

Segundo Cruz (2004, p.13) para ser incluído digitalmente “não basta ter acesso a 

micros conectados à Internet, também é preciso estar preparado para usar estas máquinas, 

não somente com capacitação em informática, mas com uma preparação educacional que 

permita usufruir de seus recursos de maneira plena.”  

Para Almeida (2005, p.173) inclusão digital significa “formar pessoas letradas 

com competência para resolver as situações do cotidiano e da vida profissional e enfrentar 

os desafios de sua inserção na sociedade de informação.” O conceito discutido pela autora 

aborda o domínio puramente instrumental da capacidade de utilizar os recursos 

tecnológicos e não sobre a capacidade que o letramento digital permite de pensar, criar 

ou produzir no contexto social. A autora traça um paralelo entre a inclusão digital e a 

alfabetização afirmando: “Assim, ler telas, apertar teclas, utilizar programas 

computacionais com interfaces gráficas, dar ou obter respostas do computador, está para 

a inclusão digital de forma à alfabetização no sentido de identificação das letras.” 
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De acordo com os argumentos dos autores mencionados neste capítulo, 

percebemos que a inclusão digital não se limita ao acesso a computadores ou a programas 

de softwares, mas ao uso e domínio das TIC, além da interação social que estas 

ferramentas podem proporcionar.   

Podemos inferir que as tecnologias despertam um grande interesse aos usuários 

de qualquer faixa etária e, por isso, a proposta de inserir conteúdos digitais e permitir o 

acesso às tecnologias desde a educação fundamental é uma medida importante para a 

construção não só do conhecimento digital, mas também da ampliação conhecimento por 

meio da interação, propiciando múltiplas culturas nas redes, além de inserir o usuário de 

forma ativa na sociedade da informação.     
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CAPÍTULO 4  

 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 O presente capítulo apresenta a metodologia usada para a realização da pesquisa.  

O estudo foi construído sob o paradigma construtivista social, que considera de forma 

significativa a produção coletiva a partir das experiências construídas por meio da 

interação com o outro. Para uma melhor apreciação dos dados e discursos, esta pesquisa 

foi desenvolvida sob a influência da técnica de análise de conteúdo desenvolvida por 

Bardin (1977) ressaltando a observação como parte relevante na análise dos dados e pela 

categorização temática dos dados coletados. A autora aprofunda sua técnica analisando a 

codificação dos resultados, as categorizações, as inferências e as informatizações das 

análises das comunicações. Desta forma, pode-se compreender a técnica em três fases: 

pré-análise; exploração do material e o tratamento dos resultados por meio da inferência 

e interpretação.  

De acordo com Alves-Mazotti (2000) a observação é um elemento fundamental 

para levantar hipóteses e analisar dados, a fim de se construir conhecimentos confiáveis. 

A pesquisa também recorreu à revisão de literatura o que permitiu apurar as questões 

relativas à aprendizagem colaborativa, o uso do computador e suas interfaces como 

recursos que facilitam a aprendizagem; delineando, desta forma, o perfil da escola na 

sociedade da informação. 

 Diante das especificidades do estudo, adotou-se a abordagem qualitativa, por 

considerá-la adequada à pesquisa, por constituir uma alternativa apropriada nos estágios 

iniciais da investigação, quando se busca interpretar a interação entre os sujeitos por meio 

da análise, observação e registro dos dados. Considerando que a pesquisa qualitativa 

permite ao pesquisador aprofundar a compreensão sobre as informações coletadas e 

inserir-se na busca de significados por meio de suas experiências, Alves-Mazzotti (2000, 

p.146) caracteriza as pesquisas qualitativas “por sua diversidade e flexibilidade”. 

 Também é relevante citar que no caso da presente pesquisa foi realizado um 

tratamento sistêmico das informações cedidas pelos questionários e entrevistas, buscando 

significados nos os relatos dos discentes. 
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4.1 Campo da pesquisa 

A pesquisa foi realizada na escola Ginásio Carioca Coelho Neto, localizada no 

bairro de Ricardo de Albuquerque, Zona Norte do Rio de Janeiro. Esta escola tem 

aproximadamente 520 alunos, distribuídos em 13 turmas, e um quadro docente de 22 

professores, atendendo a comunidade de Coelho Neto, além dos bairros próximos como 

Anchieta, Deodoro e Pavuna, sob a coordenação da 6ª Coordenadoria Regional da 

Educação (CRE). 

A escolha do campo deve-se ao fato desta escola se destacar nas atividades que 

envolvem a aprendizagem colaborativa, além de priorizar suas tarefas por meio de 

ambientes digitais. Com o auxílio dos notebooks, os alunos aprendem seus conteúdos de 

forma interativa com apoio da plataforma digital Educopédia16, um espaço virtual que 

oferece aulas online e offline destinadas desde a educação infantil até o 9º ano. 

O Ginásio Carioca Coelho Neto participa do programa Ginásio Experimental 

Carioca (GEC), criado em 2010 pela a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, com o 

objetivo de “formular, planejar, executar e acompanhar um conjunto de ações que visam 

a melhoria da qualidade no ensino do 6º ao 9º ano.” (Decreto nº 32672/10). No seu artigo 

5º, o decreto cria em caráter experimental, dez escolas para o atendimento do 7º ao 9º ano 

tendo como premissa desenvolver a competência acadêmica, projeto de vida para o aluno 

e educação para valores. Entre as ações deste programa, amplia-se o horário escolar, das 

8h às 17h, turno único, com professores polivalentes que desenvolvem aulas eletivas e 

online como reforço pedagógico. 

 Em 17 de julho de 2014, a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro revogou o 

decreto anterior, passando a vigorar o Decreto nº 38954/14 que extingue o nome antigo 

Ginásio Experimental Carioca, criando o Programa Ginásio Carioca, além disso, institui 

o Ginásio Experimental Olímpico e Paralímpico, dispondo sobre seu funcionamento, mas 

mantendo os objetivos do modelo anterior.  

Atualmente, o Programa Ginásio Carioca dispõe de mais de quarenta unidades 

escolares, que utilizam recursos digitais e materiais didáticos, incentivando a 

                                                             
16 No cap. 5 apresentaremos com mais detalhes a plataforma colaborativa Educopédia, construída pelos professores da rede, com o 

objetivo de complementar os conteúdos bimestrais por meio de exercícios que interagem com o usuário.   

 



59 
 

aprendizagem de forma colaborativa em suas salas temáticas e laboratórios tecnológicos, 

além de uma moderna infraestrutura.  

O programa Ginásio Carioca oferece uma proposta curricular diferenciada com 

disciplinas eletivas que estimulam a criatividade dos alunos e atividades lúdicas em tempo 

integral. As eletivas ocorrem às sextas-feiras no contra turno, por meio de inscrição dos 

cursos oferecidos, distribuídos em diversas áreas como artes, cursos de informáticas, 

produção de texto entre outros, conforme será descrito com mais detalhes no capítulo V17.  

Outro ponto de destaque deste programa é o resultado das avaliações do Índice de 

Desenvolvimento da Educação do Rio de Janeiro (IDERIO)18, que obteve em 2013 uma 

pontuação média de 5,7 e, em 2014, de 6,5 dos anos iniciais (6º ano) e 4,6 e 5,0 dos 

respectivos anos nas séries finais (9º ano). Com o aumento dos índices, a escola municipal 

Coelho Neto, alcançou em 2015 a 10ª posição no ranking das escolas de turno único 

conforme mostra o gráfico a seguir: Gráfico 2 

 

 

Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro 

                                                             
17 No capítulo 5 detalharemos sobre o funcionamento e a ideologia do programa Ginásio Carioca. 
18 IDERIO – índice de avaliação externa criado em 2010 aplicada aos alunos do 3º e 7º ano. Fonte Prefeitura do Rio de Janeiro.  
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Cabe ainda ressaltar que os índices alcançados em 2015 pelo Ginásio Carioca  

Coelho Neto estão acima da meta estipulada de 6.0. A média de aprendizagem entre os 

anos de 2014 e 2015 obteve um avanço de 12,1%, um salto no processo de ensino-

aprendizagem em relação aos anos anteriores.   

4.2 Sujeitos participantes  

Os sujeitos da investigação foram os discentes do 7º ano do Ensino Fundamental, 

cuja faixa etária varia de 12 a 14 anos. Para esta escolha, procuramos turmas de escolas 

públicas que desenvolvessem a aprendizagem colaborativa apoiada por recursos 

tecnológicos. 

A escolha do 7º ano foi intencional, por serem alunos que estão ingressando no 

programa Ginásio Carioca, conforme já dissemos, atende do 7º ao 9º ano. Possivelmente, 

em diferentes ocasiões, estes alunos tiveram oportunidade de construção coletiva do 

conhecimento. Entretanto, jamais tinham participado de um projeto institucional que 

oferece, diariamente, atividades voltadas para a aprendizagem colaborativa apoiada por 

ferramentas tecnológicas. 

Cinco turmas participaram desta pesquisa ao todo, sendo a 1701, denominada A; 

1702, identificada como B; 1703 como C; 1704 chamada por D e 1705 como E, com 

aproximadamente 35 alunos por turma. Os nomes dos discentes não serão revelados a fim 

de preservar a identidade dos mesmos. Desta forma, de modo a identificá-los serão 

utilizadas as letras relacionadas às turmas, seguidas pelo número atribuído ao aluno.   

