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Resumo 

 
A presente pesquisa teve como proposta demonstrar o uso de tecnologias digitais, como 
possibilidades de motores de melhorias e motivação dentro da educação formal e de maneira mais 
específica dentro da disciplina Química, no 3º ano do Ensino Médio, ou seja, como ferramentas de 
ensino-aprendizagem. As tecnologias digitais na educação são práticas que utilizam os recursos 
virtuais dentro do processo de ensino-aprendizagem, sua aplicação pode proporcionar uma 
dinamicidade e interatividade entre aluno, professor e conteúdo. A pesquisa foi composta em três 
etapas: revisão bibliográfica considerando o processo de aprendizagem, a mídia como ferramenta 
de ensino, design instrucional e a teorias do âmbito pedagógico, bem como as características das 
tecnologias. A segunda etapa foi a realização da pesquisa de campo para identificação da 
percepção de alunos e professores sobre o uso das tecnologias em sala de aula. Por fim, a terceira 
e última etapa, foi a construção da sequência didática de sugestões de uso das tecnologias. Com o 
resultado espera-se construir um guia que auxilie professores, alunos, pais e responsáveis a 
compreender a melhor aplicação do uso das tecnologias como estratégia de melhoria no ensino e 
consequentemente na aprendizagem, tornando alunos e professores protagonistas de suas ações.  
 
 

Palavras-chave: tecnologia; ensino-aprendizagem; educação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Abstract  

The present research had the proposal to demonstrate the use of digital technologies, as 
possibilities of improvement and motivation engines within formal education and more 
specifically within the Chemistry discipline, in the 3rd year of High School, that is, as teaching 
tools- learning. Digital technologies in education are practices that use virtual resources 
within the teaching-learning process, their application can provide dynamics and interactivity 
between student, teacher and content. The research was composed in three stages: 
literature review considering the learning process, the media as a teaching tool, instructional 
design and theories of the pedagogical scope, as well as the characteristics of technologies. 
The second stage was to carry out field research to identify the perception of students and 
teachers about the use of technologies in the classroom. Finally, the third and last step was 
the construction of the didactic sequence of suggestions for the use of technologies. With the 
result, it is expected to build a guide that helps teachers, students, parents and guardians to 
understand the best application of the use of technologies as a strategy to improve teaching 
and consequently learning, making students and teachers protagonists of their actions. 
 
 

Key-words: technology; teaching-learning; education 
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1. Introdução  

Em um mundo cada vez mais conectado em rede, no qual as crianças já nascem em 

um contexto permeado por ferramentas digitais, o entrelaçar de tecnologia digital e 

educação se torna pauta ativa nos cenários educacionais. Além disso, devido as últimas 

transformações vividas nas sociedades como por exemplo, a pandemia instaurada em 2019 

pelo COVID, acelerou ainda mais as necessidades da geração Z, os chamados nativos 

digitais, que não sabem o que é viver em um mundo sem internet, considerando assim as 

tecnologias digitais elementos intrínsecos a sua vida cotidiana.  

No entanto, ainda percebe-se o questionamento das tecnologias digitais frente à 

educação, pois ela envolve polêmicas e discussões, no nível educacional, visto que para 

os profissionais da área há uma certa dificuldade em estabelecer parâmetros para 

reconhecer as possibilidades de quais e como os recursos tecnológicos podem ser 

adotados de forma a potencializar o processo de ensino aprendizagem e não como 

instrumentos substitutivos dos docentes e até mesmo mecanismos de distração ao 

discentes.  

Deixando evidente a necessidade do entendimento e aplicação das tecnologias 

digitais como possíveis artefatos de colaboração no processo de ensino-aprendizagem 

desta nova geração e das futuras.  

Desta forma, o presente trabalho vem corroborar ao trazer análise sobre o 

questionamento: Quais as possibilidades e limitações do uso das tecnologias digitais na 

área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias em uma escola privada no interior do 

Estado do Rio de Janeiro? Tendo como objetivo geral, compreender o uso das tecnologias 

digitais, como ferramentas no processo de ensino-aprendizagem podem oferecer uma 

sequência didática de sugestões e aplicações. 

 Assim, a primeira parte do trabalho tem por finalidade contextualizar o leitor sobre o 

histórico da relação das tecnologias na educação e seus impactos, elucidar o cenário do 

uso das tecnologias digitais dos jovens brasileiros nos últimos anos, além de trazer as 

transformações do âmbito educacional advindas pela pandemia. E como essas mudanças 

estão sendo evidenciadas na formação dos docentes.  

Já na parte do plano de desenvolvimento do projeto será apresentado a metodologia 

de pesquisa, que está dividida em três partes.  Sendo a primeira exposição da metodologia 

científica onde buscou-se explorar o meio pelo qual a pesquisa foi constituída, na segunda 

parte descreve-se as etapas de elaboração do projeto e por último o roteiro de pesquisa, o 

qual mostra como a pesquisa de campo foi aplicada.   
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E para fundamentar as ações propostas pelo presente trabalho buscou as teorias 

de: Vygotsky (1989, 1996); Ausubel (1980); Papert (2008); Siemens (2004), na busca de 

construir um paralelo entre suas teorias e diferenças entre elas, explicitando uma reflexão 

para a aprendizagem no contexto educacional na era digital. Seguindo pela abordagem da 

gamificação, ferramenta estratégica que traz o pensamento dos jogos para dentro de 

atividades fora deste contexto e as características das tecnologias. Além de apresentar o 

conceito do design thinking aplicado na educação, atrelando assim o fundamento da 

construção da sequência didática.  

Por fim, no último capítulo, Discussão e Resultados, anunciará todo o caminho 

percorrido para a elaboração do material educacional, bem como os resultados obtidos das 

análises e construção da sequência didática.  

 

1.1 Objetivos 

● Objetivo Geral 

Compreender o uso das tecnologias digitais, como ferramentas no processo de ensino-

aprendizagem para a construção de uma sequência didática.  

● Objetivos específicos 

○ Identificar as teorias pedagógicas que se alinham ao processo de ensino 

aprendizagem junto às tecnologias digitais.  

○ Assimilar o uso das tecnologias digitais nas necessidades e realidade dos 

docentes e discentes na sala de aula.   

○ Construir a sequência didática de sugestões de melhores práticas da 

aplicação das tecnologias digitais junto ao processo de ensino-aprendizagem.  

 

1.2 Contribuição do Trabalho  

 Compreender as competências digitais de professores e alunos na área de Ciências 

da Natureza e suas Tecnologias. À medida que o processo de globalização e pandemia 

aceleram a presença das tecnologias digitais dentro do contexto social e histórico ativo dos 

jovens estudantes. Assim, durante a construção do trabalho buscou-se conceber como as 

tecnologias digitais são utilizadas no processo de ensino-aprendizagem e de que forma as 

mesmas podem proporcionar possíveis melhorias. 

Além de trazer o entendimento da relação Tecnologia digital x ambiente escolar sob 

olhar da interdisciplinaridade entre conceitos pedagógicos, gamificação e design thinking.  
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2. Educação e as tecnologias 

A educação contempla a relação entre “[...] um trabalho concreto da produção e a 

reprodução social da existência humana no âmbito material e espiritual, neste cenário, os 

atores da situação pedagógica interagem entre si e com o mundo natural e social [...]” 

(OLIVEIRA, 2011, p. 102). Desta forma, a educação escolar torna-se a base material da 

sociedade, sendo um aprendizado com o propósito transformador a partir das intenções 

pedagógicas.  

Oliveira (2011, p. 101) colabora ainda ao afirmar a existência de uma visão técnico-

científica, o qual “[...] a tecnologia consiste numa conexão entre o ser humano e a matéria, 

que compreende a utilização dos meios de produção para atuar sobre a matéria, com base 

em energia, conhecimento e informação [...]”  

Todavia, Souza e Souza (2010), advertem ao fato de que acúmulo de informações 

e conhecimentos, advindos por meio da internet, se abstraídos de maneira inadequada, 

podem causar uma contraposto ao objetivo principal, o qual se baseia em utilizar essa 

ferramenta tecnológica para aumentar a qualidade no ensino e aprendizado. Desta forma, 

o uso das tecnologias digitais na educação visam “[...] estimular o aluno a aprender e 

proporcionar mudanças, do uso das tecnologias digitais na educação, as quais transformam 

a relação entre o aluno e a escola.” (KLEIN; CANEVESI; FEIX; GRESELE; WILHELM, 2020, 

p. 282).  

Com isso, a inserção de novos conteúdos, mediados por tecnologias digitais, ocorre 

com o objetivo de aprendizado e promoção ao professor o papel não somente de transmitir 

o conhecimento, mas também em adquiri-lo por meio de novas metodologias. Ou seja, a 

utilização dessas ferramentas educacionais tecnológicas abrem caminho para uma “[...] 

nova concepção do conhecimento, além de instigar a capacidade criativa do aluno e formar 

novos conceitos de maneira distinta” (KLEIN; CANEVESI; FEIX; GRESELE; WILHELM, 

2020, p. 282) 

No entanto, é importante destacar que o uso das tecnologias dentro do processo de 

ensino-aprendizagem não vem dos dias atuais, bem como os estudos da sua aplicabilidade 

perante a educação.  

Segundo Toschi (2005), foi no período do século XVII que surgiram as primeiras 

teorias científicas, com a ênfase de resolver problemas técnicos e vindos das tecnologias, 

a qual a autora traduz como o conhecimento do porquê da técnica e de como alcançar seus 

objetivos. Ainda neste período é que aparece o pensamento, que a tecnologia seria agente 

modificador do ambiente, seja em aspectos positivos ou negativos.  
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No Brasil, mesmo existindo diferenças entre os demais países do mundo, a utilização 

do computador na educação surgiu por meio de experiências nas universidades, na década 

de 70. Ou seja, a partir deste momento a utilização de Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) na educação, os avanços pedagógicos alcançados com a informática 

são propagados. 

Conforme Blanco e Silva (1993) esquematizam na Figura 1 antes do surgimento da 

internet a educação sofreu três etapas:  

 

Figura 1: Momentos do desenvolvimento das tecnologias e das mídias no sistema educacional antes 

da internet.  

Fonte: Adaptado de Blanco e Silva (1993, p. 40) 

 

a) Ênfase colocada na modernização - ajudas para o ensino 

O processo de educação estava pautado no uso de tecnologias de meios 

audiovisuais, os quais se desenvolveram progressivamente desde o final da Segunda 

Guerra Mundial e se incorporaram ao ensino “carregados de ideologias concretas, que 

considerava a imagem como portadora de valor didático da concretização frente ao 

predomínio da abstração, representado pelo verbalismo e memorização livresca dos 

antigos meios educativos”  (BLANCO; SILVA, 1993).  

 No entanto, tais tecnologias são inseridas no processo de ensino, sob pressão da 

indústria de instrumentação óptica e sem se quer atender às necessidades da produção de 

documentos pedagógicos e muito menos à formação dos docentes para sua utilização 
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técnica e didática. Ou seja, nesta etapa Segundo Blanco e Silva (1993, p. 41) “pretende-se 

melhorar o rendimento instrutivo, complica-se inutilmente a ação do professor”. Os autores 

ainda completam:  

Trata-se de uma tecnologia para o Ensino em que as técnicas audiovisuais creditam 
o seu valor por uma apresentação massiva de informação icónica (fixa e móvel) e 
os aparelhos consideram-se uma ajuda ao ensino que facilitam e ampliam os 
processos de instrução. Com eles procura-se apenas modernizar as aulas. 

 

b) Optimização do processo - ajudas para educação 

A segunda etapa ocorreu em meados da década de 60, com paralelo com o advento 

de estudos sobre a psicologia da aprendizagem. Estes colaboraram para a descobertas 

que os meios audiovisuais e técnicas de comunicação, modificam substancialmente o 

processo de ensino-aprendizagem. Sendo essa etapa caracterizada pelos modelos 

instrutivos, especialmente o ensino programado.  

Assim se passa, desta forma, das ajudas aos métodos e dos aparelhos aos 
recursos; já não se procura o ensino pelo professor, mas a aprendizagem pelo 
aluno; as técnicas isoladas agrupam-se numas tecnologias e o objetivo final é 
otimizar os processos na sala de aula”. (BLANCO; SILVA, 1993, p. 41)  

 

c) Processos de mudanças - focagem sistemática  

A etapa da focagem sistemática, iniciada na década de 70, tem como destaque o 

surgimento da cibernética e o seu envolvimento nas estruturas organizacionais que 

acarretou a da definição da proposta de 1970 pela Comission on Instructional Technology 

(EUA), que definia de maneira sistemática como se realiza e de avalia todo o processo de 

ensino-aprendizagem em função dos objetivos pedagógicos. Tal proposta é originada 

devido, os estudos da época sobre o domínio da aprendizagem humana e da comunicação 

e utiliza do entrelaçamento de recursos humanos e não humanos para provocar uma 

instrução eficaz.  

Ainda nesta etapa, no entanto na década de 80, com o avanço do desenvolvimento 

das tecnologias da informática, começa surgir a menção de Novas Tecnologias da 

Informação (NTI), que retrata “a aplicação destas tecnologias (computador e vídeos) no 

contexto educativo” (BLANCO; SILVA, 1993, p. 42). Reforçando ainda mais as pesquisas 

voltadas homem-máquina e análise dos ambientes tecnológicos. Desta forma, Blanco e 

Silva (1993, p. 42) destacam que:  

Somente agora, se pode falar em Tecnologia Educativa. As focagens sistemáticas 
e hipermédia permitem perspectivar-lá como um processo complexo e integrado 
que implica homens e recursos numa interação Homem-Máquina, métodos que 
exigem inovação e uma organização eficiente para analisar os problemas e 
imaginar, implementar, gerir e avaliar as suas soluções numa nova meta 
caracterizada por mudança educativa. 
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Blanco e Silva (1993) ainda destacam que foi na década de 80 que efetivamente as 

tecnologias foram inseridas no ambiente escolar, “sendo elas o retroprojetor, gravador de 

som portátil, filmadora, fotocopiadora, televisão, vídeo e computadores”. Além disso, os 

autores elencaram três vertentes dessa inserção: utilização das mídias no contexto do 

projeto curricular da escola; formação dos professores e seus contextos de trabalho, a 

integração das mídias nas didáticas dos professores e uma política de renovação da escola.  

Sendo a segunda metade da década de 80 até a primeira metade de 1990, o período 

que antecedeu a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) de 

1996. A mesma foi responsável por derrubar o pensamento do uso das tecnologias como 

um meio imparcial dentro da didática pedagógica e além de diminuir as críticas sobre o 

tema. 

Já nos anos de 1990, há um destaque e impulso no uso das tecnologias nos 

ambientes escolares, com a criação do SEED/MEC, que trouxe os artefatos tecnológicos 

dentro de programas do governo federal, estaduais e municipais como suportes da 

educação a distância e uso diário na educação. E como destacam Klein, Canevesi, Feix, 

Gresele e Wilhelm (2020) tais forças políticas nem sempre eram incentivadores e 

facilitadores das políticas de inserção das tecnologias. 

No entanto, para que o uso das tecnologias possa atingir de forma efetiva os 

objetivos pedagógicos, não basta apenas elas existirem dentro do meio, elas precisam estar 

alinhadas aos objetivos pedagógicos, ou seja, “é necessário que haja uma estratégia de 

ensino-aprendizagem claramente definidas bem como a presença de elementos estruturais 

básicos com o qual professores e alunos possam contar” (CHINAGLIA, 2020, p. 15). 

Foi então, que em 1998 há a elaboração dos Planos Curriculares Nacionais e nos 

anos 2000 a criação dos parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio. Ambos 

permitiram que os docentes pudessem refletir sobre a necessidade de um ensino que 

valorize o pensamento crítico, além do pensamento participativo do aluno no processo de 

ensino-aprendizagem, trazendo para o meio escolar o contexto dos alunos.  

Para Klein et al. (2020, p. 284) “o desenvolvimento de um planejamento, se atribui 

um sentido para a aprendizagem e direcionamento das ações voltadas à facilitação no 

repasse de conteúdo.” Com isso, a inserção das tecnologias digitais entram como um 

catalisador de alterações de paradigmas educacionais, pois ainda segundo Klein et al. 

(2020), essas mudanças surgem no sentido de facilitar os processos e auxiliar na 

construção do conhecimento por parte do aluno e professor.  

Deste modo, Selwyn (2008, p. 819) destacou que:  
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[...] a utilização das TICs não significa uma condição de sobrevivência na sociedade 
do século XXI, mas, constitui-se em um componente essencial para progredir na 
sociedade atual, sendo que isso se aplica melhor à educação e ao aprendizado do 
que a qualquer outra área [...] 

 

2.1. As tecnologias digitais e seus impactos 

Observa-se que a partir da década de 1990 e início dos anos 2000 há um aumento 

nos estudos da relação juventude e mídia, como aponta o estado da arte realizado por 

Migliora (2013) em sua tese. Todos esses feitos a partir de levantamentos qualitativos em 

diversos países e contextos culturais, com ênfase na Europa e Estados Unidos da América, 

pelo motivo de serem os locais onde as novas tecnologias digitais primeiro se disseminaram 

em larga escala. 

Esses estudos surgiram no período em que notava-se que os jovens eram os que, 

em geral, primeiro se apropriaram das novas tecnologias digitais. Com isso, surge a 

necessidade de conhecer que usos eram esses e qual a relação que os mesmos poderiam 

passar a ter com os ambientes que o jovem transitava como; escolas e grupos sociais.  

Afinal, as tecnologias estavam sendo vistas, usadas e inseridas nestes contextos e em 

especial dentro do ambiente escolar necessitava-se um direcionamento e especial 

investimento em métodos e técnicas pedagógicas - mídia-educação, alfabetização 

midiática e informacional (WILSON et al., 2013) - bem como infraestruturas tecnológicas. 

A partir do momento que se admite a forte mudança no contexto cultural juvenil, que 

estavam mais voltadas para os usos de suportes digitais em rede e sendo levadas para a 

cultura escolar, fosse por alunos ou professores.  

Para compreensão deste movimento, Migliora (2013, p. 20) reflete sobre o conceito 
de midiatização de Krotz (2009, p. 25):  

 
A inter-relação entre o social e a mídia é fundamental. A midiatização é a 
interconexão entre as mudanças tecnológicas da mídia, as mudanças na 
comunicação e as mudanças socioculturais. Trata-se, portanto, de um 
metaprocesso, de caráter ao mesmo tempo macro e microestrutural, cuja causa não 
é a mídia como tecnologia, mas as mudanças na forma como as pessoas se 
comunicam ao construir suas realidades interiores e exteriores, tendo a mídia como 
referência. 

 

Ou seja, a tecnologia com seus objetos técnicos (computadores, redes sociais, 

smartphones) contribuíram de maneira decisiva para a mudança de hábitos e formas de ver 

o mundo, comunicar e aprender. Tornando tudo mais acelerado, da mesma maneira do 

surgimento da escrita manual, prensa tipográfica, papel fotográfico, cinema e televisão.  

 E para fomentar e evidenciar que as sociedades agora vivem equipadas por 

tecnologias, entre os anos 90 e 2000 diversos autores (CASTELLS, 1999, 2003; 

CHARTIER, 2002; KERCKHOVE, 2009; LÉVY, 1993, 2003) colocaram como seus focos de 
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pesquisas as tecnologias técnicas de comunicação digital, na formação das sociedades 

midiáticas e como isso impactou a estrutura cultural e psíquica. 

 

A própria sociedade foi dividida em períodos a partir de artefatos e tecnologias 
inaugurais, a exemplo da oralidade (fala), escrita (anotações, pergaminhos, livros e 
enciclopédias) e informática (o ambiente digital como um todo), destacando-se que 
a última foi a que mais rapidamente se disseminou, podendo ser observada por uma 
única geração visto que seu aprofundamento começa a partir dos anos 70-80 do 
século XX (LÉVY, 1993, p. 21).  
 

Assim, expressões como psicotecnologias, sociedade em rede, sociedade da 

informação, cibercultura entre outras surgiram e se popularizaram dentro e fora das 

instituições acadêmicas. (ROSADO; NEVES, 2013).  

De uma maneira geral, os estudos trazidos por Migliora (2013) apontam que os 

jovens preferem as atividades voltadas ao entretenimento e à comunicação, especialmente 

com aquelas pessoas mais próximas de sua rede de convivência offline. Mas, é pelo uso 

das Tecnologias digitais que eles mantêm contato com o mundo exterior e sua rede privada 

(amigos e familiares). 

Fato esse que conversa diretamente com a ideia de Vygotsky (1998) que acreditava 

que o desenvolvimento do indivíduo está intrinsecamente ligado às interações entre o 

homem e a sociedade, cultura e sua história de vida, fator que inclui as situações de 

aprendizagem.  Além de trazer o conceito da “zona de desenvolvimento proximal” visto que 

por exemplo um estudante na zona de desenvolvimento proximal se desenvolve por meio 

do uso das tecnologias digitais, por ter estas serem estruturas de pesquisa, aprendizado e 

desenvolvimento mais completos.  

No entanto, dentro deste contexto, cabe um olhar criterioso sobre a atitude do jovem 

dentro do meio online. “O jovem sozinho nem sempre consegue se apropriar das novas 

tecnologias e produzir conteúdos próprios através delas, necessitando de mediações que 

os insiram em espaços, conhecimentos e modos de produção outrora desconhecidos”. 

(ROSADO; NEVES, 2013, p. 335). Com isso, se torna imprescindível a entrada dos 

responsáveis e da escola como intermediários deste processo, como espaços e agente de 

estímulo, monitoramento e aprendizado.  

 

2.2.Dados do uso das tecnologias digitais no Brasil 

Entre os brasileiros na faixa etária de 10 anos ou mais, a utilização da Internet 

cresceu de 74,7%, em 2018, para 78,3%, em 2019, segundo dados coletados na última 

pesquisa realizada com o foco no uso da “Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC” 

realizado pelo IBGE (2019). Como nos anos anteriores, os menores percentuais de pessoas 
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que utilizaram a Internet foram observados na Região Nordeste (68,6%) e na Região Norte 

(69,2%). A Figura 2 apresenta as diferenças entre as regiões, bem como por grupos de 

idades. 

Figura 2: Pessoas que utilizam a internet e regiões 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua 2018-2019.  

 

A mesma pesquisa ainda mostrou que dentre os meios digitais, o celular é o mais 

usado para acessar a internet com 98,6%, seguido dos microcomputadores (46,2%), 

televisão (31,9%) e por último o tablet (10,9%). Contudo, somente 64,8% dos alunos de 

escolas públicas possuíam o aparelho e nem todos tinham acesso à rede, contra 92,6% 

dos estudantes do ensino privado. Essa diferença era ainda maior no Norte do país, onde 

apenas 47,5% dos alunos do ensino público tinham um celular. 

A pesquisa do IBGE (2019) ainda aprofundou o uso da internet por estudantes e 

rede de ensino, onde do percentual de pessoas que utilizavam a internet 88,1% eram 

estudantes e 75,8% não era, tendo como faixa etária base pessoas de 10 anos ou mais de 

idade. Quando se considera a rede de ensino, observam-se importantes diferenças no uso 

da Internet dos estudantes do País. Visto que 98,4% dos estudantes da rede privada 

utilizaram a Internet em 2019, este percentual entre os estudantes da rede pública de ensino 

foi de 83,7%. E quando se tem um olhar sobre as diferentes regiões do Brasil a discrepância 

numérica é mais marcante. Assim, enquanto nas Regiões Norte e Nordeste o percentual 

de estudantes da rede pública que utilizaram a Internet foi de 68,4% e 77,0%, 

respectivamente, nas demais regiões este percentual variou de 88,6% a 91,3%. Quando 

são considerados apenas os estudantes da rede de ensino privada, o percentual de uso da 
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Internet ficou acima de 95,0% em todas as Grandes Regiões, alcançando praticamente a 

totalidade dos estudantes nas Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste (Figura 3).  

Figura 3: Estudantes que acessaram a internet em 2019

 

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2018-2019.  

 

Diante de todos os dados expostos até aqui fica evidente a presença das tecnologias 

no cotidiano das sociedades, em especial do jovem. Ficando assim, em aberto a questão 

como a escola, pode tomar a dianteira sobre as práticas do uso das tecnologias digitais 

durante o processo de ensino-aprendizado.  

 

2.3. A pandemia  

A pandemia do COVID-19, instaurada no ano de 2019 e advinda do coronavírus 

(SARS-Cov-2), que se originou na China, colocou o mundo inteiro em uma situação nova e 

desafiadora. Pois, algo que aparentemente ficaria por um curto espaço de tempo ainda se 

torna presente até o momento da escrita dessa dissertação, 2021.   

Com isso, nações independentemente de grandes ou pequenas, estão lidando com 

um vírus de fácil transmissão que acarreta fechamentos de comércios, instituições, 

população sendo posta em quarentena, isolamento e distanciamento social. Ou seja, há um 

impedimento de interação entre as pessoas, o chamado lockdown.   



24 
 

 

Neste contexto, as instituições de ensino se incluem de maneira significativa nos 

impactos causados pelo COVID-19. Pois, os colégios fecharam, alunos e professores 

passaram a ter uma educação à distância, mais especificamente um ensino remoto 

mediado por tecnologias (via plataformas digitais; aulas on-line por aplicativos de 

videoconferência).  

[...] houve a necessidade de ressignificar a função da escola, não só as ações 
escolares (muitas delas deixaram de ser prioritárias), integrando-as com seus 
familiares e participação nas atividades trazendo a inovação à educação com novas 
estratégias na maneira de ensinar e aprender. (SILVA; MACHADO, 2021, p. 9).  
 

Desta forma, pode-se dizer que a pandemia pode ser considerada um marco no uso 

mais intenso das tecnologias digitais na educação. O que antes era tratado como opcional, 

inovador e disruptivo agora passa a ser o novo normal.   

Ao mesmo tempo, surgem dúvidas sobre a aplicação da mesma e sua efetividade, 

entrando nestes aspectos o conhecimento do professor sobre o uso, como ele se sente 

frente aos desafios dessa problemática; a adesão dos alunos a tecnologia como ferramenta 

de ensino não só de entretenimento e a construção de formas mais efetivas de inserção na 

sala de aula.  

 

2.4. A formação do professor 

Até o presente momento fica evidente que as ferramentas tecnológicas hoje fazem 

parte das práticas pedagógicas, tornando-se um meio educacional, como afirmam Klein, 

Canevesi, Feix, Gresele, Wilhelm (2020). Entretanto, essa não pode ser a única função das 

mesmas, elas necessitam ser meios que proporcionam o processo de aprendizagem. Ou 

seja, elas precisam ser vistas e aplicadas como um processo de ensino e estimulação de 

desenvolvimentos dos discentes.  

 Com isso, é de extrema importância que a incorporação das tecnologias seja feita 

como práticas curriculares nas diversas disciplinas dos colégios e áreas de conhecimento 

na formação dos docentes. A medidas que somente desta forma, garante-se “o uso 

adequado desses instrumentos nas práticas docentes e no  processo de ensino-

aprendizagem” (KLEIN; CANEVESI; FEIX; GRESELE; WILHELM, 2020, p. 290).  

 Diante deste cenário, o professor se torna peça principal para a articulação entre - 

alunos, tecnologias, escolas e até mesmo ele mesmo - com isso, há a necessidade de 

atualização e apropriação da tecnologia. De acordo com Kenski (2012), faz parte do 

docente se reinventar, criar e improvisar.  

 Assim, a introdução dos meios tecnológicos alterou o papel do docente dentro do 

contexto escolar, o mesmo agora não é somente transmissor do saber ele passa a ser 
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protagonista junto com o aluno. Sendo exatamente neste ponto um dos principais 

problemas encontrados em relação ao uso das TCIs na educação, a medida que Alonso 

(2008) afirma que o problema é que a escola, como instituição é marcada pela lógica da 

transmissão, fazendo colidir com a lógica das TICs e a lógica escolar. Com isso, a autora 

traz para discussão que o ambiente escolar historicamente é marcado por papéis bem 

definidos, o professor transmite o conhecimento e o aluno absorve e com a presença das 

tecnologias no processo de ensino-aprendizagem tais papéis são transicionais.   

Indo de caminho com o pensamento de Alonso (2008), Blikstein (2016), 

questionaram os modelos de colégios que eles chamaram de fechados, os quais 

desconsideram a incorporação de mídias variadas, que geram novas linguagens. A medida 

que a inserção do uso das tecnologias é algo presente e que estudos mostram sua eficácia 

no processo de ensino aprendizagem quando bem aplicadas.  

Portanto, fica claro que um desafio para a incorporação das tecnologias nas escolas 

é sua abrangência a todos os alunos de forma igualitária, assim como a todos os docentes 

e ambientes escolares existentes. (KLEIN, et al., 2020).  

Partindo deste ponto fica claro a necessidade de integrar-se ao currículo de 

formação dos docentes, o ensino e aprendizagem ativas mediados por tecnologias, para 

que desta forma, possa se transformar a escola e a sala de aula um ambiente de 

experiência plena, de formação e de vivências democráticas para professores e alunos.  
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3. Plano de desenvolvimento do projeto 

 Este capítulo tem por objetivo apresentar a metodologia de pesquisa e está dividida 

em três partes. Sendo a primeira exposição da metodologia científica onde buscou-se 

explorar o meio pelo qual a pesquisa foi constituída, já na segunda parte descreve-se as 

etapas de elaboração do projeto e por último o roteiro de pesquisa, o qual mostra como a 

pesquisa de campo foi aplicada.   

 

3.1 Metodologia Científica 

A metodologia científica empregada por este trabalho é a exploratória, devido ao seu 

objetivo principal, que segundo Gil (2002, p. 41) é "[...] proporcionar maior familiaridade com 

o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer 

que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a 

descoberta de intuições”. Assim, a principal técnica utilizada é o levantamento bibliográfico 

em bases de dados científicos, além de obras clássicas para obter-se o embasamento 

teórico, destacando-se as teorias de: Vygotsky (1989, 1996); Ausubel (1980); Papert 

(2008); Siemens (2004); Cavalcanti & Filatro (2016); Chou (2021).  

Para aplicação da metodologia no presente trabalho foi aplicado o método de 

pesquisa de Pesquisa-Ação, termo cunhado por Lewin em 1946, utilizado em projetos 

educacionais (SANTOS, 2018). 

Sua análise inclui a contraposição entre os postulados da literatura, as reflexões do 
pesquisador e a autorreflexão coletiva. Implica, assim, no diálogo empático do 
pesquisador com os participantes da ação, num processo que pode ser modificado 
continuamente, seguindo de forma aproximada o modelo de aprendizado de Kolb 
(1984) em espirais de ação, reflexão, abstração e planejamento (SANTOS, 2018, p. 
58).  

 

3.2 Metodologia Projetual 

A Pesquisa-Ação será a base estratégica desta dissertação (Quadro 01), segundo 

Santos (2018, p. 63) as etapas são “um conjunto de recomendações heurística não 

ordenadas no tempo, mas que podem ser consideradas etapas da pesquisa-ação, 

elaboradas a partir de proposições de Thiollent (2011) e Gil (2011).”  
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Quadro 01: Etapas da pesquisa.  

Etapas Descrição 

Revisão bibliográfica 
sistemática 

Levantamento do material bibliográfico e referência teórico necessário 
para a compreender a problemática envolvendo a relação a educação. 

Fase exploratória Determinação do campo de investigação, que no presente trabalho 
será a educação e a tecnologia no processo de ensino-aprendizagem.  

Definição do tema e problema 
da pesquisa 

Tema: A educação mediada por recursos tecnológicos.  
Problema: Identificar a melhor aplicação das tecnologias dentro do 
processo de ensino-aprendizagem.  

Planejamento colaborativo Reunião com o corpo de professores e diretores do Colégio, no qual a 
pesquisa será aplicada para definição da melhor forma de aplicação do 
questionário aos professores e alunos. Bem como a escuta de 
alternativas de perguntas a serem feitas e abordagens sobre o tema.  

Protocolo de coleta de dados Delimitação do escopo da pesquisa, alinhado ao objetivo central de 
entender a relação da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem 
na visão do professor e aluno. Determinação das formas de controle e 
avaliação dos resultados, ferramentas de pesquisa, técnica de coleta 
(questionário e análise da aula)  

Coleta de dados  ● Pesquisa qualitativa que se utiliza de dados quantitativos 
● Entrevista semi-estrutura (docentes e discentes) 
● Workshop com a utilização do diário de bordo com análise dos 

docentes e discentes.  

Reflexão A partir da aplicação e análise dos resultados, começasse o processo 
de aprendizagem sobre as informações coletadas na busca alternativas 
de recomendações de uso das tecnologias no processo de ensino-
aprendizagem.  

Divulgação externa Criação da sequência didática de recomendações de uso das 
tecnologias na área de Ciências da Tecnologia e suas Tecnologias 
como projeto final de mestrado.  

Fonte: Adaptação Aguinaldo (2018) 

 

Para elaboração das perguntas aplicadas junto ao grupo de docentes e discentes da 

Instituição de Ensino utilizou-se o Método Kano, proposto por Noriaki Kano na década de 

1980. O modelo proposto pelo professor japonês, tem por objetivo a satisfação do cliente, 

sendo está descrita sobre dois aspectos: objetivos e subjetivos, o primeiro relacionado com 

o desempenho e o segundo com a satisfação do cliente (FERREIRA, 2020 apud KANO, et 

al., 1984). A proposta presente no modelo é baseada na busca por atributos que podem 

tornar o produto/serviço mais encantador para o consumidor.  

 

De acordo com o modelo de Kano, os atributos devem ser classificados nas 

seguintes categorias: Obrigatórios, Unidimensionais, Atrativos, Neutros e Reversos. 

 



28 
 

 

a) Atributos obrigatórios: como a própria denominação trás, são considerados 

como premissa para o consumidor, caso não haja a presença destes atributos 

há a existência da insatisfação dos clientes. No entanto, a sua alta 

performance não gera qualquer acréscimo na satisfação, à medida que o 

consumidor enxerga o atributo como obrigação.  

b) Atributos Unidimensionais ou lineares: são aqueles que geram satisfação 

correspondentemente ao seu desempenho. Portanto, quanto melhor o 

desempenho e a sua presença maior será a satisfação.  

c) Atributos Atrativos: a sua presença aumenta a satisfação do consumidor, 

sendo este requisito o de maior influência sobre o mesmo. Assim sendo, um 

diferencial para atrair o cliente e uma insatisfação gerada ao não ser 

apresentado.  

d) Atributos Neutros: são atributos considerados nulos, visto que a sua ausência 

ou presença não altera a satisfação ou insatisfação.  

e)  Atributos Reversos:  a sua existência ocasiona insatisfação e vice-versa, 

geralmente os consumidores questionam o motivo das existências de tais 

atributos.  