4.3 Caracterização das turmas 

 De um modo geral, as turmas do 7º ano possuem em média de 30 a 35 alunos em 

cada turma, divididas em cinco turmas que seguem a ordem numérica, caracterizadas 

pelas letras de A à E, respectivamente. O critério de descrição de cada turma corresponde 

à interação social do grupo, ao desenvolvimento cognitivo, ao comportamento durante as 

aulas e ao interesse pelas atividades colaborativas e pelas ferramentas tecnológicas.  

Turma A - Perfil    

 A turma possuí um grupo maior de meninas que se dispersam facilmente com 

conversas paralelas e pequenas distrações ao retocar batons e pentear cabelo. Nesta turma, 

os meninos são mais centrados, realizam as atividades mais rápido que as meninas e são 

participativos. A turma em geral se interessa mais pelas dinâmicas realizadas com o apoio 
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do computador do que pela atividade colaborativa. Esta turma apresentou dificuldades na 

distribuição das tarefas e na solução dos problemas. 

Turma B - Perfil   

 O perfil desta turma é bem diferente da anterior, pois os alunos são atenciosos, 

muito participativos, gostam de propostas com desafios e realizam as atividades em grupo 

de forma colaborativa, solicitando a inferência do professor somente quando necessário. 

A autonomia é uma das características mais presentes no perfil desta turma. Nas respostas 

ao questionário evidenciaram a preferência pelo uso do computador como suporte para a 

pesquisa de conteúdos. 

Turma C - Perfil     

 Os discentes desta classe são agitados e possuem uma forte dependência da 

inferência docente, possuem dificuldades nas atividades colaborativas e na solução dos 

conflitos entre os grupos. Os conflitos só eram resolvidos com a mediação do professor, 

a disputa pelas decisões de cada grupo era acirrada pelos membros dos grupos. A 

convivência entre os alunos era formada por pequenos grupos, o que comprometia a 

interação social de toda a turma. 

Turma D - Perfil  

 Esta turma se desenvolveu cognitivamente bem, os alunos realizaram trabalhos de 

interpretação colaborativa que auxiliaram na aprendizagem de todo o grupo, além de se 

mostrarem extremamente participativos em todas as atividades em conjunto. De todos os 

perfis, esta turma foi a que mais se desenvolveu na forma colaborativa de aprendizagem. 

Turma E - Perfil   

 Os alunos apreciam aulas com os recursos tecnológicos, gostam de atividades em 

dupla e preferem responder os exercícios no laboratório tecnológico. A pesquisa para esta 

turma é relevante e em comparação com as demais, foi a que melhor desenvolveu as 

habilidades infocomunicacionais.   

4.4 Coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada por meio de observação, questionário e entrevista 

por um período de acompanhamento de seis meses. A primeira etapa ocorreu nos meses 

de fevereiro, março, abril e maio por meio da observação do tipo simples ou não-
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estruturada, como denomina Alves Mazotti (2000), a qual permitiu analisar os 

comportamentos dos alunos de forma livre e alheia ao grupo, atuando como um 

expectador, sem interferir na rotina do grupo, descrevendo o cenário onde ocorreram as 

atividades colaborativas e compreendendo o processo de aprendizagem registrados no 

diário de campo.  

A observação é um elemento fundamental para a pesquisa, por ser um processo 

de análise e interpretação, apropriada aos estudos que analisam o comportamento social, 

a interação em grupo, o cenário onde se desenvolve a atividade e seus participantes. De 

acordo com Alves Mazzotti (2000), a observação permite averiguar, na prática, a precisão 

das informações que muitas vezes parecem corresponder à realidade, além de explorar 

assuntos não discutidos de forma aberta, pois nem sempre os participantes se sentem 

seguros ou à vontade para discutirem.   

A segunda etapa foi desenvolvida nos meses de junho e julho, quando foi aplicado 

o questionário e realizadas as entrevistas individuais que embasaram esta pesquisa, cujos 

dados estão descritos no capítulo 5. 

De acordo com Gil (2008, p. 121) o questionário pode ser considerado como uma 

“técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são submetidas a 

pessoas com o propósito de obter informações, sobre conhecimentos, crenças, 

sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, temores [...] etc. O referido 

autor enumera uma série de vantagens em utilizar esta técnica, por ser um instrumento 

que permite responder no momento livre que a pessoa dispuser, por ser um meio de 

comunicação em larga escala, enviado por exemplo por e-mail sem limites de 

participantes e pelo baixo custo de investimento. Este procedimento nos ajudou a verificar 

de que forma os alunos acessam a internet, sua preferência de conteúdo, como utilizam 

as redes sociais para se comunicarem e se preferem aulas dinâmicas apoiadas por 

computador.  

  A entrevista semi-estruturada foi um procedimento importante nesta pesquisa por 

ter permitido uma interação maior entre o pesquisador e o sujeito entrevistado, ampliando 

o foco dos aspectos mais específicos por meio de perguntas que puderam ser reformuladas 

durante a entrevista, permitindo a flexibilidade das questões, o que contribiu para uma 

análise mais profunda nesta investigação. De acordo com Gil (2008, p. 109), “a entrevista 

é uma forma de interação social. Mais especificamente, é uma forma de diálogo 
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assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte 

de informação. ” 

Após a fase exploratória, iniciou-se o processo de análise dos dados qualitativos, 

segundo Alves-Mazzotti (2000, p.170), “é um processo complexo, não-linear, que 

implica um trabalho de redução, organização e interpretação dos dados que se inicia já na 

fase exploratória e acompanha toda a investigação”.  

O material obtido foi analisado por meio da leitura flutuante, uma técnica de 

leitura exaustiva que tem como objetivo aprofundar os relatos até que se domine todo 

conteúdo (BARDIN, 1977). Posteriormente, foram desenvolvidas as categorias de análise 

e as possíveis interpretações. A aludida autora refere-se a análise do conteúdo como “um 

conjunto de técnicas de análise de comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos 

e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não)” 

(BARDIN, 1977, p.44).     

 Em nossa pesquisa, foi realizado um tratamento sistêmicos das informações 

cedidas pelos discentes, colhidos por meio dos questionários e entrevistas. Cabe salientar 

que a análise não se limitou a descrever os relatos, mas buscou-se também as narrativas 

da observação de campo vivenciadas no cotidiano escolar. 

 Desta forma foram colhidos os dados e realizada sua interpretação, após a 

exploração do material e do tratamento dos resultados. A seguir descreveremos as etapas 

do tratamento de dados. 

4.5 Tratamento dos dados       

Todo o material foi transcrito para a versão em texto e as respostas foram 

categorizadas, com o objetivo de facilitar a análise do material, visando codificar as 

informações, classificando-as por categorias temáticas, analisando os pressupostos de 

uma linguagem dinâmica. Desta forma foram colhidos os resultados brutos para torná-los 

significativos. 

Na análise do conteúdo, as operações de comparação e classificação imbricam no 

entendimento das semelhanças e diferenças das informações obtidas, por isso, a leitura 

exaustiva e profunda de cada um dos relatos, pode extrair a categorização dos dados, 

relacionando a “intencionalidade, sensibilidade e competência teórica do pesquisador” 

(Franco, 2005, p.16). Desta forma, os relatos dos alunos entrevistados foram lidos 
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inúmeras vezes, até que pudesse ser extraída a categorização dos dados em temas 

principais. Esta fase permitiu colher informações sobre o percurso das atividades 

desenvolvidas, analisando com maior precisão a forma que os alunos assimilam o 

conhecimento, como dividem as tarefas e o que pensam sobre a aprendizagem em grupo, 

apontando suas críticas e colaborações. 

O registro do material coletado, está descrito no capítulo 5, afim de responder às 

questões iniciais, como objetivo desta pesquisa, ao analisar os recursos tecnológicos 

como suportes ao desenvolvimento da aprendizagem colaborativa, registrando de que 

forma os alunos constroem o conhecimento em grupo, como resolvem os conflitos entre 

si e que habilidades podem ser desenvolvidas por meio das TIC. 

Conforme assinala Bardin (1977, p. 38), “a intenção da análise do conteúdo é a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e de recepção das 

mensagens, inferências esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não)”.    

Das cinco turmas observadas, 80 discentes responderam ao questionário, dos quais 

20 participaram de entrevistas. Os dados copilados permitiram inferir as visões, opiniões, 

expectativas, os valores e as práticas por meio de relatos sobre suas experiências 

vivenciados nesta escola. A seguir, o organograma resume as etapas desta pesquisa: 

 

  Gráfico  3     Etapas da Pesquisa Qualitativa  
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                                            Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

O questionário aplicado (Apêndice 1, p.105), constituído por 20 perguntas, as 

quais investigaram se o aluno possui computador, o local que mais acessa a internet, qual 

o canal mais acessado para se comunicar, que atividades virtuais os discentes mais gostam 

de fazer, se gostam dessa forma de aprender, que conteúdos preferem buscar e se 

pudessem planejar uma aula, quais recursos utilizariam para dinamizar o conteúdo.    

Participaram da entrevista (apêndice 2, p.107) cerca de vinte alunos, na faixa 

etária de doze a quatorze anos, sendo 4 alunos de cada turma, em um período de 30 a 40 

minutos de duração de cada entrevista. A entrevista, segundo Gil (2008, p.109) “por ser 

uma forma de interação social”, permitiu a obtenção de informações que auxiliaram na 

análise sobre a forma que os discentes pensam ao realizarem as atividades colaborativas, 

entender de que forma gostariam de assistir uma aula, como eles se planejariam se fossem 

professores e quais caminhos utilizam para pesquisar e buscar as informações para 

elaborarem seus trabalhos. 