 

Com isso, a aplicação do método no presente trabalho  tornou-se relevante visto 

que, o objetivo central é reconhecer a pertinência do uso das tecnologias como ferramenta 

no processo de ensino-aprendizagem para elaboração de uma sequência didática, ou seja, 

a busca pela melhoria do processo de educação para alunos e professores dentro da 

utlização do uso das tecnologias como meio tendo como base as limitações e possíveis 

usos da tecnologia baseada na realidade e satisfação do cliente( aluno e professor).  

Desta forma, as perguntas formuladas tiveram como alicerce central entender o atual 

cenário do uso das tecnologias e bem como projeção de aplicações, levando em 

consideração para formulação as satisfações e insatisfações dos clientes (docentes e 

discentes) para com as tecnologias e o processo de ensino-aprendizagem.  

3.2.1 Roteiro de pesquisa 

A pesquisa teve sua aplicação no Colégio de Aplicação de Resende, na cidade de 

Resende, estado do Rio de Janeiro. Tendo como público alvo da pesquisa a turma do 3º 

ano do Ensino Médio e os professores que lecionam no ensino médio, as disciplinas de 

Biologia, Física e Química.  

Destaca-se que como a presente pesquisa coleta e analisa informações de pessoas, 

sendo um dos públicos, são menores de idade, buscou-se a avaliação e aprovação pelo 
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CEP/CONEP e de acordo com a Resolução Nº 510, de 07 de abril de 2016, do Conselho 

Nacional de Saúde, esta pesquisa se enquadra no parágrafo único, inciso VII:  

[…] Não serão registradas nem avaliadas pelo sistema CEP/CONEP: [...] pesquisa que 

objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem espontânea e 

contingencialmente na prática profissional, desde que não revelem dados que possam 

identificar o sujeito [...]” 

 Isto posto, todos os participantes docentes e discentes levaram o Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), assim a pesquisa contou com três docentes e 20 discentes e foi elaborada durante 

3 dias, no período da manhã. (Quadro 2) 

 

Quadro 2: Descrição das etapas da pesquisa 

Dias Etapas Descrição 

D1 Aplicação do questionário online 
docentes e discentes 

Os alunos foram os primeiros a serem encaminhados ao laboratório 
de informática do colégio para responderem o formulário online de 
perguntas. Em um segundo momento os professores foram ao 
mesmo laboratório para resolução do formulário. 

D2 Workshop - Aplicando o DT Discentes e docentes foram compuseram três grupos, a partir da 
escolha das competências da BNCC a serem trabalhadas. Com isso, 
cada grupo obrigatoriamente conteve um professor para auxílio 
pedagógico do entendimento das competências. Assim, o trabalho 
iniciou com o mapa de empatia, brainstorm das ideias, seleção das 
melhores ideias, classificação das tecnologias e prototipagem  

D3 Entrevista semi estruturada Alunos e professores foram entrevistados um a um, para a melhor 
compreensão das suas percepções do uso das tecnologias no 
processo de ensino aprendizagem e o cenário atual da aplicação das 
mesmas na formação dos alunos e professores.  

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

 

Há de se destacar que toda análise sobre a utilização das tecnologias dentro da da 

área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias têm por base a matriz curricular da 

mesma. Ou seja, a pesquisa teve como objetivo buscar a recomendação dos melhores 

meios digitais dentro do conteúdo estabelecido pelo Ministério da Educação, que precisa 

ser ministrado durante o 3º ano do Ensino Médio.  
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4. Fundamentação Teórica 

 Este capítulo apresenta as áreas que promoveram os fundamentos teóricos da 

presente pesquisa e está disposto da seguinte maneira: primeiramente tratará das teorías 

de: Vygotsky (1989, 1996); Ausubel (1980); Papert (2008); Siemens (2004) , seguindo pela 

abordagem da gamificação, ferramenta estratégica que traz o pensamento dos jogos para 

dentro de atividades fora deste contexto e as características das tecnologias. Além de 

apresentar o conceito do design thinking aplicado na educação, atrelando assim o 

fundamento da construção da sequência didática. 

 

4.1. Aprendizagem na era das tecnologias digitais 

 A presente seção deste trabalho, destacam-se as teorías de: Vygotsky (1989, 1996);  

Ausubel (1980); Papert (2008); Siemens (2004), na busca de construir um paralelo entre 

suas teorias e diferenças entre elas, explicitando uma reflexão para a aprendizagem no 

contexto educacional na era digital. 

Como já exposto, nos últimos 30 anos as TIC estão sendo objetos de pesquisas num 

ritmo cada vez mais intenso, devido a sua aceleração de desenvolvimento e sua 

incorporação nos aspectos culturais da sociedade pós-moderna.   

Na primeira metade da década de 1990, no Brasil, as teorias que ganharam 

destaques no ambiente das pesquisas escolares era, o Construtivismo cognitivo do biólogo 

suíço Jean William Fritz Piaget (1896 - 1980) e a teoria sócio-histórica e cultural do 

psicólogo russo Lev Semenovitch Vygotsky (1896 - 1934), o sócio interacionismo, também 

chamado de Construtivismo Social. Ambas as teorias foram findadas em um momento 

histórico em que as tecnologias existestes na educação eram quadro (negro) e giz, 

mimeógrafo, gravador, retroprojetor, entre outros que são ainda presentes, como livro, 

caderno, vídeo e calculadora, por exemplo. 

No entanto, o boom tecnológico atingiu a sociedade e seu comportamento frente aos 

processos de relacionamento, comunicação, econômicos e educacionais. Sendo este 

último a ênfase do presente estudo. De acordo com Prensky (2001, p. 2), “[...] os estudantes 

de hoje não são mais as mesmas pessoas para as quais nosso sistema educacional foi 

desenvolvido [...].” Esta afirmação feita pelo autor traz a reflexão sobre os modelos 

educacionais, os quais as instituições de ensino de hoje servem. O método que muitas 

aplicam desde sua fundação não serve mais para ser posto com os novos discentes. 

Deste modo, nesta dissertação, pretende-se trazer para reflexão exatamente a 

abordagem de aprendizagem no contexto das tecnologias, estabelecendo relações teóricas 

para aplicação na criação de uma sequência didática de sugestão de usos das tecnologias 
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digitais dentro do processo de ensino-aprendizagem da turma do 3º ano do Ensino Médio 

na área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Para isto, inicia-se com uma 

abordagem das principais ideias/conceitos dos quatro autores já apresentados e 

posteriormente apresenta-se uma reflexão para a aprendizagem na era digital. 

 

4.1.1 David Ausubel  

 David Ausubel (1918-2008), psicólogo de origem americana, tem como base dos 

seus estudos, ser contra à aprendizagem mecânica, sendo um dos principais 

representantes do Cognitivismo. Desta forma, para o autor aprender é modificar o 

conhecimento, ou seja, significa organização e integração do material na estrutura 

cognitiva, propondo desta forma, o conceito da aprendizagem significativa. 

Para Ausubel, o sujeito constrói novos conhecimentos por meio de conhecimentos 

prévios, o qual ele denominou de subsunçor que fazem elos denominados de pontes 

cognitivas. Com isso, para que haja o que o autor chama de aprendizagem significativa 

uma nova informação junta-se nos conceitos subsunçores (base para a ampliação do 

processo de aprendizagem)  já existentes em sua estrutura cognitiva.  

No entanto, para que isso ocorra, Ausubel ressalta que o aglomerado de ideias 

dentro do cérebro é altamente organizado, a partir de uma hierarquia conceitual, na qual os 

elementos mais específicos do conhecimento estão ligados a conceitos mais gerais (Figura 

4).  

Figura 4: Modelo de David Ausubel  

 

 

 Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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Desta forma, para o autor o processo de ensino-aprendizagem deve ser feito a partir 

da programação de assuntos de maneira hierárquica, com a estrutura lógica, ou seja os 

conceitos gerais são apresentados primeiro para que assim, progressivamente sejam 

diferenciados em conceitos mais detalhados (intermediários e específicos).  

Com isso, Ausubel constrói o processo de aprendizagem em uma perspectiva lógica 

e o quanto psicológica.  

A essência do processo de aprendizagem significativa é que as ideias expressas 
simbolicamente são relacionadas às informações previamente adquiridas pelo aluno através 
de uma relação não arbitrária e substantiva (não literal). Uma relação não arbitrária e 
substantiva significa que as ideias são relacionadas a algum aspecto relevante existente na 
estrutura cognitiva do aluno, como, por exemplo, uma imagem, um símbolo, um conceito ou 
uma proposição. (AUSUBEL; HANESIAN; NOVAK, 1980, p. 34).  
 

Ainda de acordo com a teoria de Ausubel, para que haja efetivamente o aprendizado 

significativo, é preciso que ele seja absorvido tanto por descoberta quanto por recepção.  

 

a) aprendizado por descoberta: quando se aprende sem interferência de outra pessoa, 

sozinho, descobrindo algum princípio semelhante ao que acontece na solução de 

um problema 

b) aprendizado por recepção: a informação é recebida por meio de um diálogo, o 

indivíduo atua ativamente sobre ela, com o objetivo de relacionar as mais relevantes, 

em sua estrutura cognitiva. 

Com isso, Ausubel (1980) diz que a aprendizagem deve ocorrer de modo 

colaborativo e motivada pelo interesse do sujeito aprendente. 

 

4.1.2. Seymour Papert 

Papert (1928 -) matemático e educador de formação, foi um dos primeiros estudiosos 

a reconhecer as tecnologias como agentes transformadores da sociedade, sendo capazes 

de modificar costumes, trabalhos, diversão e aprendizagem. Desta forma, propôs o 

Construcionismo, o qual defende que o sujeito constrói o seu próprio conhecimento através 

do computador. E ainda segundo Papert (2008), a construção do conhecimento deve ter 

vínculo com a realidade do sujeito ou com o local em que ele será produzido e utilizado. 

Sendo assim, a abordagem construtivista tem como base uma interação estudante-objeto, 

mediada por uma linguagem de programação.  

Valente (1993, p. 29) corrobora ao dizer que, “o computador extrapola o caráter de 

instrumento que ensina o aprendiz, tornando-se uma ferramenta com a qual o estudante 

desenvolve algo, e, portanto, a aprendizagem ocorre pelo fato de estar executando uma 

tarefa por meio do computador.” 
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Figura 5:  Síntese abordagem construcionista 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

Na Figura 5, apresenta a síntese dos elementos constitutivos da teoria de Papert, os 

quais, juntos com o uso do computador, configuram uma alternativa ao processo de ensino 

e aprendizagem num contexto de tecnologias. A medida que, o aprendizado ocorre para 

Papert (2008) num contexto de intensa interação diálogo, e descobertas dentro de um 

ambiente propício. Assim, o aprendizado torna-se resultado da interação do sujeito aprendiz 

com objetos, concretos ou não (família, escola e ambiente social)  

 

4.1.3. George Siemens  

 George Siemens, pesquisador e professor, é um dos principais responsáveis pelas 

teorias da era digital, sendo o responsável pela teoria do processo de aprendizado na era 

digital, chamada de conectivismo.  

 Na sua teoria o autor, traz o fato das redes alterarem o processo de relações sociais 

das pessoas, relações comerciais, comunicação e informação, logo o autor defende a 

alteração a alteração no ensino-aprendizagem, que agora passa a ser dependente da 

conexão entre diversos intervenientes.  

 Assim, para Siemens (2004) a aprendizagem nos tempos de era digital é contínua e 

podendo ocorrer também de forma informal através da experimentação, diálogo, 

pensamento e reflexão.  
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A aprendizagem é um processo que ocorre dentro de ambientes nebulosos em que 
os elementos centrais estão em constante mudança - não totalmente sob o controle 
do indivíduo. Aprendizagem (definida como conhecimento aplicado) pode residir 
fora de nós mesmos (dentro de uma organização ou de um banco de dados), é 
focada em conectar conjuntos de informações especializadas, e as conexões que 
nos permitem aprender mais são mais importantes do que o nosso estado atual de 
conhecimento. (SIEMENS, 2004, p. 5 - 6).  

 

Desta forma, o processo de adquirir conhecimento dentro do conectivismo de 

Siemens é baseado em experimentos e influência das redes dos alunos.Isso porque o 

conectivismo busca ir além de entender somente o novo processo de ensino aprendizagem, 

ele busca compreender as necessidades e os desejos da geração digital e de uma 

sociedade decorrente do desenvolvimento tecnológico.   

Portanto na visão de Downes (2005) o Conectivismo, enquanto teoria integra 

princípios apresentados pelo caos, redes neurais, complexidade e auto-organização. 

Trazendo assim a aprendizagem como um processo que pode e deve ocorrer em diversos 

ambientes e não está necessariamente sob controle humano. (Figura 6) 

Figura 6: Síntese do Conectivismo  

 

 Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

4.1.4. Lev Semenovitch Vygotsky 

 Lev Semenovitch Vygotsky, psicólogo de formação, nasceu em 1896, na Bielo-

Rússia, foi e continua sendo um dos principais pensadores da área no desenvolvimento da 

aprendizagem e da influência sócio-histórico-cultural do processo de aprendizagem.  
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A sua teoria se baseia no princípio de que o desenvolvimento do indivíduo se dá 

como resultado de um processo sócio-histórico e cultural, enfatizando o papel da linguagem 

e da aprendizagem nesse desenvolvimento à medida que este indivíduo interage com seu 

meio. Para Vygotsky (1989), a linguagem humana é o principal instrumento de mediação 

verbal, formado pelo sistema simbólico essencial na mediação do sujeito-artefato.  

 Desta forma, Vygotsky com a sua teoria sócio-histórico-cultural, parte do 

pressuposto que o processo de desenvolvimento humano está diretamente vinculado às 

interações entre sujeito e sociedade, cultura e histórico de vida, acrescentados as 

oportunidades e situações de aprendizagem ao longo de toda a existência do ser. E dentro 

de todos esses aspectos precisa-se considerar a influência das várias representações de 

signo, instrumentos , e influência da cultura e história, propiciando o desenvolvimento das 

funções mentais superiores 

Assim, em sua teoria Vygotsky, abordou conceitos importantíssimos para a 

compreensão, claro do processo de desenvolvimento. Tais conceitos são: mediação, 

instrumento, simbólica, signos, sistemas de símbolos, zona de desenvolvimento proximal, 

desenvolvimento e aprendizado.  

 

● Mediação: Para Vygotsky a mediação acontece na ação do indivíduo sobre o 

artefato mediada por um determinado elemento. Para exemplificação da fala 

do autor pode-se pensar no celular (mediador) que possibilita o uso de 

aplicativos (transformação do objeto) . A etapa intermediária “celular → 

aplicativos'' é denominada mediação. Ou seja, “[...] é o processo de 

intervenção de um elemento intermediário numa relação - a relação deixa de 

ser direta e passa a ser mediada por esse elemento.” (RICHIT, 2004, p. 4).  

● Instrumento: É o elemento mediador que age entre o indivíduo e o objeto que 

sofrerá a ação. Desta forma é o elemento responsável por criar ou ser usado 

para se alcançar um determinado objeto. Ele é, então, um objeto social e 

mediador da relação do indivíduo com o mundo, podendo o instrumento ser 

configurado no decorrer da história do agrupamento que é utilizado. 

● Signos:  são considerados mediadores, assim como o instrumento. No 

entanto, para Vygotsky, a sua função se faz presente na atividade psicológica, 

sendo chamados assim pelo autor de instrumentos psicológicos. A medida 

que atuam para ativar uma outra atividade psicológica, memória, por exemplo, 

pois representam ou expressam objetos, fatos. 
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● Símbolo: é o elemento que o sujeito utiliza, com o objetivo de controlar ou 

orientar seus atos. Por meio deles que o homem interage com o mundo.  

● Sistemas simbólicos: são estruturas de signos articuladas entre si e surgem 

com a ação do sujeito de internalizar os os signos que controlam as atividades 

psicológicas. Para Vygotsky (1996), o uso de sistemas simbólicos, como a 

linguagem, por exemplo, favoreceu o desenvolvimento social, cultural e 

intelectual dos grupos culturais e sociais ao longo da história. 

 

Vygotsky em seus estudos entrelaça todos os conceitos apresentados acima, para 

enfatizar a interação sujeito com o meio que o cerca para o desenvolvimento do 

aprendizado. Sendo a linguagem um instrumento que o autor traz em seus estudos como 

responsáveis por expressar o pensamento, o mesmo chega afirmar que a fala “ produz 

mudanças qualitativas na estruturação cognitiva do indivíduo, reestruturando diversas 

funções psicológicas, como a memória, a atenção voluntária, a formação de conceitos etc”. 

Portanto, a linguagem na visão do autor é o instrumento essencial ao processo de 

desenvolvimento, pois a mesma atua no sentido de transformar estruturalmente as funções 

psicológicas superiores, ao mesmo tempo que forma os instrumentos criados pelos sujeitos 

modificando as formas humanas de vida.  

 Outro conceito trazido por Vygotsky (1998) que faz parte do entendimento do 

aprendizado é a zona de desenvolvimento proximal (ZDP) da criança que consiste a 

distância entre o desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial, que será 

determinado por meio de soluções de problemas sob tutela de um adulto ou em colaboração 

com companheiros mais capazes. 

Podendo as tecnologias agirem dentro da zona de desenvolvimento proximal, no 

papel de elemento de desenvolvimento potencial. Visto que, para Vygotsky o sujeito se 

desenvolve à medida que interage com o meio e com os outros indivíduos através do 

movimento de internalização e externalização (dialética) de signos e sistemas de símbolos 

e sofre as interferências desse meio.  

Então a partir deste ponto, as tecnologias são inseridas como instrumentos auxiliares 

à prática pedagógica com o objetivo de “promover interação, cooperação, comunicação e 

motivação a fim de diversificar e potencializar as relações inter e intrapessoais mediante 

situações mediatizadas, que venham a dar um novo significado ao processo de 

aprendizagem.”  (RICHIT, 2004, p. 7).  
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Figura 7: Mediação simbólica - Vygotsky  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

4.1.5. O entrelaçar dos autores 

 É possível realizar uma análise comparativa entre os autores Ausubel, Papert e 

Siemens, levando em consideração as compreensões do aprender no espaço escolar 

rodeado de tecnologias de informação e comunicação na nova era. (Quadro 3)  
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Quadro 3: Síntese comparativa de  Ausubel, Papert, Siemens e Vygotsky 

 Ausubel Papert Siemens Vygotsky 

Abordagem Cognitivismo Construcionismo Conectivismo Sociointeracionista 

Conceito de 
aprendizagem 

Ampliação da 
estrutura cognitiva 
por meio da 
incorporação de 
novas ideias.  

É observar e  
pensar diferente 
de antes. Supõe a 
existência de 
várias 
alfabetizações. 

Processo que ocorre 
dentro de diversos 
ambientes, sem 
necessariamente 
controle humano; é 
focada em conectar 
conjuntos de 
informações 
especializadas, as 
quais nos permitem 
aprender mais. 

O aprendizado se dá 
como resultado de um 
processo sócio-
histórico e cultural 

Foco Organização das 
ideias- âncoras 

O computador 
dentro da sala de 
aula 

Redes conectivas A influência do 
contato 
social 

Elemento Interação do antigo 
conhecimento já 
existente com o novo 

Interação 
tecnologia e sala 
de aula  

Aprender por meio de 
conexões  

Mediação de 
instrumentos 
e signos 

Processo Construir 
conhecimento na 
interação dos 
conceitos aprendidos 
anteriormente com 
os que são 
adquiridos no 
momento.  

Conhecimento 
adquirido através 
do entendimento 
das experiências 

Habilidade de discutir, 
dialogar e 
constantemente 
retomar 

Interação como meio 
e com os outros 
indivíduos através do 
movimento de 
internalização e 
externalização 
(dialética) de signos e 
sistemas de símbolos 
e sofre as 
interferências desse 
meio 

Contexto Organização 
cognitiva (pontes) 

Ambiente de 
descobertas por 
meio das 
experiências.  

Conectividade - 
aprendizagem por 
meio das redes 

O indivíduo interage 
com seu meio.  

Papel do 
sujeito 

Ampliar o 
conhecimento a 
partir do já existente 

Observar o mundo 
e resolver 
problemas 

Nó ativo na rede Ativo no meio sócio-
histórico e cultural 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2021)  

 

A partir da análise do Quadro 3 é possível observar a relação entre Papert e Siemens 

dentro do aspecto do “surgimento” do conhecimento, para ambos o ocorre literalmente no 

conjunto das conexões formadas pelas ações e pela experiência ocorridas na escola e 

também fora dela, por exemplo, por meio de redes colaborativas. Já a relação entre o 

Conectivismo e o Cognitivismo é que as duas abordagens compartilham do conceito de 

aprendizagem significativa, a qual o conhecimento seria ampliado ou modificado quando o 
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estudante, ao estabelecer novas conexões, o faz porque tem interesse e porque o objeto 

de estudo é significativo. 

Passando o olhar da análise para correlação entre Papert, Siemsen e Vygotsky 

ambos trazem suas pesquisas tendo como ponto central o processo do aprendizado sendo 

feito com foco em relações com instrumentos (Vygotsky e Papert) ou redes conectivas 

(Siemens). 

No que tange os aspectos contexto; elemento; processo há paralelismo entre os 

quatro pensadores.  No que se refere ao primeiro, a palavra-chave para o processo de 

ensino aprendizagem se torna a interação seja com o novo, tecnologia, meio, instrumentos 

e signos. Tais aspectos dentro do contexto do presente trabalho leva a tecnologia se tornar 

esse elemento de interação entre alunos, processos e aprendizagem.  

No que se refere ao processo, ambos os autores consideram que construir o 

conhecimento é um movimento de conexão entre meio (Vygotsky); diálogo (Siemens); 

experiências/ interação dos conceitos aprendidos anteriormente com os novos (Papert e 

Ausubel). Desta forma, pode-se observar a interligação dos autores, pois o indivíduo é um 

ser que carrega aprendizados anteriores que vão interagir com o novo que é adquirido por 

meio do diálogo (dialética) com os outros indivíduos dentro de um sistema simbólico.   

E o último aspecto de correlação direta dos autores é o contexto, pois para que haja 

o processo de ensino aprendizagem é necessário que haja um ambiente que propicie 

(Papert) que seja ponte/conexão (Ausubel e Siemens) para que o indivíduo interage com o 

meio (Vygotsky).  

Assim, dentro do objeto de pesquisa do presente trabalho, os autores corroboram 

para o entendimento que a escola se torna o meio, processo e elemento dentro do processo 

de ensino aprendizagem. Onde as tecnologias são pontes/elementos de interação e 

facilitadoras para o processo de aprendizagem dos discentes, visto que estes estão 

inseridos dentro de um meio no qual as tecnologias digitais fazem parte do ambiente sócio-

histórico-cultural, sendo nós ativos para resolução de problemas e amplificação de 

conhecimentos.  

 

4.2. Gamificação 

O termo gamificação foi cunhado pela primeira vez pelo pesquisador britânico Nick 

Pelling em 2002, mas só veio ao conhecimento público em 2003. E nos últimos anos, 

principalmente devido ao advento dos smartphones, desde 2010 tem ganhado força no 

campo da pesquisa 
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A gamificação consiste em utilizar a mecânica, estratégias e pensamentos dos jogos 

em atividades que não estão dentro do contexto dos jogos. (MCGONIGAL, 2011). Desta 

forma, gamificação é a construção de modelos, sistemas ou modo de produção que tem 

como foco os indivíduos e tendo como princípio o pensamento/lógica dos jogos. (CHOU, 

2014).  

Então quando se fala em gamificação a principal ideia que precisa-se ter em mente 

é proporcionar uma experiência que motive as pessoas, que seja um ponto de 

transformação e não fazer algo que seja simplesmente divertido ou que gere 

resultados.Levando este aspecto para dentro do ambiente escolar é exatamente como o 

processo de ensino-aprendizagem precisa ser. Como colabora Toschi (2005, p. 37):  

 

Houve significativas mudanças nos processos educativos. Dentre eles, a autora cita: 
1) ajudas para o ensino, marcado pelo objetivo da modernização; 2) ajudas para a 
aprendizagem, marcada pelo objetivo da otimização dos processos educativos e; 3) 
abordagem sistêmica marcada pelos processos de mudanças. Assim, é papel da 
escola proporcionar interação entre as tecnologias e os alunos, de modo a promover 
a aprendizagem por meio de novos métodos de ensino que visam facilitar a 
aprendizagem, aperfeiçoar tempo e contribuir para o interesse dos alunos. 

 

Para entender melhor o conceito de gamificação, quais são os seus elementos e 

princípios Yu-Kai-Chou, pesquisador pioneiro no assunto, desenvolveu o que ele chama de 

Octalysis Framework, que tem por objetivo auxiliar no desenvolvimento da gamificação. A 

medida que o Framework, visa o desenvolvimento focada em humanos para gerar maior 

motivação e engajamento daqueles que forem alvo do que está sendo desenvolvido. Ou 

seja, guia a organização de ideias dentro de um projeto onde serão aplicadas técnicas de 

gamificação. Trata-se de um octógono onde cada lado, conhecido como core drive, possui 

características e especificações individuais. Conforme apresentado na Figura 8.  
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Figura 8: Framework da Gamificação (Octalysis) 

Fonte: Adaptado de Chou (2021) 

 

Cada um dos 8 drives possuem seus objetivos dentro do encantamento presente na 

gamificação e guiar a organização das ideias dentro dos projetos a serem desenvolvidos 

usando o princípio da gamificação.   

 

a) Drive 1: Significado Épico 

Neste drive o jogador acredita estar fazendo algo maior do que ele mesmo ou de ser 

“o escolhido” para realizar determinada tarefa. Este drive é presente por exemplo em 

sistema de código aberto como Wikipédia, onde as pessoas gastam boa parte do seu tempo 

para construir algo em prol de uma comunidade.   

 Outro aspecto do Significado épico que Yu-Kai Chou (2021) chama de “sorte de 

principiante" - efeito esse aparece quando as pessoas acreditam que dentro da dinâmica 

do jogos, elas possuem algum tipo de dom que outras não têm ou acredita, que tiveram 

“sorte” de receber aquela ganho incrível logo no início do jogo.  

 

b) Drive 2: Desenvolvimento e Realização 

As pessoas são motivadas por um senso de evolução (progresso dentro do jogo) e 

esse será responsável por alcançarem uma meta, que depende do desenvolvimento de 
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habilidades e superação de desafios.  Para Yu-Kai Chou (2021), a palavra-chave aqui 

precisa ser desafio, pois um distintivo ou troféu sem um desafio não tem nenhum 

significado. Este é também o impulso principal que é mais fácil de projetar.  

Para exemplificar lembre-se das “famosas” estrelas que um aluno ganha do 

professor como forma de premiação por terem se comportado ou acertado a resolução de 

um problema (desafio), mas do que gerar um senso de preocupação com a quantidade de 

estrelas é estimular a busca por conquistar cada vez mais.  

 

c) Drive 3: Empoderamento, criatividade e feedback 

Ocorre quando a pessoa entra em um processo criativo, onde ela precisa descobrir 

coisas novas e tentar combinações diferentes para chegar a um resultado. Além disso, as 

pessoas não apenas precisam de formas para expressar sua criatividade, mas também 

precisam estar aptas a visualizar os resultados de sua criatividade, receber comentários 

(feedback) e replicar sobre estes. 

Chou, traz como exemplo aqui, a montagem dos Legos, onde pode-se usar a 

criatividade para construir, destruir e reconstruir quantas vezes quiser e com uma infinidade 

de combinações. Toda essa dinâmica gera alegria e realização simplesmente porque 

permite muita liberdade para chegar em um determinado resultado. 

 

d) Drive 4: Propriedade e Posse 

É o drive relacionado ao sentimento de possuir algo e quando uma pessoa possui 

determinado elemento, inconscientemente, ela sente a necessidade de possuir mais e 

melhores (CHOU, 2021). Além de mais, é a principal motivação para acumular riqueza, 

trata-se de muitos bens virtuais ou moedas virtuais dentro dos sistemas. Além disso, se 

uma pessoa gasta muito tempo para personalizar seu perfil ou avatar, ela automaticamente 

se sente mais responsável por ele.  

 Aqui cabe o exemplo de jogos de simulação, realidade virtual como The Sims, 

FarmVille, onde é preciso investir tempo e dedicação dentro do jogo para aumentar o valor 

de seus ativos. Porque somente desta forma é possível mais itens dentro do jogo e ser o 

dono deles e amplificando assim a experiência do jogo. 

 

e) Drive 5: Influência Social e Afinidade 

Esse drive incorpora todos os elementos sociais que impulsionam as pessoas: 

orientação, aceitação, respostas sociais, companheirismo, bem como competição e inveja.  
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 Por meio dele é possível gerar motivações para trabalhos e resoluções de problemas 

em grupo e até mesmo criar uma certa competitividade entre as pessoas com o objetivo de 

buscar a superação ao olhar que o outro possui. Inclui também, o impulso que os indivíduos 

possuem de aproximação entre seus iguais, lugares ou eventos com os quais podem se 

relacionar.  

 Desta forma, fica evidente que este é o drive mais utilizado nos últimos tempos com 

o advento das redes sociais.  

 

f) Drive 6: Escassez e Impaciência 

 A frase que determina esse drive para Cho é desejar algo porque não se pode ter. 

Muitos games utilizam do artifício de volta depois de um determinado período de tempo 

para obter a recompensa, ou depois da utilização de todas as vidas é preciso esperar X 

horas para conseguir voltar a jogar. Desta maneira, eles ativam no interior das pessoas o 

fato que ela não consegue algo quando desejam, deixando que esse algo se torne ainda 

mais valioso.  

 

g) Drive 7: Imprevisibilidade e Curiosidade 

 Este driver está relacionado com a vontade de querer descobrir o que vai acontecer. 

Quando uma pessoa não sabe o que vai acontecer, ela fica com aquilo na cabeça e pensa 

no assunto diversas vezes. É o fator primário por trás do vício em apostas, mas também 

responsável por coisas mais do dia a dia das pessoas como a vontade de assistir mais um 

episódio de uma série ou ler mais um capítulo de um livro. 

 

h) Drive 8: Perda e Prevenção 

 Para Cho esse drive representa a necessidade de se evitar que algo ruim aconteça. 

Em pequena escala, pode ser para evitar a perda de trabalhos anteriores. Em uma escala 

maior, poderia ser para evitar admitir que tudo o que você fez até agora foi inútil porque 

agora você está desistindo. (gatilho para as pessoas não saírem dos jogos).  

 Por exemplo, no modo Hardcore do Minecraft, onde o mundo do jogador é apagado 

caso ele morra. 

Após a apresentação do oito elementos presentes no Framework da Gamificação, 

idealizado por Cho,  fica evidente que o processo de gamificação pressupõem  a utilização 

de elementos tradicionalmente encontrados nos games, como narrativa, sistema de 

feedback, sistema de recompensas, conflito, cooperação, competição, objetivos e regras 

claras, níveis, tentativa e erro, diversão, interação, interatividade, entre outros, com o 
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objetivo de resolver problemas no mundo real da mesma forma do mundo virtual. Para 

representar a gamificação a Figura 9 apresenta a gamificação entre dois eixos. Sendo, o 

horizontal um game completo até as suas partes (elementos) e o vertical vai da brincadeira 

(livre e descontraída) para o jogo (mais formal). Desta forma, fica claro que a gamificação 

pressupõem o uso de artifícios dos games, mas sem que essa utilização se torne um game 

propriamente dito e também se diferencia do design lúdico na medida em que este 

pressupõe apenas um aspecto de maior liberdade, de forma lúdica, quanto ao contexto em 

que está inserido.  

 

Figura 9:  Contextualização da Gamificação 

 

Fonte:  Adaptado de Deterding et al. (2011) 

 

A partir da observação da Figura 13, fica claro que a concepção do processo de 

gamificação:  

Essa concepção de game, da qual a gamificação deriva, implica em concebê-lo 
como um sistema, composto por elementos interconectados que, ao agregarem-se 
em um todo, resulta em um fenômeno que é maior do que a soma de suas partes. 
Dessa forma, podemos utilizar desde um número reduzido de elementos, até uma 
quantia maior, fazendo com que o produto final possa produzir uma experiência 
próxima a de um game completo. (FARDO, 2013, p. 3). 

 

Assim, a gamificação tem se mostrado como um fenômeno emergente com diversas 

potencialidades de aplicação no cotidiano das atividades humanas, devido a sua linguagem 

e metodologia dos games que são fáceis percepções e envolvimento. Além de serem 

facilmente aceitas pelas novas gerações que já nasceram envolvidas com o meio virtual. 

Ou seja, a gamificação se justifica a partir de uma perspectiva sociocultural. 
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 Sendo assim, na educação formal, a gamificação se mostra como um elemento 

estratégico para a aplicação da aprendizagem, pois para Fardo (2013, p. 3) “[...] ela 

encontra os indivíduos que carregam consigo muitas aprendizagens advindas das 

interações com os games.” Além do que, se mostra como uma área de atuação estratégica 

para o ensino-aprendizagem das escolas, visto que os jovens estão totalmente inseridos e 

ativos no contexto das mídias e das tecnologias digitais e se mostram desinteressados 

pelos métodos passivos de ensino e aprendizagem utilizados na maioria das instituições de 

ensino (FARDO, 2013). 

 

4.3. As características das tecnologias 

 Os últimos tempos foram marcados por profundas transformações na sociedade 

como um todo, seja nas suas relações internas ou externas. Muitas desta, aconteceram 

devido a presença e a evolução das tecnologias, por exemplo, uma carta que demora 

meses para chegar, hoje chega instantaneamente, via email ou aplicativos de mensagens 

ou até mesmo as pesquisas escolares que necessitam que as pessoas se deslocassem à 

biblioteca da cidade, hoje está no alcance de um clique com o advento dos computadores, 

smartphones e os mecanismos de busca.  