Por fim, é importante registrar que esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética 

da Universidade Estácio de Sá, processo CAAE: 5177911.8.000.5284, sendo aprovada.  
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CAPÍTULO 5  

PERSPECTIVAS NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO COLABORATIVO E 

DIGITAL 

 Este capítulo discute as diversas percepções dos alunos sobre a aprendizagem 

colaborativa apoiada por computadores. Ao longo deste texto, iremos analisar como os 

discentes desenvolvem suas atividades em pequenos grupos, descrevendo as observações 

escritas no diário de campo sobre a assimilação dos conteúdos e o desenvolvimento dos 

conflitos até a conclusão de suas atividades. Também será descrito como ocorre a 

aprendizagem diante de estratégias que utilizam os recursos tecnológicos, como forma 

dinâmica e interativa para ampliar o conhecimento. 

  Do total de 520 alunos matriculados em 2016; 115 crianças estudam no 7º ano e 

75 discentes responderam ao questionário; 20 alunos participaram da entrevista, 

observados por um período de seis meses.  

 O cotidiano da escola municipal Ginásio Carioca Coelho Neto, assim chamado 

por ter se engajado no projeto “Ginásio Carioca”, criado pelo Decreto nº 32672/10, 

conforme já dito anteriormente, reflete um cotidiano diferente das demais escolas, por 

oferecer em turno único, atividades extras, oficinas colaborativas, aulas de reforço, 

biblioteca tutorada, além de um currículo diversificado, conforme veremos a seguir. 

Na parte da manhã são ministrados os conteúdos obrigatórios pela lei nº 9.394/96, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação, abarcando o currículo nacional e pelas 

Orientações Curriculares de acordo com o Diário Oficial de 07 de fevereiro de 2012, 

resolução SME Nº 1178, de 02 de fevereiro de 2012. No turno da tarde, ocorrem as aulas 

de reforço; estudos dirigidos; aulas na plataforma Educopédia e as aulas eletivas, assim 

denominadas no projeto, por terem conteúdos com temas transversais, os quais os alunos 

se inscrevem por semestre; além de outras atividades desenvolvidas pela escola. Durante 

o período de observação, pôde-se perceber o comportamento, as atitudes, as 

características predominantes de cada turma, a convivência em grupo e como ocorre a 

interação social diante das atividades em conjunto. 

Acompanhamos os discentes do 7º ano desde o início do ano letivo de 2016, 

quando a direção se apresentou às turmas e explicou sobre o Projeto Político Pedagógico 

(PPP). Este projeto insere os pilares que norteiam o projeto Ginásio Carioca, com o 
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objetivo de promover a educação para valores, além da liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, com pluralismo de ideias e 

de concepções pedagógicas. (Decreto, nº 32672/10).  

No dia a dia, os alunos usam apostilas distribuídas bimestralmente, conhecidas 

como Caderno Pedagógico, material elaborado pelos próprios professores da rede que 

estão lotados na SME, produzindo conteúdos de língua portuguesa, matemática, ciências, 

história e artes, de acordo com as orientações curriculares da rede. Estas apostilas são de 

uso obrigatório, com o objetivo de preparar melhor seus discentes para as avaliações 

externas. O conteúdo dos Cadernos Pedagógicos está vinculado ao material lançado nas 

plataformas da Educopédia, como estratégia para desenvolver baterias de exercícios e 

rever o conteúdo de uma forma dinâmica, com aulas interativas e explicativas. 

A Educopédia, segundo o site www.educopedia.com.br, “é uma plataforma online 

colaborativa de aulas digitais, onde alunos e professores podem acessar atividades 

autoexplicativas de forma lúdica e prática [...]”.  Em sua página inicial qualquer pessoa 

pode acessá-la como membro da rede ou como visitante, não há diferença na visualização 

do conteúdo, apenas serve como controle para estatística da rede. A plataforma exibe 

pastas divididas desde o primeiro até o nono ano, além de 4 pastas extras: Educação 

Infantil, Jovens e Adultos, Educação Especial e cursos para professores.  

Nesta escola, as aulas da plataforma Educopédia são usadas como apoio 

pedagógico e reforço escolar. Durante o período de observação, acompanhamos dois 

professores que utilizaram os conteúdos desta plataforma dinamizando o planejamento 

da aula da seguinte forma: O docente passou um vídeo com duração de 3 minutos e 

discutiu com os alunos sobre o tema, em seguida explicou passo a passo os slides que 

continham perguntas com diferentes níveis de aprendizagem sobre o conteúdo dado, o 

que gerou a participação dos discentes. Este momento foi uns dos mais “enriquecedor” 

para os alunos, pois as dúvidas levantaram outros temas e a participação em conjunto 

contribuiu para ampliar a discussão. Em sequência, os alunos se organizaram em dupla 

para responder um quiz19. Foram distribuídos 1 notebook por dupla e as respostas foram 

anotadas no caderno. Esta dinâmica permitiu ao docente um acompanhamento mais 

próximo dos alunos, possibilitando a observação na compreensão da atividade de cada 

grupo.    

                                                             
19 Bateria de exercícios com diferentes níveis de aprendizagem.  
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Na parte da tarde eram realizadas aulas de reforço escolar com uso da plataforma 

Educopédia. Reuniam-se pequenos grupos de alunos, indicados pelos professores de 

português ou de matemática, para assistirem aulas extras com o objetivo reforçar o 

conteúdo proposto sob diferentes possibilidades e exercícios.          

As atividades diversificadas, classificadas como disciplinas eletivas, eram 

aplicadas todas às sextas-feiras de 13h às 14h30. Essas aulas podem ser descritas como 

oficinas, elaboradas pelos professores da escola, com temas diversificados, incluindo 

artes, teatro, produção de texto, tertúlia pedagógica, grupo interativo, produção de história 

em quadrinho por meio do aplicativo HQ, planilha de Excel, pingue-pongue, entre outros.  

Estas oficinas são fundamentais para as discussões e reflexões entre os discentes. 

De acordo com a coordenadora pedagógica, as eletivas promovem reflexão e interação 

social ao discutirem e produzirem em pequenos grupos. As eletivas são produtivas por 

conseguir ampliar a visão do aluno a partir de orientações básicas, mas essenciais ao 

desenvolvimento do educando. Citamos como exemplo, a eletiva denominada “papo reto” 

que discutia sobre “sexualidade durante a juventude”, uma ação que segundo a 

coordenadora, conseguiu em 2015 reduzir para zero o número de casos de gravidez na 

escola, pois a estatística dos anos anteriores indicavam que a cada dez meninas, uma 

engravidava durante seu percurso nesta escola. 

Observando a eletiva em “quadrinhos HQ” percebemos também que contribuiu 

para a discussão em grupo, refletindo situações cotidianas. A professora usa como ponto 

de partida um texto de apoio, distribuídas às duplas que por meio do notebook tinham que 

construir uma história que vivenciasse o problema do texto. Em uma dessas aulas, 

presenciamos a discussão sobre “bullying” e os participantes tiveram que criar um 

cenário, escolher personagens e desenvolver um diálogo em quadrinhos que gerasse um 

conflito e uma solução para a história. Com o fechamento do trabalho, os alunos salvaram 

sua produção com o objetivo de produzir um livro por dupla que foi apresentado na 

culminância do projeto.       

A tertúlia pedagógica e o grupo interativo são práticas pedagógicas que pertencem 

ao programa Comunidade de Aprendizagem, uma pesquisa que investiga a aprendizagem 

colaborativa desenvolvida pelo Núcleo de Investigação e Ação Social Educativa (NIASE) 

– da Universidade Federal de São Carlos (UFCAR) e pelo Instituto Natura, implementada 

em diversos países e que está presente no programa Ginásio Carioca. A tertúlia 
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pedagógica auxilia no desenvolvimento da interpretação de textos, uma vez que utiliza 

como suporte de leitura textos clássicos, por serem atemporais e trazerem em seus 

contextos temas que norteiam diversas discussões sobre valores sociais. Os grupos 

interativos são constituídos por um reduzido número de estudantes que realizam 

atividades diferenciadas sobre um mesmo conteúdo a cada 15 minutos. Seu objetivo é 

reforçar, por meio da discussão em grupo, a matéria aplicada.  

Observando a turma C, percebemos que o contato com a literatura clássica conduz 

os alunos a relatarem sobre a suas interpretações e compreensões sobre o texto lido e por 

ser uma leitura atemporal que explora na maioria das vezes os sentimentos de amor, ódio, 

traição e poder, auxilia inclusive na reflexão dos valores contemporâneos. Percebemos 

que esta atividade amplia a interação social do grupo, pois a maioria dos alunos gosta de 

expressar sua opinião e relatar seu cotidiano. Em uma roda de leitura com o livro “A volta 

ao mundo em 80 dias”, uma aluna emocionou a todos os colegas ao expor o seu sonho de 

viajar e conhecer os castelos medievais, relatando detalhes da incrível aventura que 

gostaria de viver e do seu planejamento de vida para realizar seu sonho. Sensibilizado, 

um colega pegou o violão e compôs uma música em homenagem a colega. Após esta 

tertúlia, esta turma desenvolveu melhor as atividades em grupo, estabelecendo parcerias 

de amizade e respeito ao grupo.   

O projeto de vida tem como objetivo desenvolver boas relações com o meio e com 

os outros; aprender a se comunicar melhor (ao dar sua opinião sobre o que entendeu e 

ouviu); planejar pequenas tarefas e respeitar as regras de convivência, contribuindo para 

o indivíduo aprender a ser, conviver e fazer escolhas. O professor responsável por este 

projeto aplica seu conteúdo por meio de vídeos, músicas, textos, entre outros. Espera-se 

desta forma, desenvolver habilidades e potenciais individuais por meio da autoavaliação 

sobre suas ações e a relação com o meio. Os temas promovem discussões sobre valores 

relacionados à família, a sociedade atual, a cultura local, o bairro onde vivem e suas 

expectativas sobre o futuro. Juntos constroem um projeto para suas vidas a partir de cada 

debate e apresentam por escrito no final de cada semestre.  