 Desta forma, o presente trabalho busca mostrar exatamente a transformação 

ocasionada pelas tecnologias na formação dos jovens estudantes. Para isso é necessário 

partir não só para os aspectos da tecnologia inserida no ambiente escolar, é necessário 

entender melhor a tecnologia e as características em si, para desta forma possa se ter a 

compreensão do todo em está envolto sobre os usos da tecnologia no processo de ensino-

aprendizagem.  

 Pensando nisso, é necessário definir o que vem a ser a tecnologia.  palavra 

tecnologia provém de uma junção do termo tecno, do grego techné, que é saber fazer, e 

logia, do grego logus,  razão.  Portanto, tecnologia  significa  a  razão  do saber  fazer  

(RODRIGUEZ, 2001). 

No entanto, para formulação do presente trabalho, buscou-se a definição da 

tecnologia como um ecossistema, visto os autores que baseiam a busca do entendimento 

do aprendizado. Desta forma, compreende-se a tecnologia como um “conceito que permite 

acionar   a   demanda   social,  a   produção   tecnológica   com   a   política   e   economia” 

(VERASZTO et al., 2009). Ainda segundo os autores:  

As tecnologias,  como  formas  de  organização  social, que  envolvem  o  uso  de 
artefatos ou certos  modos de  gestão de  recursos se integram  ao  meio  
estabelecendo vínculos de  interdependência  funcional  com  outras  tecnologias  e  
diversos  tipos  de  parâmetros  sócio-econômicos  e  culturais.  A tecnologia,  
portanto,  não  é  autônoma  por  dois  motivos:  por  um lado não se desenvolve 
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com autonomia em relação a forças e fatores sociais e, por outro, não é segregável 
do sistema  que faz parte  e sobre o qual atua (VERASZTO et al., 2009, p. 17).  

 

A tecnologia, portanto, pertence a um  meio,  atua  sobre  ele,  o  molda  e  sofre  

influências  do  mesmo. 

A partir disso, o presente trabalho apresenta no seu corpo o termo tecnologia não 

somente dentro de artefatos industriais isolados, mas sim como Tecnologia da Informação 

e Comunicação (TIC), sendo justificada a sua utilização pela grande aplicabilidade do termo 

dentro da área de educação, essa que o presente trabalho explora.  

Por tanto, a tecnologia é vista dentro do conceito que está relacionado com todos os 

tipos de tecnologias que estejam sintonizados com a informação e comunicação, 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), termo esse que surgiu no final dos anos 

90. A medida que dentro do campo científico, a tecnologia da informação e comunicação 

diz respeito aos estudos das aplicações que transformam ferramentas, máquinas e 

aplicações em serviços úteis à sociedade por meio do conhecimento. 

 Para Castells (2003, p. 67) “[...] o conjunto convergente de tecnologias em 

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

eletrônica.” Nesse sentido para o presente trabalho as TIC são meios que permitem 

potencializar o processo de ensino-aprendizagem possibilitando fazê-lo de diversas formas.  

Com isso buscou-se nessa seção do trabalho explorar um pouco as características 

das principais tecnologias presentes na educação dos jovens.  

 

a) Mídia digital: é baseada em tecnologia digital como a internet, softwares, por 

exemplo, os jogos de computador e laboratórios online. Recentemente a TV 

digital adentrou a essa classe, tendo como principal característica a 

interatividade.  

b) Mídia eletrônica: enquadram-se os recursos audiovisuais como televisão, 

rádio e o cinema, que se configuram como formas de comunicação 

unidirecional.  

c) Mídia impressa: o formato de mídia mais antigo, sendo considerado todo tipo 

de material impresso, composta por elementos como jornais, revistas, mala-

direta, folders e catálogos. 

 

4.4. Design Thinking na Educação 

O mundo está em constantes e aceleradas transformações e vem demandando de 

todos, em especial, as pessoas envolvidas no processo de educação, repensar a forma de 
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se transmitir o conhecimento, remodelando espaços chegando a reinvenção do 

pensamento.  

Trazendo assim o movimento pedagógico que se denomina "metodologias ativas”, 

onde a sua principal característica “[...] é a mudança no papel dos professores, que deixam 

de ser os detentores do conhecimento e passar a mediar o processo de aprendizagem, que 

têm os estudantes como protagonistas e autores de conhecimento.” (CAVALCANTI; 

FILATRO, 2016, p. 7). 

 Desta forma, o design thinking como uma das concepções ou metodologias de 

aprendizagem ativas articula dentro desse caminho de mudança de mindset da educação.  

Fato esse se dá pela forma de pensamento que o design traz consigo. No entanto, para 

compreensão desse pensamento é necessário, antes de mais nada, compreender o 

conceito de design.  

 O termo inglês design, originalmente (15881) significa “intenção, propósito, arranjo 

de elementos num dado padrão artístico''. No entanto, o design como campo de 

conhecimento e prática aparece junto à Revolução Industrial, à medida que o processo de 

mecanização e divisão de trabalho traziam consigo a necessidade de se estabelecer 

padrões, para que os bens de consumidor pudessem ser produzidos em escala industrial e 

comercializados no mercado de massa.  

[...] a concepção moderna de design se transformou em uma poderosa ferramenta 
de produção, dominada por especialistas reconhecidos por sua capacidade de 
projetar artefatos industriais - a princípio, físicos e analógicos, mas, posteriormente, 
também culturais, digitais e virtuais. (CAVALCANTI; FILATRO, 2016, p. 2).  
 

Nesse contexto surgem algumas das principais vertentes do campo do design, como mostra 

o Quadro 4.  

Quadro 4: Contexto histórico e vertentes do design  

Contexto Histórico Vertentes  

Era Industrial (final do século XVIII e início XIX) Design de produtos e industrial 

Anos de 1950 - Consumismo Design de bens, informações identidades 

Anos de 1970 e 1980 - Popularização dos 
computadores pessoais 

Design de interfaces 

Anos de 1980 - Foco nos usuários de produtos e 
serviços 

Design centrado no usuário 

Anos de 1990 - Popularização da internet Design de redes de multiusuários 

Fonte: Adaptado de Cavalcanti & Filatro autora (2016) 

 

 
1 O conceito de design é mencionado pela primeira vez na edição de 1588 do Oxford English Dictionary 
como “um plano ou esboço concebido para algo que se há de realizar.  
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A partir da análise do quadro observa-se que o design não se manteve estático as 

mudanças ocorridas, mas sim, evoluiu e entendeu as necessidades de cada tempo, isso se 

deve pelo pensamento do design, ou como Bull e Tovey denominaram e sua obra de 

“design nerly way of knowing” (modo de pensar dos designers).  

 

● Pensamento divergente e convergente: são os dois tipos de pensamento que 

de maior destaque nas características do pensamento de design, sendo a 

capacidade de alternância entre os depois o diferencial. O pensamento 

divergente tem por objetivo criar novas possibilidades, possui a capacidade 

criativa e de imaginar novos cenários. Já o pensamento convergente 

apresenta-se como o oposto, filtrando as opções imaginadas anteriormente e 

levando a decisão.  

● Pensamentos analítico e sintético: apresenta-se como complementos naturais 

dos pensamentos divergentes e convergentes. Consistem na decomposição 

do todo, sem o pensamento analítico não haveria a decomposição de 

problemas complexos, a fim de melhor compreensão dos mesmos, já sem a 

síntese, não existiria processo criativo, à medida que essa se baseia no ato 

coletivo de juntar as partes para  criar ideias completas.  

● Pensamentos dedutivo, indutivo e abdutivo: o pensamento dedutivo parte dos 

princípios generalistas para chegar a um específico, todavia o pensamento 

indutivo apresenta-se de maneira contrária, parte do específico para chegar 

em conclusões gerais. Por último, o pensamento abdutivo é o tipo de 

pensamento que introduz uma nova ideia, por meio da formação de uma 

hipótese explicativa e desenvolvimento de uma espécie de conhecimento 

intuitivo. 

● Pensamentos materializado e experimental:  O pensamento experimental é a 

capacidade de formular mentalmente uma ideia original, permitindo que essa 

seja testada e materializada, ou seja pensamento materializado. 

● Pensamentos individuais e colaborativos: dentro da perspectiva de 

pensamento do design torna-se cada vez mais difícil trabalhar sozinho. Como 

colabora Cavalcanti e Filatro (2016), quando o pensamento de design e seus 

princípios são adotados para resolver problemas e criar produtos, serviços e 

processos e estratégias inovadoras o trabalho individual é substituído pelo 

colaborativo. Ou seja, não há fronteiras entre áreas, profissões ou grupos, 

assim passa a existir a cocriação.  
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Assim, o pensamento de design tem muito a contribuir no campo da educação, a 

medida que estimula a solução de problemas, inovação, trabalhos colaborativos, novas 

descobertas e criação de estratégias diferenciadas e todos esses aspectos centrados nos 

usuários. Possibilitando desta forma, um frescor nas práticas educacionais. 

Tendo como base a diretriz de Brown (2010) as autoras Cavalcanti e Filatro (2016) 

afirmam que o Design Thinking (DT) se torna uma abordagem que catalisa a colaboração, 

inovação e a busca por soluções mediante a observação e a cocriação, a partir do conceito 

da prototipagem e da análise de diferentes realidades. 

Com isso, o DT tem como base de trabalho aquilo que todos os seres humanos 

possuem, a capacidade de resolução de problemas. Não se tratando apenas de uma 

proposta com foco no ser humano, mas ele é profundamente humano pela própria natureza, 

visto que baseia-se na capacidade de ser intuitivo, reconhecer padrões, desenvolver ideias 

que tenham significado emocional além de funcional e que tudo isso seja capaz de ser 

expresso.  

Trazendo assim, o DT para o campo educacional, sua justificativa de uso está 

pautada devido a sua abordagem humanista que estimula a criatividade e permite que as 

pessoas envolvidas sejam ouvidas e observadas, padrões sejam "rompidos"/desafiados e 

no final ideas semi avaliadas a partir da elaboração e teste de protótipos.   

Partindo deste ponto as autoras Carolina Costa Cavalcanti e Andrea Filatro no seu 

livro Design Thinking na educação presencial, a distância e corporativa apresentam três 

aplicações para o uso do DT no campo da educação (Figura 10).  

Figura 10: As três aplicações do design thinking na educação 

Fonte: Adaptada de Cavalcanti & Filatro autora (2016) 
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● Abordagem de inovação: Segundo o dicionário Michaelis, inovar é a capacidade de 

criar, inventar, fazer invenções, introduzir algo novo. Assim, ao inserir a palavra no 

âmbito da educação temos a terminologia pedagogia da inovação que de acordo 

com Bittencourt (2016), pesquisadores da Universidade de Turku (Finlândia) 

cunharam a expressão, a fim de definir uma nova maneira de assimilar, produzir e 

utilizar o conhecimento de modo a criar inovações. Com isso, ainda segundo 

Bittencourt (2016) no âmbito educacional, o inovar diz respeito tanto ao processo 

quanto ao resultado das ações que introduzem novos elementos em determinado 

contexto, com objetivo de melhoria e resultando em novas aprendizagens. No 

entanto inovar para área da educação não necessariamente estar sempre associada 

a criação de algo totalmente novo (inovação descontínua, radical ou disruptiva) ela 

pode estar relacionada com reorganização de ideias e melhorias de processos, 

produtos, serviços ou políticas (inovação incremental e sintética) (CAVALCANTI; 

FILATRO, 2016) Desta forma, a abordagem de inovação aplicada na educação, o 

aluno e seu processo de ensino aprendizagem são o foco.  

● Metodologia de soluções de problemas: Nesta abordagem o enfoque é a solução 

eficiente de um problema. Assim, “[...] determinado problema pode ser resolvido sem 

que uma inovação resulte do processo. E é pela avaliação dos resultados da solução 

implementada que se pode determinar se o problema foi realmente resolvido [...]” 

(CAVALCANTI; FILATRO, 2016, p. 59). Com isso, o DT é especialmente 

interessante para educação, basicamente pelo fato de pensar em criar soluções 

desejáveis, viáveis e praticáveis para os chamados wicked problems (problemas 

complexos), tendo como base a empatia e colocando as pessoas envolvidas no 

centro da situação desafiadora. E o campo da educação é permeado de problemas 

complexos, seja dentro das salas de aulas, processos de gestão, políticas públicas 

entre outras áreas que a norteiam.  

● Estratégia de ensino-aprendizagem: o Design Thinking é composto de etapas 

práticas, colaborativas e interativas que fazem quando adotado como estratégia de 

ensino-aprendizado, permite que os discentes trabalhem de forma criativa, em grupo 

e projetam soluções de problemas reais. Desta maneira, para Cavalcanti e Filatro 

(2016) justifica a utilização do mesmo como estratégia de ensino aprendizagem, 

visto que uma vez que seus processos os estudantes possuem a possibilidade de 

não só propor soluções, mas de protótipo-las. Permitindo dessa maneira que as 

abordagens educacionais sejam feitas de forma mais autênticas, podendo ser 
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articulada a avaliação sob a âmbitos dos três tipos clássicos: avaliação diagnóstica, 

formativa e somativa.  

 

4.4.1 O fator humano no design thinking 

Será que professores, alunos, diretor escolar poderiam estar envolvidos e 

contribuindo de forma efetiva em um projeto que tenha como base o DT?  Para Simon (1981 

apud CAVALCANTI; FILATRO, 2016, p. 93) “designer é aquele que projeta soluções 

visando transformar as situações existentes em situações melhores ou preferidas”. Além 

disso, a partir da perspectiva do design thinking, espera-se que as fronteiras das áreas de 

conhecimento e atuação sejam transpostas (CAVALCANTI; FILATRO, 2016). Isso justifica-

se pelo fato de acarretar maior diversidade e riqueza de visões, estimulando diferentes tipos 

de pensamentos e incentivando a criatividade e inovação.  

 

No DT não há espaço para sucessos particulares, pois a chave do sucesso no uso 
da abordagem está embasada na prática da cocriação. É pela combinação de 
perspectivas de todos os agentes envolvidos que se torna possível obter os 
melhores resultados (CAVALCANTI; FILATRO,2016, p. 95).  
 

4.4.2 Criando grupos heterogêneos 

Quando se decide trabalhar com o DT como estratégia de ensino-aprendizagem no 

qual envolve a participação de alunos e professores, caso do presente trabalho, é 

necessário que haja a divisão de participantes em grupos fazendo com que esse trabalhem 

de forma colaborativa. Para isso, os autores Brenner e Uebernickel (2016) trazem o 

conceito de grupos heterogêneos aplicados ao DT. Os autores indicam que grupos 

heterogêneos podem ser formados em variadas dimensões - desde a diversidade étnico-

cultural e socioeconômica até de gênero.  

Para completar a construção dos grupos dentro do âmbito educacional é preciso ir à 

teoria de Kolb (1894) - O inventário de Estilos de aprendizagem - a qual é amplamente 

aceita, principalmente na educação corporativa. A mesma traz que existem quatro estilos 

de aprendizagem baseados nas dimensões sentir-pensar (compreensão da realidade - do 

concreto ao abstrato) e observar-fazer (transformação da realidade - observação à 

experiência). Os quatro estilos resultantes (Figura 11) 
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Figura 11: Exemplificação grupo heterogêneo e do uso de inventários de aprendizagem 

Fonte: Adaptada de Cavalcanti & Filatro autora (2016) 

 

● divergente (observador): criativo e prefere ouvir e compartilhar ideias; possui 

a capacidade de propor alternativas e reconhece problemas com certa 

facilidade. 

● assimilador (pensador): excelente para trabalhar os detalhes e dados; busca 

em suas experiências e conhecimentos anteriores a resolutiva dos problemas; 

busca entender novos conceitos e ideias.  

● convergente (examinador): prefere e gosta de resolver problemas práticos; 

correlaciona teoria e prática; desempenha bem atribuições relacionadas à 

resolução de problemas.  

● acomodado(atuador): facilidade de adaptação em novas situações; integra 

uma experiência a um conhecimento novo; ativo e criativo, apresenta-se como 

líder natural.  

 

4.4.3 Adaptação do DT à educação 

 

[...] O Design Thinking pode ser expresso dentro de um contexto de projetos e força 
a articulação de um objetivo claro com um princípio. Ele cria prazos naturalmente 
que impõem uma disciplina e nos dão oportunidade de rever os progressos, fazer 
correções ao longo do curso e redirecionar as atividades futuras. Essa clareza, 
direcionamento e limites de um projeto bem definido são vitais para sustentar um 
alto nível de energia criativa (CAVALCANTI; FILATRO, 2016, p. 21)  
 

O DT se beneficia da capacidade que todos os seres humanos pensantes possuem, 

que no entanto é negociada por eles na prática do cotidiano, ele baseia-se assim na 
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capacidade intuitiva, de reconhecer padrões, desenvolver ideias que tenham um significado 

emocional além de funcional, expressão em diversos canais e meios (palavras ou símbolos) 

(CAVALCANTI; FILATRO, 2016).  

 Assim, há uma crescente da aplicação do DT no campo da pesquisa nos últimos 

anos, principalmente devido a sua abordagem focada no ser humano como centro da 

resolução dos problemas. No Brasil, o primeiro artigo sobre DT foi publicado em 2009 e o 

primeiro workshop ocorreu em Porto Alegre em 2010 (NITZSCHE, 2012). Desde então o 

crescimento de pesquisas acadêmicas vêm crescendo em especial com a aplicabilidade 

dentro da área de educação, revelando que a abordagem do DT tem sido inserida em 

Instituições de ensino para inovar, resolver problemas e como estratégia de ensino 

aprendizagem.  Pois, o pensamento do DT quebra paradigmas de anos de educação 

voltada para o docente sendo o centro e discente como mero receptor. O Design Thinking 

traz modernidade e mudanças culturais, podendo contribuir para a formação de seres 

capazes de propor e lidar com problemas complexos e conceber soluções inovadoras.  

 No entanto, para o Design Thinking possui diversas perspectivas relativas ao seu 

processo, e consequentemente diferentes visões sobre as etapas do processo e métodos 

adotados. Dentro do contexto brasileiro, as perspectivas mais conhecidas e difundidas são 

as abordagens da Ideo e da d.school (Figura 12).  

 

Figura 12: Articulação das etapas entre Ideo e d.school 

 

Fonte: Adaptada de Cavalcanti & Filatro autora (2016) 

 

 Fica evidente desta forma, a existência de diferentes abordagens do DT, no entanto elas 

possuem a capacidade de se relacionarem entre si, desta forma, o presente trabalho adotou 

a abordagem trazida pelas autoras Carolina Cavalcanti e Andrea Filatro, que traça um DT 

focado na área da educação e entrelaça as perspectivas da Ideo e  d.school (Figura 13) 
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Figura 13: As quatro etapas do DT aplicado à educação 

 

 Fonte: Adaptada de Cavalcanti & Filatro autora (2016) 

 

Considerando que o DT é um processo que pode ser desenvolvida de forma flexível, 

colaborativa e interativas as autoras Carolina Cavalcanti e Andrea Filatro na obra, Design 

Thinking na Educação presencial, a distância e corporativa, apresentam uma proposta de 

trabalho voltada a educação das etapas a serem realizadas dentro da aplicabilidade do DT 

com foco no pensamento da educação, mas sem esquecer da duas principais fontes de da 

área do design thinking, Ideo e  d.school. (Figura 14) 

E para reforçar a aplicabilidade do DT dentro da área da educacional as autoras 

trazem:  

O DT se diferencia de outras abordagens para soluções de problemas, a geração 
de inovações e o ensino-aprendizagem justamente porque possibilita que, durante 
o desenvolvimento de um projeto, uma gama de estratégias que fazem uso da 
criatividade e da intuição sema adotadas (CAVALCANTI; FILATRO, 2016, p. 120).  
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Figura 14: Articulação das etapas entre Ideo, d.school e a educação 

 Fonte: Adaptada de Cavalcanti & Filatro autora (2016) 

 

4.5 O que é sequência didática  

Vive-se em um mundo bombardeado por informações a todos os instantes, vindas 

de diferentes meios e formas e que exercem papel fundamental no processo de escolhas, 

ações e desenvolvimento. Com esse fenômeno lança-se dentro das mais diversas 

instituições da sociedade o desafio de entender, como aplicar a tecnologia da informação 

e comunicação de maneira efetiva a gerar frutos.  

Sendo necessário destacar que uma das contribuições deste novo “cenário 

tecnológico" para a qualidade e a equidade da educação é possibilitar o acesso a recursos 

educacionais digitais que oferecem material didático em múltiplos formatos e plataformas. 

“O estímulo à produção de recursos educacionais digitais tem sido uma tendência 

entre as correntes pedagógicas mais inovadoras e objeto de políticas públicas voltadas a 

intensificar a presença das tecnologias da informação e da comunicação nas 

escolas”.(CECHINEL, 2017,  p. 3) 

Porém, é preciso preparar os usuários (docentes e discentes) desses recursos para 

que reconheçam os benefícios, para que consigam identificar o que mais lhes servirá como 

apoio ao processo de ensino-aprendizagem e para que assim sejam capazes de utilizá-los 

da melhor forma possível.  
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Assim é importante, primeiramente, entender a natureza dos recursos, suas 

aplicabilidades e também é fundamental orientar formar os professores e alunos sobre os 

indicadores de qualidade pedagógica e tecnológica dos recursos. Só assim eles poderão 

escolher materiais adequados às suas necessidades e que impactem positivamente a 

aprendizagem.  

O presente trabalho buscou realizar a formulação de uma sequência didática de 

recomendações do uso das tecnologias digitais.  

A sequência didática, constitui um conjunto de atividades, estratégias e intervenções 

planejadas etapa por etapa pelo docente para que o entendimento do conteúdo ou tema 

proposto seja alcançado pelos discentes (KOBASHIGAWA et al., 2008). O termo sequência 

didática, apresenta a ligação estreita entre os conhecimentos epistemológico e pedagógico, 

tendo como uma característica a elaboração de uma sequência orientada nas dificuldades 

de ensino e aprendizagem relatadas na literatura/conhecimento científico, confrontado com 

a realidade local da sala de aula/mundo material (MÉHEUT; PSILLOS, 2004). 

Ainda sobre o olhar de Méheut e Psillos (2004), algumas abordagens podem ser 

adotadas no planejamento das sequências didáticas e, para tal, os autores propõem um 

modelo formado por quatro segmentos: professor, aluno, mundo material e conhecimento 

científico. (Figura 15). 

 

Figura 15: Losango didático - concepção da sequência didática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Adaptado de Méheut e Psillos (2004). 
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Pode ser observado (Imagem 15) o modelo proposto por Méheut e Psillos (2004) 

para descrever a concepção de uma sequência didática, denominado de “losango didático”. 

Ao observar o modelo, observa-se que as sequências didáticas envolvem duas dimensões: 

a dimensão epistêmica e a dimensão pedagógica. Na primeira dimensão são considerados 

os processos de elaboração, de execução e de validação do conhecimento científico, que 

possuem relação com o mundo material (problemáticas, objetivos e conteúdo a serem 

ministrados). Já a dimensão pedagógica são considerados os aspectos inerentes ao papel 

do professor, as interações docente-discente e discente-discente (recursos e estratégias a 

serem utilizadas).  

Desta forma, fica claro que o processo de construção da sequência didática 

necessita ser um ato de planejamento e deve ser desenvolvida para atingir um objetivo, 

focada nas necessidades dos discentes.  
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5. Resultados e Discussão 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar o caminho percorrido para a 

elaboração do material educacional. Bem como os resultados obtidos das análises e 

construção da sequência didática.  

 

5.1. Matrizes curriculares das Universidades 

Para o desenvolvimento da sequência didática em consonância com as 

necessidades de docentes e discentes e entendimento do cenário vivido pelos mesmos.  

Em um primeiro momento o presente trabalho elaborou uma análise das Grades 

Curriculares 3 melhores Faculdades/Universidades de Pedagogia e das áreas de ciências 

da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Física e Química), levando em consideração a 

nota máxima do conceito aplicado na prova do ENADE, cinco, como critério de escolha. A 

análise teve como objetivo verificar a presença ou não de disciplinas com enfoque no uso 

das tecnologias, ou seja, como as instituições de ensino, formação Licenciatura, estão 

preparando os futuros docentes para a inserção das tecnologias dentro da sala de aula, em 

um mundo cada vez mais globalizado pelas tecnologias. Como afirma Kenski (2012, p. 21) 

A evolução tecnológica não se restringe apenas aos novos usos de determinados 
equipamentos e produtos. Ela altera comportamentos. A ampliação e a banalização 
do uso de determinada tecnologia impõem-se à cultura existente e transformam não 
apenas o comportamento individual, mas o de todo o grupo social. [...] O homem 
transita culturalmente mediado pelas tecnologias que lhe são contemporâneas. 

 

Para realização da escolha das Instituições de Ensino a terem suas matrizes 

curriculares analisadas, o critério utilizado partiu do último Exame Nacional de Desempenho 

dos Estudantes (Enade) realizado pelos cursos de Pedagogia, Biologia (Licenciatura), 

Física(Licenciatura) e Química(Licenciatura) em 2019. Desta forma, as Instituições de 

Ensino que obtiveram maior nota, foram selecionadas. (Quadro 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

Quadro 5: Notas Instituições de ensino  

Biologia 

Instituição Conceito Enade (Faixa) Conceito Enade (Contínuo) 

Fundação Universidade Federal Do Abc 4,9466 5 

Faculdade Integrada Da Grande Fortaleza 4,8771 5 

Pontifícia Universidade Católica Do Rio 
De Janeiro 

4,6927 5 

Física 

Instituição Conceito Enade (Faixa) Conceito Enade (Contínuo) 

Universidade Federal De Juiz De Fora 4,8857 5 

Universidade Luterana Do Brasil 4,7135 5 

Instituto Federal De Educação, Ciência E 
Tecnologia Do Paraná 

4,6496 5 

Pedagogia 

Instituição Conceito Enade (Faixa) Conceito Enade (Contínuo) 

Universidade Estadual Paulista Júlio De 
Mesquita Filho 

5,0000 5 

Universidade Paulista 4,8483 5 

Universidade Federal De São Carlos 4,7897 5 

Química 

Instituição Conceito Enade (Faixa) Conceito Enade (Contínuo) 

Universidade Federal De Santa Catarina 4,8490 5 

Universidade Estadual De Campinas 4,7153 5 

Universidade Federal Fluminense 4,6464 5 

Fonte: Adaptado de Enade (2019) 

 

 Após a definição das Instituições a matrizes curriculares das mesmas foi verificada, 

a apresentação ou não de disciplinas que tratem o uso das tecnologias como mecanismo 

no processo de ensino aprendizagem, conforme apresentado no Quadro 6. A realização 
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desta análise foi feita diretamente no site das Instituições, matrizes curriculares e ementas 

das disciplinas disponibilizadas por elas. 

 

Quadro 6: Análise das matrizes curriculares 

 Instituição Possui disciplina Não possui 

Biologia Fundação Universidade 
Federal Do Abc 

X   

Faculdade Integrada Da 
Grande Fortaleza 

 x 

Pontifícia Universidade 
Católica Do Rio De 

Janeiro 

x  

Física Universidade Federal 
De Juiz De Fora 

 x 

Universidade Luterana 
Do Brasil 

x  

Instituto Federal De 
Educação, Ciência E 

Tecnologia Do Paraná 

x  

Pedagogia Universidade Estadual 
Paulista Júlio De 
Mesquita Filho 

x  

Universidade Paulista x  

Universidade Federal 
De São Carlos 

x  

Química Universidade Federal 
De Santa Catarina 

x  

Universidade Estadual 
De Campinas 

x  

Universidade Federal 
Fluminense 

 x 

Fonte:Elaborada pela autora (2021) 

Para melhor ilustrar quais seriam as disciplinas ofertadas pelas Instituições, o 

Quadro 7 apresenta os respectivos nomes das matérias trabalhadas pelas organizações de 

ensino.  
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Quadro 7: Apresentação das disciplinas 

Instituições Disciplinas 

Pontifícia Universidade Católica Do Rio De Janeiro  A Escola, O Professor e a Prática 

Docente/Laboratório de Ensino em Biologia I 

Fundação Universidade Federal Do Abc1 Educação à Distância e Novas 

Tecnologias(optativa)  

Universidade Luterana Do Brasil Tecnologias Educacionais 

Instituto Federal De Educação, Ciência E 
Tecnologia Do Paraná 

Ciência, Tecnologia e Inovação 

Universidade Estadual Paulista Júlio De Mesquita 
Filho 

Mídia e Educação / Tecnologia da Informação e 

Comunicação Aplicadas à Educação (Pré requisito 

Mídia e Educação) 

Universidade Paulista Tecnologia da Informação e Comunicação em 

Educação 

Universidade Federal De São Carlos Educação, Comunicação e Tecnologias 

Universidade Federal De Santa Catarina Ambientes para Aulas Experimentais de 

Química no Ensino Médio 

Universidade Estadual De Campinas Comunicação, Educação e Tecnologias / Educação 

e Tecnologias 

Fonte: Elaborada pela autora (2021) 

 

Após a investigação observa-se que a maioria das organizações de ensino possui, 

sim, disciplinas com o enfoque de melhores práticas de ensino-aprendizagem com a 

utilização das tecnologias digitais. Pode-se dizer que as instituições perceberam a 

ascensão da internet e seus reflexos dentro do processo de aprendizagem, novos desafios 

surgiram para educação formal. As aulas passaram por alterações nas dinâmicas de busca 

por conhecimento mediada pelas tecnologias, visto que as mesmas tinham a intenção de 

facilitar e ampliar os processos de ensino. (Klein et al., 2020).  

A partir dessa transformação, Toschi (2005, p. 37) afirma que “houve significativas 

mudanças nos processos educativos. Dentre eles, a autora cita: 1) ajudas para o ensino, 

marcado pelo objetivo da modernização; 2) ajudas para a aprendizagem, marcada pelo 

objetivo da otimização dos processos educativos e; 3) abordagem sistêmica marcada pelos 

processos de mudanças.” 
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No entanto, ainda segundo Toschi (2005, p. 38) é necessário sempre haver ações 

focadas no desenvolvimento do material pedagógico por trás da utilização das tecnologias. 

Pois, ao longo da história muitas vezes a inserção das tecnologias não foi levado em conta 

os autores ativos na relação o aluno e professor. Sendo esse aspecto de muitas críticas ao 

longo dos anos sobre a inserção dos tecnologias dentro do ambiente escolar e que vai 

contramão aos pressupostos de Vygotsky, na sua perspectiva professor e escola 

necessitam intervir no sentido de oferecer ao discente oportunidades significativas de 

construção de conhecimentos e valores, os quais estão entrelaçados nos aspectos da 

conjuntura atual social, e principalmente, viabilizando a inserção e utilização das 

tecnologias informáticas como instrumentos auxiliares à prática pedagógicas com o objetivo 

de promover interação, cooperação, comunicação e motivação a fim de diversificar e 

potencializar as relações inter e intrapessoais mediante situações mediatizadas, que 

venham a dar um novo significado ao processo de aprendizagem (Vygotsky, 1996).  

Além de possibilitar a aprendizagem significativa proposta por Ausubel (1980) que 

implica em ampliar e modificar o conceito já construído pelo sujeito por meio de uma relação 

não arbitrária e substantiva (não literal). “[...] Uma relação não arbitrária e substantiva 

significa que as ideias são relacionadas a algum aspecto relevante existente na estrutura 

cognitiva do aluno, como, por exemplo, uma imagem, um símbolo, um conceito ou uma 

proposição.” (Ausubel; Hanesian; Novak, 1980, p. 34). Ou seja, um material pedagógico 

construído por meio dos aspectos sócio-histórico-cultural e por conceitos já adquiridos do 

aluno, podem facilitar a compreensão das novas informações dando significado real ao 

conhecimento adquirido.  

Importante ressaltar neste aspecto que as tecnologias não aparecem dentro da 

construção do conhecimento como substitutas dos docentes, e sim como ferramentas na 

prática docente. Assim, o professor se torna não detentor do saber, mas sim, mediador de 

conhecimentos (Klein et al., 2020)  e as tecnologias como maneiras de despertar a 

curiosidade em busca do conhecimento.  

 Assim, as tecnologias digitais podem ser anexadas nas práticas docentes no auxílio 

de atingir os objetivos pedagógicos claramente definidos nos planos de aulas, pois  com 

desenvolvimento de um planejamento, se atribui um sentido para a aprendizagem, um 

direcionamento para o porquê da utilização de determinados elementos dentro da sala de 

aula e direcionamento das ações voltadas à  facilitação no repasse de conteúdo. Nesse 

cenário, “a tecnologia deve se transformar em um catalisador de alterações nos paradigmas 

educacionais” (Klein et al., 2020, p. 284). Mostrando assim, a importância da construção de 
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um guia de inserção, adaptação e recomendações do uso das tecnologias digitais como 

contribuição no processo de ensino-aprendizagem, como propõe esse trabalho.  

 

5.2. Resultados no Exame Nacional do Ensino Médio na área de Ciências da Natureza 

e suas Tecnologias 

 Após o entendimento do cenário vivenciado pelo docente na sua formação e a 

correlação das tecnologias digitais dentro deste contexto. Se fez necessário compreender 

em qual área do ensino básico o presente trabalho iria construir a sequência didática.  

 Desta forma, se fez um afunilamento entre as disciplinas oferecidas no 3º ano do 

Ensino Médio e uma análise das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) visto 

que, o mesmo é responsável pela avaliação do desempenho do estudante ao fim da 

escolaridade básica. 

Com isso, foi definido um período de análise de 5 anos dos últimos resultados do 

Exame liberados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP)(Figura 16) órgão responsável por monitorar (envolvendo das avaliações de 

desempenho, pesquisas, modernização e garantia de melhorias) de toda a rede 

educacional do país. 

 

Figura 16: Resultados Enem 2016 - 2020 

 

Fonte: Adaptado de INEP (2016-2020) 
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Conforme pode-se observar na Figura 16, a área de Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias apresenta a menor média histórica, 496,3 pontos desde 2016 até o último 

exame aplicado em 2020, até a realização da presente pesquisa, em relação às demais 

áreas. Dados esses, que demonstram a importância de um estudo focado na área de 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias, a fim de demonstrar um caminho para a melhora 

das médias na área.  