O laboratório de informática é utilizado com o acompanhamento do professor que 

o utiliza como recurso para pesquisas ou para ensinar outros aplicativos, de acordo com 

seu planejamento. Os notebooks também são utilizados, mas com a comodidade de uso 

na própria sala de aula, individualmente ou em dupla com o objetivo de promover a 

inclusão digital e as habilidades de digitação, além de usarem os programas disponíveis 
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nos notes e fazerem exercícios. Acompanhando a turma D em uma atividade no 

laboratório tecnológico, percebemos as dificuldades dos alunos em formatar um texto, 

utilizar as ferramentas básicas do computador para digitar sua produção, salvar o trabalho 

em um pendrive, entre outras ações. Mesmo com o passar do tempo a maioria destas 

dificuldades permaneceram, mas em contrapartida, os alunos desta turma desenvolveram 

as competências infocomunicacionais ao aprenderem selecionar as informações, buscar 

conteúdos, filtrar e resumir os trechos mais importantes da leitura.     

5.1 As observações do diário de campo 

 Em seis meses de observação em campo, a pesquisadora presenciou como os 

alunos do 7º ano que ingressaram nesta escola desenvolveram suas rotinas de 

aprendizagem. Das 5 turmas observadas, duas tinham características peculiares, embora 

todos os alunos tivessem a mesma faixa etária de 12 a 14 anos, apresentavam 

comportamento agitado e pouca concentração nas atividades, o que consequentemente 

refletiu em dificuldades na interação social e nos trabalhos em grupo.  

A cada disciplina os alunos trocavam de sala, o que, inicialmente, causava uma 

dispersão da turma, entretanto, após alguns meses, as turmas se acostumaram com este 

movimento.  

No pátio da escola observamos livros pendurados em algumas de suas árvores e 

que aos poucos foi aumentando o número de leitores que apreciavam ler debaixo da 

sombra de algumas mangueiras. Muitos deles também gostavam de frequentar a sala de 

leitura, que mobilizava estudos dirigidos, por meio da Biblioteca Tutorada, um projeto 

mais recente que atende pequenos grupos de alunos para estudarem os livros indicados 

por seus professores, sob orientação da professora da sala de leitura. 

 Ao acompanhar os professores, percebemos que nem todos os profissionais 

envolvidos no Ginásio Carioca Coelho Neto possuíam o mesmo nível de conhecimento 

e habilidade para utilizar os recursos digitais disponíveis na escola.  Os recursos digitais 

oferecidos pela escola são: Datashow fixo em cada sala; notebooks, um para cada aluno, 

armazenados em um carrinho móvel que atende a todas as salas; além do laboratório 

tecnológico.   

Neste grupo docente foi possível observar que alguns dominam plenamente o uso 

do computador e de outros recursos e oferecem aulas mais dinâmica com conteúdo mais 

detalhados, enquanto outros usam o datashow para apenas exibir slides. Esta percepção 
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ratifica os estudos mencionados ao longo da pesquisa quanto à falha das instituições 

públicas em não oferecer formação docente em informática e muito menos em 

desenvolver habilidades que possam nortear seus trabalhos, mesmo em um programa 

como o “Ginásio Carioca” que tenha como base do seu projeto uma infraestrutura 

tecnológica. 

Ao iniciarem suas aulas, alguns professores explicavam a seus discentes a 

metodologia da aula, dizendo o porquê de cada atividade e a importância de se trabalhar 

em grupo, o que faz uma grande diferença na percepção dos alunos. Entender sua prática 

diária colabora na aceitação do desenvolvimento das tarefas e na organização do espaço.  

No primeiro momento, os trabalhos em grupo geravam muita conversa paralela 

de diversos assuntos, principalmente sobre beleza e fofocas pessoais.  Contudo, com o 

passar do tempo, eles mesmos aprenderam a se organizarem em pequenos grupos e com 

diferentes membros a cada semana.  

 Era nítido que para o professor, trabalhar pequenas atividades em grupo com apoio 

do computador, facilitava a observação e o diagnóstico individual, permitindo analisar o 

desenvolvimento de cada aluno, auxiliando na percepção da construção cognitiva, pois as 

atividades permeadas pelas máquinas incentivavam a participação de todos do grupo.  

Coll e Monereo (2010) relacionam o desenvolvimento cognitivo pela troca de ambientes 

físicos e sociais, mediadas pelo uso de ferramentas, como parte de um processo de 

evolução e amadurecimento das partes. O complemento de atividades experimentadas 

pelos discentes apoiados por computadores ou por aplicativos que estimulem o 

conhecimento, é visto por estes autores como uma oportunidade de transformação 

humana, cujas as habilidades são adquiridas a partir do seu uso.    

 As aulas seguiam uma rotina didática, da qual primeiro se lançava o conteúdo por 

slides, acompanhados por explicação docente e logo após a dinâmica de atividades em 

grupo era aplicada. Ao observar como os alunos desenvolviam o raciocínio em grupo, 

percebíamos as dificuldades de compreensão do que foi dado. O tempo de cada atividade 

era marcado e cada grupo usava estratégias diferentes para realizarem suas tarefas. Uns 

dividiam os exercícios para cada membro e outros focavam na solução de uma mesma 

proposta. Esta dinâmica nos leva a pensar nas distinções de conceitos entre a colaboração, 

como meio participativo de todos da equipe focados em uma única atividade, e a 

cooperação, realizada por subtarefas a cada um dos participantes, conforme fundamenta 

Torres e Irala (2014) no capítulo 3.  
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 Nas tarefas em grupo, de no máximo quatro pessoas, os alunos eram orientados 

pelo professor a perceber o problema, selecionar dados e verificar o que era relevante, 

além de analisar o material de apoio, discutir em grupo e resolver a questão.   

 As dificuldades expressas por todos os grupos, eram com relação aos conflitos. 

Como eram grupos heterogêneos, sempre se revelavam como líder o melhor do grupo que 

sugeria como deveriam ser feitas as atividades, entretanto, por falta de maturidade, havia 

colegas que não queriam se submeter a estas sugestões e preferiram ficar “de fora” da 

discussão ou apenas participar o mínimo possível, sobrecarregando outros membros do 

grupo. Podemos citar como exemplo, um dos exercícios proposto pela disciplina de 

Geografia que consistia em recortar e colar os estados brasileiros e pintar com cores 

diferentes cada região, criando uma legenda para cada uma delas. Um dos cinco grupos 

da sala nos chamou a atenção por discutirem a distribuição dos exercícios. Duas alunas 

não concordaram com suas tarefas, pois ambas queriam apenas colar no mapa, e como o 

conflito elevou a discussão entre elas, foi necessário a interferência da professora, que 

optou por explicar aos participantes que todas as atividades tinham a mesma importância 

e que a participação e o conhecimento de cada uma era essencial para solucionar o 

problema.  

A mediação da professora foi fundamental para que o grupo entendesse que não 

deveria ter líderes, mas sim a contribuições de todas as participantes, pois se alguém do 

grupo falhasse, não conseguiriam concluir a tarefa. E desta forma que Selwyn (2011, p.4) 

refere-se a aprendizagem como “a aquisição de novas habilidades, conhecimento ou 

compreensão da parte de um indivíduo”. O conflito produz o estímulo de pensar em 

grupo, de discutir o que cada um sabe e valorizar a opinião do outro, contribuindo para o 

processo individual de conhecimento, refletindo, inclusive, na transformação do 

comportamento, auxiliando nas tomadas de decisões.  

Outra dificuldade exposta pelos alunos era a escrita. Nas propostas que o professor 

pedia a turma para ler o texto e fazer comentários sobre o assunto lido, a turma 

participava, mas quando era para relatar o resumo da compreensão do texto, os alunos 

apresentavam deficiências na interpretação e na produção do resumo. Este era um dos 

pontos de observação do professor para planejar sua próxima aula. Como a proposta da 

escola reserva todos os dias um horário para o planejamento, os docentes de áreas afins 

se reuniam para trabalharem de forma interdisciplinar, colocando em prática as 
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observações e em conjunto discutiam os planejamentos para melhorar os pontos 

considerados deficientes.             

5.2 Análise dos dados: questionário e entrevista 

 Apresentaremos a análise de dados e os registros elaborados a partir das 

entrevistas e do questionário realizados com os alunos do 7º ano da escola Ginásio 

Carioca Coelho Neto.  

Retomamos então, o objetivo desta investigação, o qual pretendemos identificar 

as possibilidades da aprendizagem colaborativa, averiguando se os recursos tecnológicos 

podem auxiliar de forma significativa no processo de aprendizagem. 

a) O uso da tecnologia no cotidiano dos alunos 

  Mesmo em uma comunidade da periferia do Rio de Janeiro, cabe salientar que a 

tecnologia está presente na maior parte dos lares dos alunos do Ginásio Carioca Coelho 

Neto, pois de acordo com o questionário, 83,11% possuem computador em casa e apenas 

16,88% não tem. Todos os participantes possuem celular, mas apenas a metade possuí 

plano de internet, os demais usavam wi-fi da escola ou de casa. Desta forma, nossa 

pesquisa parte do pressuposto que os alunos da escola Ginásio Carioca Coelho Neto já 

tinham contato com a internet, o que nos ajudará na interpretação dos dados.  