Após análise sobre as médias do Exame Nacional do Ensino Médio, onde foi 

averiguado que a área de Ciências da Natureza possuía a média mais baixa nos últimos 5 

anos (2016-2020) de aplicação da prova. Viu-se a necessidade de entender o cenário do 

Colégio de Aplicação de Resende, local de realização da presente pesquisa, a fim de 

verificar se a instituição apresenta o meu cenário do ENEM, sob a perspectiva das médias 

das notas dos discentes ou se enquadra em outro cenário.  

Para isso, foram analisadas as notas dos últimos 6 anos (2016-2021) dos alunos do 

Ensino Médio do Colégio de Aplicação. (Figuras 17 e 18) 

Figura 17: Análise Ensino Médio 2016 a 2021 

 

Fonte: Elaborado pela Autora (2021) 
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Figura 18: Média final das disciplinas 2016 -2021 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

Como demonstrado na Figura 18, a Instituição vai no desencontro do cenário do 

Exame Nacional do Ensino Médio, apresentando a disciplina de Matemática com a menor 

média histórica dos últimos 6 anos, com o valor de 70,8. A área de Ciências da Natureza 

aparece em segundo com 71,7, seguidas respectivamente das áreas de Ciências Humanas 

(77,3); Redação (78,7) e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (80,8).  

O panorama apresentado reforça a necessidade de um olhar para as áreas de 

exatas dentro das instituições de ensino de uma maneira geral, visto que a diferença entre 

as áreas de menores médias é de somente 0,9.  

Com isso, o presente trabalho delimitou seu âmbito de pesquisa dentro das 

disciplinas de que contemplam a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias por 

considerar que essa tem apontado com as menores médias históricas no ENEM e em 

segundo no Colégio de Aplicação de Resende.  

 

5.2.1.Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias  

O ensino de Ciências Natureza e suas Tecnologias têm como alicerce a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), documento de caráter normativo que tem por objetivo 

“conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 

desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica” (BASE NACIONAL 

COMUM CURRICULAR, 2018). Desta forma, fica assegurado aos jovens do ensino médio 
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brasileiro o direito de aprendizagem e desenvolvimento como determina o Plano Nacional 

de Educação (PNE).  

 Assim, a BNCC traça as competências e reconhece os valores e ações formadores 

da sociedade brasileira, além de estar alinhada à Agenda 2030 da Organização das Nações 

Unidas (ONU) 2 

 No que tange às diretrizes diretas sobre o ensino das Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias que abrange as disciplinas de Biologia, Física e Química. A BNCC (2018) 

define:  

Na área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias propõe um aprofundamento 
nas temáticas Matéria e Energia, Vida e Evolução e Terra e Universo. Os 
conhecimentos conceituais associados a essas temáticas constituem uma base que 
permite aos estudantes investigar, analisar e discutir situações-problema que 
emerjam de diferentes contextos socioculturais, além de compreender e interpretar 
leis, teorias e modelos, aplicando-os na resolução de problemas individuais, sociais 
e ambientais. 
 

Sendo as com as Competências Específicas De Ciências Da Natureza E Suas Tecnologias 

Para o Ensino Médio (Quadro 8) 

 

Quadro 8: Competências Específicas De Ciências Da Natureza E Suas Tecnologias Para o Ensino 

Médio 

1. Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas interações e relações entre 
matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, 
minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional 
e global. 
 

2. Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar 
argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, 
e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis. 
 

3. Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas 
implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, 
para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas 
descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes 
mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC). 

Fonte: Adaptado de BNCC (2018) 

 

5.3. Pesquisa de Campo  

O desenvolvimento da pesquisa se deu no Colégio de Aplicação de Resende foi 

elaborada durante 3 dias, no período da manhã. Contando com a participação dos 

Professores das Disciplinas de Biologia, Física e Química, além dos alunos que levaram o 

 
2  ONU. Organização das Nações Unidas. Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>. Acesso em: 7 nov. 2017. 

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
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Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) e o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), assim a pesquisa contou com três docentes e 20 discentes.  

Assim, no primeiro dia 20 discentes e 3 docentes foram levados ao laboratório de 

informática do Colégio de Aplicação de Resende para responderem o questionário online 

que para o primeiro grupo continha 20 questões sendo 12 objetivas e 8 discursivas, as 

mesmas tinha por objetivo entender o cenário da inserção das tecnologias dentro da sala 

de aula e o uso por parte dos alunos.  

Desta forma, ficou evidente que as tecnologias digitais fazem parte do dia a dia dos 

alunos desde muito cedo, pois 65% dos respondentes afirmaram que utilizam as 

tecnologias digitais desde 5 e 8 anos de idade e revelaram durante a entrevista 

semiestruturada que utilizam o celular por exemplo o tempo todo, até mesmo na sala de 

aula. (Gráfico 01) 

 

Gráfico 01: Desde de que idade você se lembra de ter acesso e utilizar as tecnologias?  

Fonte: Google forms (2022) 

O resultado nos mostra que as novas gerações, criadas dentro da globalização, são 

bombardeadas diariamente por informações, buscam conhecimento e a socialização por 

meio dos meios tecnológicos como processo natural do seu crescimento. Para evidenciar 

tal necessário Migliora (2013) nos traz que hoje as mídias (computadores, celulares, 

internet) não podem ser vistas simplesmente como uma tecnologia, no seu sentido de 

objeto operante, mas como meios pelos quais as pessoas constroem suas realidades 

internas e externas, tendo elas como referência. Ou seja, são os objetos tecnológicos que 

hoje contribuem de maneira decisiva para criação e mudanças de hábitos e formas de ver 

o mundo.  
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Dentro dos recursos de maior acesso dos estudantes (eles podiam assinalar mais 

de uma opção) encontram-se: Smartphone com 95% todos respondentes disseram que 

possuíam e utilizavam com frequência, seguido do Computador 85% de incidência de 

resposta, Tablet (30%), Smartwatches (25%) e assistentes virtuais (5%). (Gráfico 02). 

Esse cenário apresenta-se de maneira significativa visto que o público analisado pertence 

ao grupo de estudantes de escolas particulares, onde o acesso às tecnologias vem se 

demonstrado maior como demonstrou o estudo já apresentado neste trabalho, feito pelo 

IBGE (2019), onde 98,4% dos estudantes da rede privada utilizaram a Internet em 2019, 

este percentual entre os estudantes da rede pública de ensino foi de 83,7%.  

Gráfico 02: Quais os recursos tecnológicos você possui?  

Fonte: Google forms (2022) 

 

Quando perguntados se existia algum tipo de aplicativo/programa voltado para área 

da educação, instalado em seus smartphones, computadores e tablets, a grande maioria 

(70 %) apontou a existência. (Gráfico 03). O resultado se entrelaça com a teoria trazida por  

Papert, os quais, juntos com o uso do computador, configuram uma alternativa ao processo 

de ensino e aprendizagem num contexto de tecnologias. Com isso, o aprendizado torna-se 

resultado da interação do sujeito aprendiz com objetos, concretos ou não (família, escola e 

ambiente social) demonstrando um dos princípios da teoria de Ausubel (1980), o qual a 

aprendizagem deve ocorrer de modo colaborativo e motivada pelo interesse do sujeito 

aprendente, ou seja, os jovens da atualidade estão inseridos em um mundo da 

conectividade, com isso vão buscar tais elementos para fazerem parte o dia a dia do 
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aprendizado. Assim, dentro desta perspectiva encontra-se Vygotsky com a sua teoria sócio-

histórico-cultural, parte do pressuposto que o processo de desenvolvimento humano está 

diretamente vinculado às interações entre sujeito e sociedade, cultura e histórico de vida, 

acrescentados as oportunidades e situações de aprendizagem ao longo de toda a 

existência do ser. 

 

Gráfico 3: Dos aplicativos que você possui no seu celular/computador/tablet existe algum 

relacionado a educação?   

 

Fonte: Google forms (2022) 

Para completar a análise do uso das tecnologias dentro da área da educação, os 

alunos responderam para quais fins eles utilizam as tecnologias. Dentro desse 

questionamento os pesquisados poderiam assinalar mais uma opção dentro das 

apresentadas (diversão, estudo, relacionamento com amigos e familiares, busca de 

curiosidade e autoconhecimento). (Gráfico 04) 
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Gráfico 04: De que forma você utiliza as tecnologias? 

Fonte: Google forms (2022) 

 

Como resposta à pergunta, 100% dos participantes afirmaram que utilizam os meios 

tecnológicos para diversão, seguido de 95% para relacionamento com amigos e familiares, 

90% o uso é voltado para o estudo, 75% para busca de curiosidades e 65% 

autoconhecimento. Tais dados apresenta um cenário que Siemens apresenta em seus 

pensamentos do conectivismo, o processo de adquirir conhecimento dentro do 

conectivismo é baseado em experimentos e influência das redes dos alunos. Isso porque o 

conectivismo busca ir além de entender somente o “novo” processo de ensino 

aprendizagem, ele busca compreender as necessidades e os desejos da geração digital e 

de uma sociedade decorrente do desenvolvimento tecnológico. Ou seja, a aprendizagem 

nos tempos de era digital é contínua e podendo ocorrer também de forma informal através 

da experimentação, diálogo, pensamento e reflexão.  

Para contemplar e trazer essa questão para o ambiente escolar, os discentes foram 

perguntados se os professores utilizavam as tecnologias na sala de aula, antes mesmo da 

pandemia (Gráfico 05) , se indicavam o uso das tecnologias no processo de ensino 

aprendizagem (Gráfico 06)     
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Gráfico 05: Na sala de aula era utilizado recursos tecnológicos, antes da pandemia? 

Fonte: Google Forms (2022) 

 

Gráfico 06: Os professores e a escola em geral, indicam links de sites, aplicativos ou softwares para vocês 

ampliarem o conhecimento além do que é dito em sala de aula? 

 

 

 

Fonte: Google Forms (2022) 

 

As respostas obtidas dos alunos, fica exposto que há a  presença dos meios 

tecnológicos no ambiente escolar como auxílio para os professores ministrarem o conteúdo 

(50% das respostas) e que os professores incentivam sim, o corpo docente a buscarem, 

completarem o processo de ensino com o uso das tecnologias (85% dos respondentes) . 

Sendo importante entender aqui, que a tecnologia nesta análise é entendida como todos 

os instrumentos que servem para realizar um trabalho pedagógico de construção do 
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conhecimento.” (Leite, 2014, p. 25), os quais abrangem uma variedade de artefatos, 

instrumentos, e máquinas que se incorporam ao processo de ensino-aprendizagem. 

Com isso, a inserção de novos conteúdos, mediados por tecnologias digitais, ocorre 

com o objetivo de aprendizado e promoção ao professor o papel não somente de transmitir 

o conhecimento, mas também em adquiri-lo por meio de novas metodologias. Ou seja, a 

utilização dessas ferramentas educacionais tecnológicas abrem caminho para uma “[...] 

nova concepção do conhecimento, além de instigar a capacidade criativa do aluno e formar 

novos conceitos de maneira distinta, os quais transformam tarefas difíceis em processos 

dinâmicos e mais facilitados” (KLEIN; CANEVESI; FEIX; GRESELE; WILHELM, 2020, p. 

282). Desta forma, os alunos responderam: Na sua opinião, as tecnologias que benefícios 

a tecnologia trouxe para o seu processo de ensino-aprendizagem? (Múltiplas respostas são 

aceitas). Essa pergunta tem como objetivo de entender o pensamento do discente para que 

assim, a sequência didática fosse montada para atender às suas necessidades dentro do 

processo de ensino-aprendizagem. (Gráfico 07)  

 

Gráfico 07: Na sua opinião, as tecnologias que benefícios a tecnologia trouxe para o seu processo de ensino-

aprendizagem? 

Fonte: Google Forms (2022) 

O gráfico com as respostas do corpo discente demonstra que 90% dos respondentes 

veem a tecnologia como uma forma de um aprendizado de forma mais diversificada (por 
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meio de jogos, softwares, sites e programas interativos, bem como uma alternativa de 

entendimento mais rápido. Dados que podem ser justificados com a fala de Migliora (2019) 

que apontam que os jovens preferem atividades voltadas ao entretenimento e à 

comunicação. Já 85% dos jovens pesquisados apontam que o maior benefício que a 

tecnologia traz no processo de aprendizagem é a maior gama de fontes de pesquisas e 

facilidade de acesso. Ou seja, as tecnologias por pertencerem ao cotidiano dos alunos se 

mostra como meio facilitador de acesso e de familiaridade aos mesmos, como mostra a 

pesquisa do IBGE (2019), no qual 78.3% dos brasileiros na faixa etária de 10 anos ou mais, 

possuem acesso e utilizam a internet.  

Importante destacar que durante as entrevistas semi-estruturadas ao serem 

perguntados sobre a importância das tecnologias para a formação educacional, os jovens 

entrevistados demonstraram entender que as meios tecnológicos fazem parte do dia a dia 

e com isso, podem facilitar, tornar as aulas mais dinâmicas e divertidas, pois os mesmo 

deixariam de ser elementos passivos na sala de aula, para elementos ativos, construindo 

junto ao professor e ensinamento. Ou seja, deixaríamos de ter um ambiente escolar dito 

como “chato” pelos alunos para ter o mesmo como centro da aprendizagem ativa, tornando 

o ambiente de experiência plena, de formação e de vivências democráticas para 

professores e alunos.  

Trazendo assim o movimento pedagógico que se denomina "metodologias ativas”, 

onde a sua principal característica “[...] é a mudança no papel do professores, que deixam 

de ser os detentores do conhecimento e passar a mediar o processo de aprendizagem, que 

têm os estudantes como protagonistas e autores de conhecimento”.( CAVALCANTI; 

FILATRO, 2016, p. VII). 

No entanto, dentro deste contexto, cabe um olhar criterioso sobre a atitude do jovem 

dentro do meio online. “O jovem sozinho nem sempre consegue se apropriar das novas 

tecnologias e produzir conteúdos próprios através delas, necessitando de mediações que 

os insiram em espaços, conhecimentos e modos de produção outrora desconhecidos.” 

(ROSADO, LUIZ; NEVES; MARIA, 2013, p. 335). Diante deste cenário, o professor se torna 

peça principal para a articulação entre - alunos, tecnologias, escolas e até mesmo ele 

mesmo - com isso, há a necessidade de atualização e apropriação da tecnologia. 

Assim, o presente trabalhou entrevistou 3 professores do Colégio de Aplicação de 

Resende, os mesmos lecionam as disciplinas de Biologia, Física e Química, foco da 

construção da sequência didática e matérias que contemplam as menores médias 

históricas do ENEM dos últimos 5 anos.  
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Desta forma, foi perguntado aos docentes como eles enxergavam a relação dos 

alunos e as tecnologias, assim em suas percepções foi unanimidade que os alunos utilizam 

as tecnologias como forma de entretenimento, mecanismo de conhecimento e pesquisa e 

uso pessoal. (Gráfico 08)  

 

Gráfico 08: Qual a sua visão perante a relação dos alunos e as tecnologias no contexto do 

ensino-aprendizagem  

Fonte: Google Forms (2022) 

 

Tais respostas confirmam, que atualmente as tecnologias permeiam diferentes 

momentos do dia a dia dos alunos, seja em momentos pessoais ou dentro do ambiente 

escolar. E que os meios são percebidos por todos como instrumento de mediação das 

relações, pois segundo Bernstein (2001), entender a tecnologia é assumi-la como fonte de 

um novo potencial intelectual.  Assim, para entender a visão dos professores perante a 

presença das tecnologias dentro do âmbito intelectual (ensino-aprendizagem) os docentes 

responderam à seguinte pergunta: Como você considera a tecnologia inserida na sala de 

aula? (Gráfico 09)  
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Gráfico 09: Como você considera a tecnologia inserida na sala de aula? 

Fonte: Google Forms (2022) 

Como observado no Gráfico, os docentes consideram que as tecnologias digitais são 

elementos para serem inseridos dentro do processo ensino-aprendizagem.  E o presente 

resultado deve-se também ao fato da pandemia instaurada em 2019, que fez com que 

alunos e professores se depararem com a necessidade de inserir a tecnologia como forma 

de auxílio para transmissão do ensino. Desta forma, pode-se dizer que a pandemia pode 

ser considerada um marco no uso das tecnologias digitais na educação. O que antes era 

tratado como opcional, inovador e disruptivo agora passa a ser o “novo normal”.  

Sendo neste contexto que surgem os questionamentos sobre a aplicação da mesma 

e sua efetividade, entrando nestes aspectos o conhecimento do professor sobre o uso, 

como ele se sente frente aos desafios dessa problemática; a adesão dos alunos a 

tecnologia como ferramenta de ensino, não só de entretenimento, e maneiras mais efetivas 

da inserção das tecnologias digitais na sala de aula.  

Desta forma, na busca da melhor compreensão deste cenário, o presente trabalho 

perguntou aos docentes se fora do contexto da pandemia eles já utilizam os meios 

tecnológicos e o porquê deles serem inseridos (Gráfico 10) e quais tecnologias digitais já 

foram utilizadas (Gráfico 11) . 
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Gráfico 10: Fora do contexto da pandemia você já utilizava os recursos tecnológicos para ministrar 

a sua disciplina? 