 Diante do exposto, o questionário revelou que apenas 6,49% dos alunos utilizam 

o laboratório tecnológico para pesquisa pessoal, enquanto que 66,23% acessam ou o 

celular ou fazem seus trabalhos escolares em casa. Estes dados ratificam a pesquisa 

realizada em 2010, pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) ao analisar o local 

de maior acesso das crianças entre 5 a 9 anos. Embora esta pesquisa não corresponda a 

mesma faixa etária dos discentes da escola Ginásio Carioca Coelho Neto, vale ressaltar 

que a partir de 2009, 36% do acesso é realizado em casa, enquanto 24% acessa na escola 

com o intermédio do professor.  Com esses dados, podemos inferir que a aquisição de 

computadores e a expansão da internet se popularizaram, estendendo-se inclusive, a 

classe de baixa renda. 

 O questionário também revelou a preferência de assuntos a serem acessados pelos 

discentes: 62% preferem as redes sociais, 37% gostam de jogos e 1% preferem outros20.  

                                                             
20 Consideram-se outros vídeos, filmes e textos. 
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Gráfico 4: Preferência de acesso à internet dos discentes da Em Ginásio Carioca Coelho Neto 

Fonte: Questionário 

 

Durante as entrevistas, percebemos que os interesses dos discentes ao utilizarem 

a internet giravam em torno do lazer, entretenimento e das pesquisas dos trabalhos 

escolares. Com relação ao lazer, um dado nos chamou atenção: a preferência dos meninos 

pelos jogos violentos. Conforme mostra o trecho a seguir, 8 meninos entrevistados 

disseram que acham divertido os jogos, filmes e vídeos que mostram massacres e mortes 

violentas. Trouxemos os recortes de alguns trechos que tratam do assunto:  

D3: Quando jogo, prefiro os mais violentos. 

Susan: por quê? 

D3: Tem adrenalina, parece real ... 

Susan: Mas se fosse real, não seria perigoso correr riscos? 

D3: A vida é perigosa, todos morrem um dia... 

B5: Gosto de ser o perseguido pela polícia nos jogos... também é “maneiro” 

atirar. (sig). Também gosto de assistir filmes de terror, se não tiver sangue, não tem 

graça. 

Esta preferência semelhante a realidade vivenciada por esses alunos em suas 

rotinas é preocupante, por acharem divertido as situações que poderiam ser reais. 

Sugerimos, portanto, já que o projeto do Ginásio Carioca utiliza como base o 
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desenvolvimento de valores, oferecer principalmente aos meninos, atividades que 

reflitam sobre as consequências deixadas pela violência, a fim que eles reflitam o quanto 

é importante a vida e se sintam valorizado no meio em que vive. A maioria dos 

entrevistados nunca tiveram acesso a jogos educativos, apenas os discentes E3 e A4 já 

participaram de cursos que ofereciam conteúdo com esta estratégia de ensino. 

Outro dado levantado a partir das respostas dos alunos aos questionários é que 

embora 88,31% deles sinta-se motivado a pesquisar por meio do computador e 81,81% 

ache que este tipo de aula seja interessante e mais dinâmica, 14,28% preferem pesquisar 

em livros, por se preocuparem em desenvolver a escrita e por terem dificuldades em 

utilizar o computador. A “preferência por livros” segundo os alunos, se deve ao fato, de 

se sentirem inseguros em assistir aulas sem a inferência do professor ou somente com 

apoio tecnológico sem exercícios. Para estes alunos, uma boa aula precisa ter cópias do 

quadro e exercícios em livros para fixarem melhor o conteúdo.  

Percebemos que “velhos hábitos” do cotidiano escolar estão enraizados por 

décadas de estudos, entretanto Mor et al (2013, p. 105) afirmam que “experimentar 

recursos tecnológicos e aproximar-se das mídias não significa abandonar ‘antigas 

receitas’ para ensinar.”  Esses autores discutem sobre a importância de estimular os alunos 

a verem as inovações tecnológicas como ferramentas necessárias ao enriquecimento do 

ensino e como uma outra oportunidade de aprendizagem.  

Observamos que as inovações pedagógicas precisam ser parte integrante em toda 

a escola, com projetos que direcionem inclusive a equipe pedagógica, pois uma atividade 

lúdica e dinâmica precisa ser motivada pelos docentes para que estes possam ser 

prazerosas aos seus alunos. O comentário de Mor et al (2013) sobre o enriquecimento do 

ensino propõe a aquisição do saber por meio de ambientes que possam inovar a forma de 

compreender o conteúdo e facilitar o desenvolvimento cognitivo.  

Quanto às dificuldades em manusear o computador, observamos que a maioria 

não tem habilidades suficientes para digitar corretamente e nem dominar as ferramentas 

que auxiliam um texto, por exemplo. Acreditamos que esta deficiência possa ser suprida 

por planejamentos pedagógicos que desenvolvam a inclusão digital desde a Educação 

Infantil, incentivando o aluno a digitar palavras curtas, a jogar de forma educativa e a 

desenvolver a coordenação motora de acordo com esta faixa etária. De acordo com Coll 

e Monereo (2010, p.99) é necessário provocar mudanças nas formas de ensinar e 
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aprender, adequar-se à nova sociedade e produzir conhecimentos que minimizem as 

dificuldades e os conflitos presentes diariamente nas salas de aula e estimular as 

mudanças nos “processos de socialização educacional, mudanças nas concepções 

epistemológicas e mudanças nos projetos de vida.”  

Neste aspecto, os alunos entrevistados afirmaram, quase em sua maioria, que 

reconhecem os projetos de vida realizado nesta escola como uma oportunidade extra de 

conhecimento, por enfatizar a importância dos valores em nosso cotidiano. O discente 

D1, por exemplo, citou as orientações sobre a cultura infocomunicacional como uma 

proposta necessária para o mercado de trabalho, pois jamais havia pensado nas profissões 

que a sociedade da informação possa oferecer. Seguindo este raciocínio, C3 também 

destacou os valores que um cidadão precisa desenvolver para se relacionar com as pessoas 

e assegurar oportunidades melhores em sua vida. Podemos ratificar este pensamento 

através das palavras de E2: “nunca parei para pensar que meu comportamento pudesse 

me fazer uma pessoa melhor”... “nunca pensei que poderia ter uma escolha de profissão 

diferente de ser doméstica ou revendedora de perfumes. ”    

Como podemos observar estes projetos são considerados essenciais para a 

orientação pessoal e profissional destes alunos, um importante passo para a construção da 

identidade de tantos adolescentes que ainda veem a escola como única fonte de 

conhecimento.   

b) A percepção dos alunos em relação às redes sociais 

As redes sociais também se destacaram durante a entrevista, por ser um meio de 

comunicação que propicia a formação de novos perfis, de compartilhamento de ideias e 

valores promovidos pelo diálogo social, sendo necessário à escola refletir sobre a relação 

entre a comunicação e o potencial que as redes digitais podem promover. Malízia e 

Damaceno (2014, p.988) afirmam que as redes sociais são ferramentas que podem 

auxiliar na construção dos saberes, além de proporcionar “um maior envolvimento do 

educando com o processo de ensino-aprendizagem” por ser considerado pelos autores 

como uma forma de interação de grande potência. Entretanto, Araújo (2010) comenta 

sobre a necessidade das orientações docentes ao construir atividades escolares 

relacionando às redes sociais, a fim de evitar problemas usuais referentes às fontes das 

informações, exposição de dados pessoais e publicações que possam causar 

constrangimentos entre os grupos. Segundo a autora, o principal objetivo das redes sociais 
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é promover a colaboração e a discussão sob os diferentes pontos de vista, valorizando as 

diferenças de opiniões e cooperando desta forma para ampliar o saber. 

Entre as redes sociais, o Facebook, por exemplo, é citado no questionário por 

68,83% como um dos aplicativos mais usados pelos discentes, seguido por 16,88% pelo 

WhatsApp e 14,29% usam o YouTube, conforme veremos no gráfico a seguir:  

 

 

Gráfico 5: Acesso as redes sociais 

Fonte do questionário 

 

 O YouTube, foi destacado pelos discentes como um canal que facilita a explicação 

das informações, por meio das imagens que auxiliam na compreensão do conteúdo, além 

de ser prático, dinâmico e de fácil acesso. Entre as falas de alguns alunos, destacamos o 

seguinte trecho:  

Susan: Por que prefere o YouTube? 

B1: Por ser rápido e simples de se usar. Quero ser blogueira, mas ainda tô aprendendo 

a fazer.  

Susan: O que pretende expor no blog? 

68%

16,88%

14,29%

Preferência pela rede social

Facebook WhatsApp YouTube
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B1: Quero que as pessoas sigam as minhas dicas... e postar Vídeos de vlogs21 para 

mostrar lugares que gostaria de ir. 

B2: Gosto de buscar no YouTube dicas de beleza, fitness, vaidades, lançamentos na área 

de beleza. 

C3: gosto do YouTube porque prefiro imagens, fotos, é mais fácil entender a explicação 

para qualquer assunto. 

D3: Prefiro YouTube do que facebook. 

Susan: Por que? 

D3: No face as pessoas estão sempre felizes, comprando, postando fotos de lugares 

lindos, mas não parece ser real, acho que é invenção pra mostrar o que gostaria de ter, 

mas não tem.   

O comentário feito pelo D3 em relação às postagens do face nos remete novamente 

às observações de Araújo (2010) ao enumerar os benefícios de deste novo ambiente de 

comunicação e os cuidados com os conteúdos lançados nesta rede social. A autora atribui 

a necessidade de inserir nas práticas educacionais os desafios presentes na sociedade da 

informação, alegando que os processos educativos não podem ficar alheios a esta nova 

configuração social, que necessita estar ciente das responsabilidades de seus conteúdos.   

A busca pelo conteúdo do YouTube é diferentes entre meninos e meninas. 

Enquanto as meninas buscam por informações sobre receitas, beleza, fitness e vlogs que 

reflitam sobre seus sonhos e objetivos que gostariam de alcançar; os meninos vivenciam 

a violência das suas comunidades ao preferirem vídeos que mostrem crueldades, poder e 

autoridade. Durante a entrevista, apreendemos que esta autoridade comentada pelos 

discentes referem-se às vaidades de sobreporem sobre as outras pessoas, de serem 

identificados pelo respeito dos demais, visto como líderes de suas comunidades.  

Destarte, Santana (2011) afirma que a maior parte dos usuários das redes sociais 

correspondem a faixa etária de 12 a 18 anos e que esta forma de “socialização e troca de 

experiência que acontece em rede [...] criam e estabelecem novas regras e dinâmicas, 

diferentes do que estamos acostumados presencialmente ou mesmo virtualmente”. Por 

                                                             
21 Muitas vezes um vídeo é apresentado em uma aula e discutido na aula seguinte. O intervalo entre uma e outra aula pode ser de um 

ou dois dias. O que, segundo a aluna, pode interferir na compreensão. 
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estas transformações, a escola não é mais o único local a promover o saber, mas pode ser 

um ambiente lúdico ao utilizar estas ferramentas para compartilhar as produções dos 

alunos, desenvolver um canal de comunicação com notícias, entretenimento, desafios e 

competições entre as disciplinas entre outros planejamentos que impulsionem ao prazer 

de estudar em uma escola que ofereça oportunidades diferenciadas. 

c) As tecnologias da informação e comunicação podem auxiliar o desenvolvimento 

cognitivo? 

No tocante à utilização das TIC como facilitador da aprendizagem, perguntamos 

aos alunos como essas tecnologias são aplicadas em aula, como realizam suas pesquisas 

e qual a opinião sob a ótica discente do uso das tecnologias em suas aulas.  

Susan: Qual a sua opinião sobre as aulas que utilizam a internet? 

B2: Não gosto de aula com internet, por que me distraio muito fácil, vídeos 

longos por exemplo, quando são discutidos em outra aula, esqueço o conteúdo. 

B4: Gosto, desde que seja direcionado com o professor, aula livre “não rola”. 

(sic) 

C1: Gosto, acho mais interessante. 

Susan: Por que? Descreva o que você entende por interessante? 

C1: Aprendo mais fácil, as imagens ajudam, é uma aula diferente. 

C4: Prefiro aula com internet, não precisa copiar.  

E2: Gosto muito, as imagens ajudam para expandir o conhecimento. O livro é 

chato. 

Susan: Por que você prefere os recursos da tecnologia ao livro?   

E2: O livro tem muitos exercícios, pouca imagem. Prefiro as apostilas que 

resumem o que é importante. 

A maioria dos alunos responderam serem favoráveis às aulas com internet por 

apresentarem recursos mais atrativos e dinâmicos, desde que sejam acompanhadas pelo 

professor. A maioria dos discentes criticaram a forma de apresentação do livro, seja por 

excesso de exercícios ou por textos longos, os quais julgam serem difíceis de interpretar.  
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Todos os entrevistados afirmaram que os cadernos pedagógicos são mais 

objetivos, por produzirem conteúdos que dialogam com o leitor e por apresentarem 

exercícios com níveis de diferentes dificuldades, sempre com um desafio e uma proposta 

a ser discutida em grupo. Percebemos que desenvolver a autonomia, base do projeto 

Ginásio Carioca, é um dos desafios mais difíceis a ser alcançado. Na concepção do aluno, 

a aula precisa ter diferentes planejamentos que atendam suas expectativas; aulas livres 

sem a condução do professor ou com vídeos prolongados, sem um fio condutor para 

alavancar um debate, por exemplo, geram desinteresse. Segundo os discentes, a aula 

necessita ter um tempo para apresentação do conteúdo mediado pelo professor, ter a 

inferência do docente, seguida por exercícios de fixação, realizados nas apostilas ou por 

plataformas online.     

 Durante as entrevistas, outro comentário a ser destacado por eles foi o uso dos 

recursos tecnológicos mais citados como eficientes no processo de aprendizagem: 

Susan: Quais recursos tecnológicos você acha que facilitam sua compreensão na 

aula? 

A3: O data show é fundamental para interagir as imagens. 

E4: O data show utiliza fotografia, acho legal aprender a interpretar o que ela 

quer dizer. 

A4: Os notebooks ajudam na hora dos exercícios. 

Susan: Você tem alguma dificuldade em utilizar o notebook? 

A4: Sei instalar aplicativos e jogos, mas o teclado e o mouse não sei usar muito 

bem. 

E2: laboratório, gosto de pesquisar e quando fazemos isso com outros colegas, 

ajuda muito.  

Susan: Você acha produtivo aprender em grupo? 

E2: Sim, ainda mais quando a dupla é com quem sabe mais. 

Diante do exposto, podemos explorar duas percepções diferentes: a tecnologia 

quanto suporte à aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo por meio da colaboração. 

Primeiramente vamos descrever sobre o uso da tecnologia como suporte ao 
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conhecimento, inferindo as vantagens e desvantagens sob a ótica discente e em seguida, 

iremos abranger o desenvolvimento colaborativo. 

Percebemos que os alunos conhecem as redes sociais, sabem baixar aplicativos e 

jogos, mas possuem muitas dificuldades em manusear o teclado, o mouse e os softwares, 

pois a maioria deles não sabe usar nem o Word, que é uma ferramenta básica, para digitar 

e salvar documentos. Apenas as alunas B1 e B3 afirmaram ter esse conhecimento. A 

escola oferece o ensino do Excel em uma das disciplinas eletivas com o objetivo de 

aprender a utilizar um dos programas disponíveis no laboratório tecnológico e 

desenvolver o raciocínio lógico, além de exercitar a parte motora. Mas sabemos que é 

necessário oferecer outras possibilidades de formação básica para atender melhor estas 

deficiências.  

Perguntamos ainda aos discentes “Qual o tipo de aula você mais gosta?” Para 

exemplificar esse entendimento, destacamos alguns fragmentos das entrevistas: 

C2: História, por que utiliza vários recursos tecnológicos. 

C3: Gosto das aulas de matemática, embora não tenha recursos tecnológicos, a 

professora interage com a gente, as atividades são em grupos. 

D2: artes, por que são aulas criativas, ciências pelos experimentos e pesquisas. 

Susan: Como você pesquisa? 

D2: Busco o assunto no Google, leio e registro em um arquivo. 

D4: Pesquiso o tema no Google, aprofundo o texto e coloco minha ideia, salvo 

no pendrive e no meu arquivo do computador.  

E2: Vejo de 5 a 8 sites, tiro dois textos para ler todo, faço um resumo em word e 

também anoto no caderno.  

E3: Uso o Google, filtro de 5 a 6 sites e anoto no caderno o que acho interessante. 

Os comentários acima registram a pesquisa como uma atividade prazerosa e 

interessante, a qual auxilia inclusive no desenvolvimento da escrita ao resumir as 

informações e transformá-las em um novo texto. Saber filtrar informações e avaliar os 

conteúdos são habilidades infocomunicacionais adquiridas pelos discentes como uma 

grande forma de avanço durante o período observado. Os alunos se destacaram no âmbito 
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das pesquisas e na busca por sites que possam complementar seu conhecimento. Também 

compreenderam como concluir um artigo e a fazer o resumo da pesquisa, registrando a 

conclusão da atividade em pendrive ou no próprio caderno.  

A busca pela informação é uma das competências que se destacam na 

infocomunicação, conforme já citado anteriormente, e a pesquisa é uma das estratégias 

do Ginásio Carioca para incentivar a autonomia. Borges et al. (2012) esclarecem sobre o 

potencial e as possibilidades para a participação social que as infocomunicação podem 

promover, envolvendo diversos interlocutores por meio de chats, conferências, entre 

outros, além de auxiliar o desenvolvimento das habilidades técnicas, cognitivas e sociais. 

Neste contexto, perguntamos como eles usariam a informação como “contéudo”, e que 

ferramentas utilizariam para repassar essas informações caso tivessem a oportunidade de 

ensinar aos colegas. 

 

B1: Usaria o data show e daria uma aula de inglês com música. 

B2: Usaria o laboratório, data show e apostila, não o livro. 

B2: Acho legal aulas com data show e a apostila.  

B3: Usaria a internet e apostilas, nenhum exercício no quadro.  

C2: Usaria data show, distribuiria os notes para os alunos e iria aplicar apostila. 

C3: Usaria muito mais o laboratório para a pesquisa. 

A2: usaria o celular como apoio para todos os alunos baixarem aplicativos e 

daria a apostila como reforço além do laboratório. 

A4: gostaria de ter tablets para os alunos e baixar aplicativos com perguntas em 

grupos, todos responderiam pelo celular. 

d) Aprendizagem colaborativa: o desenvolvimento em conjunto 

 A segunda vertente a qual mencionamos anteriormente, descreve a percepção dos 

discentes quanto ao uso da aprendizagem colaborativa apoiada por computador, a fim de 

compreendermos o desenvolvimento cognitivo dos alunos quando trabalham em 

conjunto, ao lidarem com os conflitos provocados pelos grupos. Perguntamos então, qual 

a opinião dos alunos entrevistados sobre as atividades colaborativas?  
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B3: Gosto de atividades em grupo, por que é mais fácil de aprender. 

C2: Gosto, mas prefiro não discutir. 

C3: Os “nerds” decidem, é bom escutar o que eles têm a dizer, aí fica mais fácil 

fazer os exercícios. 

D1: gosto mais ou menos, o grupo discorda das minhas opiniões, chegam a uma 

conclusão, mas minha opinião não é ouvida.      

 

 As respostas dos discentes nos levam a inferir as dificuldades de compreensão 

deste tipo de atividade. A maioria afirma gostar de atividades colaborativas, porém não 

se sentem à vontade na hora de discutir os exercícios, seja por não dominarem o conteúdo 

ou pela dificuldade de ser ouvido pelos colegas. Esta discussão gera o conflito, momento 

fundamental para ampliar e trocar o conhecimento, o qual necessita da orientação docente 

para desenvolver a compreensão e o respeito entre o grupo. Para exemplificar, destacamos 

alguns trechos:  

Susan: Quando discordam da sua opinião, você acha produtivo ou não aceita?     

D3: Nessa hora, chamo o professor, temos que ter uma só resposta, mas todos 

querem colocar o que pensam. 

Susan: E como o professor resolve? 

D3: Ele nos ajuda a pensar. Pede para deixarmos o outro colega falar. Tudo é 

importante antes da decisão final. Ele pede para cada um resumir o que acha e coloca 

para o grupo ouvir, o professor sempre valoriza uma parte da fala de cada um do grupo 

e pede para alguém anotar cada pedacinho e entregar o resumo,  

Susan: E quando a atividade é para calcular, como o professor ajuda a vocês a 

resolverem a questão? 

C3: Aí, usamos o caderno pedagógico para ver um exemplo, fórmulas etc. 

Quando o professor é chamado, ele pede para abrir a apostila e dá um exemplo para 

fazermos parecido.  

A4: Ás vezes ele fica observando como resolvemos o problema e faz algumas 

interferências... Mas, não dá a resposta   
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Susan: ... Por que não gosta de compartilhar suas ideias quando gera o conflito? 

 D1: Ao resolver os exercícios, minha opinião não é ouvida. Depende muito de 

quem está no grupo. 

Susan: E qual é a proposta do professor para resolver os conflitos entre o grupo? 

B3: O professor sempre diz que ouvir a opinião do colega é importante, e eu 

concordo. 

Susan: Por que?   

B3: Ajuda a pensar, assim fica mais fácil resolver e ninguém fica chateado. 

C4: Dividir opiniões é a parte mais difícil. 

D2: Quando a gente divide as tarefas, acaba mais rápido, mas sempre tem um 

no grupo que não ajuda. 

D3: Gosto mais ou menos, depende do grupo, acho que aprende mais, mas tem 

sempre alguém que discorda. 

Desta forma, sintetizamos os relatos que apontaram como dificuldades: a 

discussão do problema, o respeito pela opinião do outro, a divisão das tarefas e conclusão 

das ações. Estas etapas são consideradas essenciais para produzir de forma colaborativa; 

as queixas e reclamações fazem parte deste processo, o qual o aluno ainda está se 

apropriando e não percebe que a interação social é um dos desafios a serem superados. 

Neste momento, o professor precisa estar atento aos conflitos dos grupos, colaborando 

para o entendimento entre os participantes para que aprendam a compartilhar as 

informações, valorizando a produção de seus colegas. E esta ação docente ratifica o 

pensamento de Lévy (1999) sobre a atuação do professor em incentivar a inteligência 

coletiva, que se exerce na prática por meio do diálogo, pela valorização efetiva de todos 

do grupo, pelas diferenças de opiniões, compartilhando o conhecimento individual.  

Conclui-se que, dado o cenário apresentado, os alunos do 7º ano já participaram, 

em outras escolas, de atividades em grupos, compartilhadas com outros colegas, mas não 

de forma monitoradas sob o olhar de um professor que não traz respostas prontas, mas 

estimula o pensamento em conjunto, promovendo a discussão e a solução dos problemas. 

Esta forma colaborativa de aprendizagem também é citada pelos alunos como uma 

atividade que dinamiza o tempo dos exercícios e aumenta a troca de experiência.  
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CAPÍTULO 6 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estamos diante de uma sociedade que vivencia constantes transformações, tanto 

nos âmbitos pessoais quanto nos sociais, a partir das inovações contemporâneas marcadas 

pela velocidade da informação, da comunicação e pela capacidade de se apropriar dos 

usos das TIC com mais proficiência. Desta forma, consideramos o investimento e a 

ampliação de políticas públicas como ações necessárias ao espaço escolar como uma 

oportunidade de inclusão digital. 

Ao longo da observação em campo, percebemos que projetos como o Ginásio 

Carioca que enfatiza valores e estimula a pesquisa e a autonomia de forma colaborativa, 

coloca em prática atividades que tendem a ter resultados mais produtivos a médio prazo. 

Os relatos dos alunos apontam que alguns elementos são importantes para o processo de 

ensino-aprendizagem como: o planejamento docente, a dinâmica da aula, o lançamento 

do conteúdo por meio de recursos tecnológicos, o incentivo ao uso do laboratório 

tecnológico, a mediação dos conflitos gerados pelas propostas colaborativas e a relação 

professor-aluno. 

A postura docente é fundamental neste processo colaborativo de ensino-

aprendizagem. Percebemos que explicar o objetivo do trabalho, esclarecer como se deve 

desenvolver a atividade e principalmente em conduzir os conflitos gerados pelos 

membros do grupo, evidenciando a importância de todos os indivíduos do grupo, refletem 

no comportamento produtivo durante a realização dos trabalhos. O relacionamento direto 

e sem hierarquia foi ressaltado pelos discentes como um ponto importante, por facilitar a 

comunicação e a participação em aulas interativas com o auxílio do datashow ou do uso 

dos notebooks também ajudam a despertar o interesse na aula.  

Ficou evidente a relevância do uso da tecnologia como recurso para ampliar a 

aprendizagem, vista pelos discentes como um facilitador na interpretação dos dados, por 

meio de imagens e fotografias que auxiliam a compreensão. Contudo, estes recursos só 

são considerados como um elemento diferenciador da aprendizagem, se forem 

acompanhados pela elucidação docente e por atividades de fixação.  

A rotina diária nos mostrou que é possível desenvolver as competências 

infocomunicacionais por meio do incentivo à pesquisa. Proporcionar que o aluno 
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compreenda a necessidade de consultar mais de um site como fonte de informação, avaliar 

os conteúdos disponíveis, separar as informações relevantes e resumir pontos importantes 

a serem discutidos em sala, demonstra a assimilação das habilidades em filtrar e avaliar 

as informações necessárias, ampliando as dimensões cognitivas, bem diferente de uma 

simples abordagem técnica e mecânica em que os alunos apenas reproduzem o 

conhecimento por simples consultas aos sites. Entretanto, percebemos algumas 

fragilidades, principalmente em utilizar os programas, softwares e até mesmo em 

manusear o mouse e o teclado.  

Percebemos que estas dificuldades atingem não somente aos alunos, mas também 

alguns docentes desta escola. Sugerimos que tal lacuna possa ser minimizada com a 

implementação de propostas pedagógicas em que a prática do uso das TIC e a apropriação 

das mídias possam alavancar novas proficiências.   

Mesmo em uma unidade escolar que oferece datashow em todas as salas, 

laboratório tecnológico e um carrinho de notebooks disponíveis aos alunos para serem 

utilizados individualmente, percebemos o esforço de alguns docentes em driblar os 

problemas advindos pela falta de sinal da internet, pelo tempo gasto para utilizar os 

recursos tecnológicos e pela falta de praticidade com as máquinas. Mas, mesmo diante 

desses desafios, alguns professores se mostraram proativos e dispostos a minimizar as 

dificuldades e a realizar as atividades planejadas.  

Quanto aos trabalhos colaborativos, o processo de aprendizagem em conjunto 

oferece outras possibilidades de conhecimento ao dividir tarefas, discutir propostas, 

coordenar as resoluções dos problemas e desenvolverem de acordo com Torres e Irala 

(2014, p.89) “habilidades metacognitivas para monitorar e dirigir seu próprio aprendizado 

e desempenho.” Os autores assinalam como benefício do trabalho colaborativo a 

participação ativa por meio do diálogo como forma de desenvolvimento social e cognitivo 

na busca pelo saber. A interação sinergética, comentada por eles, como uma interação 

entre indivíduos que pensam diferente um dos outros pode promover a construção de um 

conhecimento enriquecido pelas diversas perspectivas que cada indivíduo pode 

contribuir.   

Os relatos evidenciaram a insegurança dos discentes em realizarem atividades em 

grupo, seja por não terem maturidade suficiente para dividirem as tarefas, seja por não 

colaborarem com o potencial individual ou de refletirem em conjunto sobre as possíveis 
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soluções das tarefas. O conflito foi uma das maiores dificuldades apontadas por eles, 

porém é por meio das discussões que se constrói o conhecimento, ao ampliar a 

possibilidade de compartilhar opiniões e trocar as dúvidas entre os colegas, favorecendo 

aqueles com dificuldades na assimilação do conteúdo, ainda que de forma tímida, 

proporcionando pequenas participações, as quais não se sobressaem quando 

desenvolvidas individualmente.  

A otimização do tempo e a participação heterogênea, são aspectos favoráveis, 

ainda que questionáveis pelos alunos, por não compreenderem que o agrupamento de 

membros distintos aumenta a probabilidade de desenvolvimento e a interação social.       

  Conclui-se que, dado o cenário apresentado, incluir projetos que promovam 

atividades colaborativas apoiados pelos recursos tecnológicos, pode melhorar o 

desempenho discente, aumentar a responsabilidade na execução das tarefas, fomentar a 

interação social e a desenvolver habilidades infocomunicacionais. As tecnologias podem 

dar suporte aos docentes e auxiliar na dinâmica das atividades propostas em sala, 

inclusive no reforço escolar, além de promover como cita Lévy (1999) a inteligência 

coletiva. Esta é uma das vantagens de se oferecer um ensino com turno único, pois 

colabora para realização de múltiplas ações que possam elevar o nível de aprendizagem 

dos alunos, além de garantir a frequência dos discentes em todas as atividades diárias.  

Em síntese, os resultados da pesquisa apontam três momentos significativos. A 

primeira mudança refere-se ao comportamento social ao realizar atividades em grupo. 

Percebemos ao longo dos meses observados que as turmas se adaptaram às atividades 

colaborativas, melhoram o comportamento e a interação social, tornando-se mais 

participativos. 

A segunda mudança diz respeito a forma colaborativa de aprendizagem, embora 

a solução dos conflitos ainda seja uma questão ainda a ser desenvolvida e que necessita 

de acompanhamento docente para amenizar as dúvidas e ajudar na organização das 

tarefas, construir o conhecimento em conjunto é uma estratégia que trouxe resultados 

positivos para a maioria das turmas analisadas, pois de acordo com os entrevistados, 

mesmo com as dificuldades de se trabalhar com grupos heterogêneos, é mais fácil 

compreender o conteúdo por meio da troca de experiência coletiva.       

E a terceira observação relata sobre o apoio dos recursos tecnológicos como 

recurso pedagógico. Embora seja esta uma forma de dinamizar o ensino e visto pelos 
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alunos como uma estratégia de ampliar a aprendizagem, percebemos que é necessário 

fomentar a formação docente não só como instrução para manusear os equipamentos 

tecnológicos, com o objetivo de estimular o interesse dos alunos, mas também para 

desenvolver projetos e planejamentos que desenvolvam as habilidades 

infocomunicacionais, a fim de prepará-los melhor para a sociedade da informação. Estas 

dificuldades também se estendem aos alunos, principalmente nas habilidades em 

manusear as ferramentas básicas do computador como, por exemplo, o teclado, a barra 

de ferramentas bem como os softwares das atividades propostas. 

 Por fim, esperamos que esta dissertação possa ser um ponto de partida para 

futuras reflexões e expansão dos projetos que visem melhorar o desempenho escolar. O 

tema é um campo fecundo para pesquisas e trabalhos envolvidos na investigação da 

aprendizagem colaborativa aliada às TIC e apesar de não esgotarmos o assunto, 

esperamos contribuir para o desenvolvimento das práticas educativas.     
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APÊNDICE 1 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS DISCENTES 

 

Questionário 

1.Você possuí computador em casa?   Sim          Não   

2.Em caso negativo, onde acessa? _____________________ 

3.O que você gosta de acessar? _______________________  

4.Já acessou a internet alguma vez para fazer alguma pesquisa? Sim  Não     

5. Que tipo de pesquisa?   __________________________________  

6. Já participou de alguma aula que utilizou a internet? Sim     Não    

7. Qual atividade que você fez? ___________________________________   

8. Em caso afirmativo, quantas aulas você já assistiu utilizando a internet este ano? 

1                  2 a 4          mais de 4    

9. Você gostou deste tipo de aula? Sim         Não     

10. Por que? _________________________________________________________ 

11. Acha que é mais fácil aprender desta forma?  Sim     Não   

12. Por que? __________________________________________________________ 

13. Como você classificaria este tipo de aula? Excelente   Boa    Ruim     Péssimo  

   

14. Por que? __________________________________________________________ 

15. Utiliza a comunicação por meio das redes sociais? Sim       Não    

16. Em caso afirmativo, assinale as redes sociais que você mais acessa 

Facebook          Whatsapp      Twitter      Outros   Quais? _______________ 

17. Já utilizou algum jogo virtual educativo? Sim         Não   

18.Caso positivo, qual/quais? ____________________________________________ 

19.  O que você mais pesquisa pela internet? Textos   Letras de músicas   

Aplicativos     Jogos     Outros    Quais? _______________________________ 
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APÊNDICE 2 

Roteiro da Entrevista 

A entrevista de estrutura aberta possibilitou a inferência de algumas perguntas de 

acordo com as respostas dos alunos 

Entrevista 

 

Idade:        10 anos         11 anos          12 anos          13 anos      

                  14 anos         15 anos          16 anos  

Sexo:          feminino        masculino  

De onde você mais acessa a internet?  

O que você gosta de acessar?  

Quais suas dificuldades quando acessa? 

Você já acessou para fazer alguma pesquisa?    

Como você pesquisa? 

Por que nunca acessou? Sabe ou não como acessar? 

Já participou de alguma aula em que os alunos utilizaram?  Sim     Não    

Qual a atividade realizada?  

O que você acha dessas aulas que utilizam internet?  Gosta, não gosta... Por que? 

Acha que é mais fácil aprender com o uso da internet? Por que?  

Já utilizou algum jogo virtual? Caso positivo, qual/quais?  

O que você mais procura pela internet?  Exemplificar, se necessário, textos, letras de 

músicas, aplicativos,  jogos, outros.   

Qual o tipo de aula que você mais gosta? 

Se você fosse professor, como seriam suas aulas? 
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ANEXO 3 

TERMO DE ASSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E ESCLARECIDO  
(Adolescentes com 12 anos completos, maiores de 12 anos e menores de 18 anos) 

 
Informação geral: O assentimento informado para a criança/adolescente não substitui a 
necessidade de consentimento informado dos pais ou guardiãs. O assentimento assinado pela 
criança demonstra a sua cooperação na pesquisa. 
 

Título do Projeto: A metodologia da Aprendizagem Colaborativa no laboratório de Tecnologias 

do Ginásio Experimental Coelho Neto   

Investigador: Susan Rocha Silva 

Local da Pesquisa: Coelho Neto  

Endereço: Rua dos Umbuzeiros, 455 – Ricardo de Albuquerque. RJ 

 

O que significa assentimento?  

O assentimento significa que você concorda em fazer parte de um grupo de adolescentes, da 

sua faixa de idade, para participar de uma pesquisa. Serão respeitados seus direitos e você 

receberá todas as informações por mais simples que possam parecer. 

Pode ser que este documento denominado TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
contenha palavras que você não entenda. Por favor, peça ao responsável pela pesquisa ou à 
equipe do estudo para explicar qualquer palavra ou informação que você não entenda 
claramente. 

Informação ao sujeito da pesquisa:  

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa, com o objetivo de analisar  

O que é a pesquisa? 

Para que fazer a pesquisa?  

Como será feita?  

Quais os benefícios esperados com a pesquisa? 

Informar sobre o sigilo na utilização de filmagens/vídeos (Será utilizada tarjas no rosto), 

Informar que haverá o descarte das imagens após utilização.  

Informar o que o Sujeito da Pesquisa deve fazer se concordar voluntariamente em participar da 

pesquisa. 

 

Caso você aceite participar, a pesquisa envolverá questionários, entrevista e gravação de vídeo 

para detalhar as dinâmicas em grupo, sem identificação e nem divulgação das imagens. 
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A participação é voluntária e que caso você opte por não participar, não terá nenhum prejuízo 

ou represálias. 

 
Contato para dúvidas: 
 

Se você ou os responsáveis por você tiver(em) dúvidas com relação ao estudo, direitos do 

participante, ou no caso de riscos relacionados ao estudo, você deve contatar o(a) 

Investigador(a) do estudo ou membro de sua equipe: Susan Rocha, telefone fixo número: 2768-

5629 e celular 885467013. Se você tiver dúvidas sobre seus direitos como um paciente de 

pesquisa, você pode contatar o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade 

Estácio de Sá. O CEP é constituído por um grupo de profissionais de diversas áreas, com 

conhecimentos científicos e não científicos que realizam a revisão ética inicial e continuada da 

pesquisa para mantê-lo seguro e proteger seus direitos.  

 
 

DECLARAÇÃO DE ASSENTIMENTO DO SUJEITO DA PESQUISA:  
 
Eu li e discuti com o investigador responsável pelo presente estudo os detalhes descritos neste 
documento. Entendo que eu sou livre para aceitar ou recusar, e que posso interromper a minha 
participação a qualquer momento sem dar uma razão. Eu concordo que os dados coletados para 
o estudo sejam usados para o propósito acima descrito.  
 
Eu entendi a informação apresentada neste TERMO DE ASSENTIMENTO. Eu tive a oportunidade 
para fazer perguntas e todas as minhas perguntas foram respondidas.  
 
Eu receberei uma cópia assinada e datada deste Documento DE ASSENTIMENTO INFORMADO. 
   
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
NOME DO ADOLESCENTE   ASSINATURA DATA 
 
 
____________________________________________________________________________ 
NOME DO INVESTIGADOR  ASSINATURA DATA 
 
 
 
 
Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do sujeito pesquisado 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá. REITORIA: Av. Presidente 
Vargas,642,Centro, CEP 20071-001, RJ, telefone: 2206-97414943, e-mail: 
ppgeducacao@estacio.br 
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ANEXO 4 

Autorização da pesquisa 
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ANEXO 5 

Parecer Consubstanciado do CEP 
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