Fonte: Google Forms (2022) 

 

Gráfico 11: Caso sua resposta acima tenha sido SIM ou Poucas VEZES, qual(is) mecanismo(s) 

tecnológicos você inseriu no seu plano de ensino 

Fonte: Google Forms (2022) 

 

Pode-se observar que 66,7% dos docentes entrevistados utilizaram os meios 

tecnológicos em suas salas de aula antes mesmo da pandemia, por considerar e observar 

que os alunos ficavam mais interessados durante o uso. Fato de interesse que já foi 
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demonstrado quando durante a construção da presente pesquisa, os alunos foram 

questionados quais benefícios a inserção das tecnologias poderiam trazer para o ambiente 

escolar (Gráfico 6). Assim, as tecnologias que mais aparecem dentro da sala de aula são: 

Computadores e sites interativos ambos com 100% das respostas; seguidos por Softwares; 

vídeos conferências; aplicativos e celulares com 66,7% cada item.  

Todavia, ainda era necessário compreender qual era o objetivo da inserção das 

tecnologias na sala de aula e principalmente dentro do plano de ensino, com isso durante 

a entrevista semiestruturadas os docentes em sua unanimidade responderam que no 

cenário atual os meios são inseridos como, mecanismos de auxílio, não como sujeitos 

principais do processo de ensino aprendizagem. Fato esse pode ser justificado quando os 

docentes responderam à questão: Em sua opinião, em uma escala de 0 a 5 (onde: 0 é nada 

e 5 muito) as tecnologias podem contribuir para o processo de ensino aprendizagem? 

(Gráfico 12). Onde houve uma divisão de opiniões, cada docente selecionou um grau 

diferente na escala, sendo eles 3, 4 e 5 e ao serem questionados na entrevista 

semiestruturada se haviam tido disciplinas em sua formação focadas na utilização das 

tecnologias na sala de aula, essa diferença permaneceu, pois o docente da disciplina de 

Química não teve, a de Biologia e Física tiveram, no entanto, somente na pós-graduação. 

Portanto, fica claro que um desafio para a incorporação das tecnologias nas escolas é sua 

abrangência a todos os alunos de forma igualitária, assim como a todos os docentes e 

ambientes escolares existentes. (KLEIN et al., 2020).  

 

Gráfico 12:Em sua opinião, em uma escala de 0 a 5 (onde: 0 é nada e 5 muito) as tecnologias podem 

contribuir para o processo de ensino aprendizagem? 

Fonte: Google Forms (2022) 
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 Os docentes também relataram na entrevista semiestruturada que sentem 

dificuldades de inserir as tecnologias de forma mais ativa, onde os alunos possam de fato 

ser protagonistas das ações. E a dificuldade se apresenta pelo fato da correria do cotidiano, 

a quantidade de aulas ministradas pelo mesmo docente e o tempo corrido para passarem 

por toda matéria prevista para ser ensinado aos alunos. Portanto, para Toschi (2005, p. 38) 

“é necessário sempre haver ações focadas no desenvolvimento do material pedagógico por 

trás da utilização das tecnologias”. Pois, ao longo da história muitas vezes a inserção das 

tecnologias não foi levado em conta os autores ativos na relação o aluno e professor. Para 

que assim tecnologia, ambiente escolar e ensino aprendizagem possa caminhar dentro das 

perspectivas de Vygotsky (1996), onde a inserção e utilização das tecnologias informáticas 

como instrumentos auxiliares à prática pedagógicas tenham como objetivo de promover 

interação, cooperação, comunicação e motivação a fim de diversificar e potencializar as 

relações inter e intrapessoais mediante situações mediatizadas, que venham a dar um novo 

significado ao processo de aprendizagem.  

Desta forma, os professores foram perguntados no questionário online se caso 

houvesse uma sequência didática com recomendações de uso das tecnologias dentro do 

processo de ensino-aprendizagem, você acredita que ajudaria no melhor aproveitamento 

das mesmas na sala de aula (Gráfico 13).  

 

Gráfico 13: A existência de uma sequência didática melhoraria o processo dentro da sala de aula 

 

Fonte: Google Forms (2022) 

Como respostas a essas perguntas durante o questionário todos os docentes 

responderam que sim, a alternância ficou presente no motivo da aderência da sequência 

didática, 66,7% gostariam da sequência pois traria um direcionamento e objetivo maior na 
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aplicação das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem e 33,3% consideram que 

a sequência didática poderia trazer uma melhora na exploração das tecnologias no plano 

de ensino. Ou seja, ambos os resultados demonstram a preocupação e a necessidade de 

haver um direcionamento para aplicação das tecnologias digitais do ambiente da sala de 

aula.  

Fato esse que foi destaque durante as entrevistas semi-estruturadas a serem 

perguntados quais elementos eles consideravam importante na construção da sequência. 

Com isso, os docentes enxergam que a sequência não pode trazer um processo engessado 

e sim possibilidades de uso dentro dos objetivos da BNCC, para os mesmos tenham um 

direcionamento claro e com objetivos a serem atingidos, mas que possa proporcionar 

flexibilidade devido os aspectos pedagógicos particulares de cada turma e realidades 

distantes de ambientes escolares.   

Assim, as tecnologias digitais podem ser anexados nas práticas docentes como 

contribuintes para se atingir os objetivos pedagógicos claramente definidos nos planos de 

aulas, pois com desenvolvimento de um planejamento, se atribui um sentido para a 

aprendizagem, uma diretriz, um por que da utilização de determinados elementos dentro 

da sala de aula e direcionamento das ações voltadas à facilitação no repasse de conteúdo. 

Nesse cenário, “a tecnologia deve se transformar em um catalisador de alterações nos 

paradigmas educacionais.” (Klein et al., 2020, p. 284). Mostrando assim, a importância da 

construção de um guia de inserção, adaptação e recomendações do uso das tecnologias 

digitais como auxílio no processo de ensino-aprendizagem, como propõe esse trabalho.  

Então para completar e construir a sequência didática de forma com que o aluno e 

professor trabalhassem de forma ativa e focados nos problemas e nas necessidades, 

aqueles participaram de um workshop tendo como base o Design Thinking.  

Além disso, para elaboração da sequência didática foi necessário a definição do 

modelo trazido pelos autores Méheut e Psillos (2004), além de definir uma temática 

relevante e pertence à realidade dos alunos, do 3º ano do Colégio de Aplicação de 

Resende, sem esquecer da relevância dos aspectos epistêmicos e pedagógicos 

relacionados a essa temática, potencializando uma interação maior entre professor e aluno.  

Com isso, as Competências Específicas da área foram selecionadas para ser o foco 

da elaboração da sequência didática. Bem como a preocupação de trazer para a sequência 

o olhar das teorias de, Vygotsky (1989, 1996); Ausubel (1980); Papert (2008); Siemens 

(2004); Cavalcanti & Filatro (2016); Chou (2021) 

Desta forma, para o planejamento dessa sequência didática, foi trazido a dimensão 

epistêmica (Modelo Losango didático) levando-se em consideração as dificuldades no 
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processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos da área de Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias, que são apresentados nas análises dos últimos 5 anos do ENEM, a área das 

Ciências e suas Tecnologias com a menor média histórica com 496,6 pontos. Além das 

análises das notas dos alunos do Colégio de Aplicação de Resende (ambiente escolhido 

para aplicação da pesquisa) no período de 2016 a 2021, sendo constatado que a área de 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias apresenta a segunda menor média histórica da 

Instituição de Ensino, 71,7.  

Na dimensão epistêmica, busca-se responder às seguintes questões: qual a 

importância desse conteúdo para os alunos e como esse conteúdo deve ser apresentado 

aos alunos? Logo, na dimensão pedagógica (Modelo Losango didático) foram abordadas 

as potencialidades dos recursos e as estratégias de ensino que podem ser utilizadas pelo 

professor para auxiliar na compreensão dos alunos sobre os conteúdos definidos na 

dimensão epistêmica.  

 Ainda pensando na melhor forma de montagem e execução da sequência didática, 

durante as pesquisas e entrevistas realizadas buscou-se compreender o entendimento do 

nível do professor sobre a tecnologia.  

Assim, levantou-se junto aos professores e alunos do Colégio de Aplicação de 

Resende, como se apresenta o uso das tecnologias nas salas de aula atualmente, suas 

perspectivas e necessidades,  por meio da pesquisa de campo. Para que desta forma, 

pudesse ser construída as recomendações dentro da sequência didática levando em 

consideração o nível de entendimento dos públicos da presente pesquisa.  

Além disso, a sequência didática tem por objetivo a curadoria dos recursos 

tecnológicos, pois tendo em vista que ela possibilita valorar, dentro da vasta abundância de 

tecnologias digitais atualmente disponíveis, aqueles que são mais relevantes a partir da 

consideração de um conjunto de critérios previamente definidos e que normalmente estão 

relacionados a determinados contextos específicos (disponibilidade de recursos do 

ambiente escolar; domínio do professor e aluno e acessibilidade, por exemplos). “ A ideia 

básica do processo de curadoria é conseguir selecionar, avaliar, organizar, administrar e 

comparar os conteúdos e funcionalidades dos recursos educacionais digitais de maneira 

que eles possam ser utilizados e compartilhados [...]” (CECHINEL, 2017 p.6). Com isso, 

pode-se dizer que durante a construção da sequência didática houve o processo de 

curadoria para que assim, houvesse a capacidade de seleção de um recurso educacional 

de qualidade para ser utilizado de maneira apropriada a um contexto educacional 

específico. 
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Desse modo, o presente trabalho utilizou o Instrumento de Revisão de Objetos de 

Aprendizagem (Learning Object Review Instrument – LORI) para escolha das tecnologias 

a serem aplicadas na sequência didática. Por meio do LORI a qualidade é avaliada através 

de nove diferentes critérios que são pontuados em uma escala Likert de 1 a 5, sendo 

aplicada a sigla N/A (não se aplica), para o item que não for relevante para avaliação e 

objetivo da pesquisa. (Quadro 9)  

 

Quadro 9: Critérios e avaliações LORI 

Critério Avaliação Qualificação 

Qualidade de 
conteúdo 

Diz respeito à veracidade e precisão das informações, 
abordando se há erros e equilíbrio nas ideias 

 

Alinhamento do 
objetivo da 

aprendizagem 

Está  ligado com o nivelamento entre as atividades e o 
objetivo proposto 

Feedback e 
adaptação 

Mede a capacidade de se adaptar às necessidades do 
usuário e oferecer um feedback daquilo que foi proposto 

como objetivo 

Motivação Trata-se da capacidade de motivar o usuário no 
desenvolvimento das atividades e também conseguir reter 

sua atenção. 

Design da 
apresentação 

Avaliação da qualidade da exposição dos elementos visuais 

Usabilidade Forma de avaliar a facilidade de usuário em navegar e utilizar 
os recursos 

Acessibilidade Forma de avaliar se adapta a diferentes necessidades de 
pessoas com algum tipo de deficiência, e também de verificar 

a facilidade de utilização, independentemente do tipo de 
plataforma (sistema operacional), e dispositivo (tablet, 

smartphone ou computador); 

 Reusabilidade Capacidade de utilização em diferentes contextos, 

Aderência e 
padrões 

Verificação do atendimento de normas e padrões 
internacionais de desenvolvimento.  

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

 

Com isso, para execução da montagem da sequência didática, teve-se por base o 

pensamento do design thinking e a gamificação, que são dois elementos fundamentais 

usados na busca de solução de problemas, em consonância com a aprendizagem 

investigativa, trabalhando de forma colaborativa e desenvolvendo a empatia e integração 

com o que está sendo aprendido. Nessas metodologias, o estudante participa como 

formador de conhecimento e não apenas como receptor de informação. 
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5.3.1 Workshop 

O workshop3 ocorreu em 4 etapas (Compreender o problema; projetar soluções; 

prototipar e Implementar a melhor opção) e com atividades distintas e colaborativas 

(professores e alunos) em cada uma. (Quadro 10) 

 Quadro 10: Etapas do workshop 

Etapa Estratégia Objetivo 

 
 

Compreender o problema 

 
 

Mapa de empatia 

Ajudar a enxergar o problema a 
partir da perspectiva do outro, 
dessa forma, imaginar o que ele 
pensa e sente em relação ao 
problema estratégico.  

 
 
 

Projetar soluções 

 
 

1) “Como podemos?”  
2) Escolha das melhores ideias 

1) Elaborar perguntas com o 
potencial para estimular a criação 
de soluções junto ao 
brainstorming.  
 
2) Selecionar as melhores ideias 
criadas. 

Prototipar Prototipagem colaborativa Professores e alunos criando 
protótipos colaborativos 

Implementar a melhor opção  Análise de viabilidade Análise da viabilidade da 
implementação e refinamento das 
ideias prototipadas 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

Os docentes e discentes foram divididos em 3 grupos distintos para atenderem as 

três competências definidas na BNCC para o estudo da área de Ciências da Natureza e 

suas Tecnologias. (Anexo 1)   

Como primeiro passo, alunos e professores realizaram o Mapa de Empatia e 

expuseram o que o público-alvo da sequência didática (alunos) pensam/sentem; veem; 

escutam; falam/fazem; dores e ganhos dentro do ambiente escolar e o dia a dia do estudo 

(Figura 20) . Para que desta forma, ficasse planificado e claro todos os aspectos que 

norteiam o cotidiano do discente e que desta forma, a sequência (neste caso protótipo) 

pudesse ser construída pautada exatamente no problema estratégico e seus agentes 

ativos. E como segundo ponto, nesta atividade, possibilitar aos docentes uma visão e 

compreensão mais próxima e direta das necessidades dos alunos, para que assim os 

 
3 Para início da atividade do workshop, houve uma breve explicação sobre o pensamento do design thinking 
e anteriormente foi verificado a existência do conhecimento prévio de alunos e professores sobre ele. Onde 
ambos apresentaram já ter utilizado o design thinking em outras atividades.  
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próximos passos fossem construídos de maneira mais efetiva dentro dos alunos e aspectos 

pedagógicos.  

Figura 19: Mapa de empatia dos grupos 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

 

O resultado obtido nesta atividade foi:  

● O que ele pensa e sente: as respostas com maiores incidência foram 

relacionadas as preocupações com o futuro (angústia; carreira; querer 

estudar mais; o que fazer depois do colégio e esperança); bem como em 

relação às dificuldades encontradas e obstáculos (ansiedade; sono; 

dificuldade para aprender; desânimo; muitos trabalhos; cansaço) 

● O que ele vê: os alunos destacaram os seguintes aspectos que eles veem 

dentro do ambiente escolar e nas horas de estudo - muita matéria para 

estudar; desrespeito com os professores de alguns alunos; telas de 

computadores e celulares (tecnologia em geral); caras de dúvidas; 

professores querem atenção; vídeos e diversidade. 

● O que ele fala e faz: para os alunos os principais itens do que eles falam e 

fazem estão relacionados a encontrar alternativas de estudo quando estão 

com dúvidas ou querem aumentar a gama de conhecimento (videoaulas, 

outras formas de explicação da matéria; resumos; busca sempre tirar as 

dúvidas; tenta estudar mais e prestar mais atenção na aula). Mas ele também 

demonstraram que muitas vezes não estão prestando atenção na hora de 

estudar (conversa com os amigos; mexe no celular; não realiza tarefas que 

precisa)  

● O que ele escuta:  neste item as respostas com maiores aparições foram - 

incentivos; explicações; importância do estudo; bronca; Enem; músicas e 

podcast 
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● Dor/Fraquezas: TDAH; ansiedade; insegurança; medo de não conseguir; se 

distrai fácil; procrastinação e desmotivação 

● Ganhos: maturidade; aprovação; reconhecimento dos professores e 

familiares; responsabilidade; novas oportunidades; conhecimento e amigos. 

 

A partir dos elementos expostos pelos alunos e professores foi possível montar uma 

persona4 para a sequência didática. (Figura 21) Ou seja, a partir da montagem do mapa foi 

possível perceber que o público-alvo do presente trabalho trata-se de um perfil de aluno 

que possui vontade do conhecimento, entretanto busca formas mais dinâmicas de 

aprendizagem e isso ele faz até mesmo de uma forma muito independente nas suas buscas 

na internet ou perguntando ao professor. Esse aluno também vive em um ambiente cercado 

de distrações e cobranças, por isso muitas das vezes ele se vê perdido. Todavia, quando 

ele consegue focar nos seus objetivos demonstra determinação e inovação em achar 

soluções para os seus problemas. Desta forma, o presente trabalho construirá uma 

sequência didática que venha suprir a necessidade de dinamismo, interatividade e 

inovações do público de uma geração cheia de questionamentos e anseios. A partir do 

momento que se admite a forte mudança no contexto cultural juvenil, que estão mais 

voltadas para os usos de suportes digitais em rede e sendo levadas para a cultura escolar. 

Ou seja, a tecnologia com seus objetos técnicos (computadores, redes sociais, 

smartphones) contribuíram de maneira decisiva para a mudança de hábitos e formas de ver 

o mundo, comunicar e aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Persona é a representação fictícia do cliente ideal de um negócio. É baseada em dados reais sobre 
comportamento e características demográficas dos clientes, assim como histórias pessoais, motivações, 
objetivos, desafios e preocupações. 
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Figura 20: Persona da sequência 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

Dando prosseguimento ao workshop o segundo passo elaborado pelos pesquisados 

foi entender e pensar em soluções que pudessem atender as necessidades expostas de 

aulas mais atrativas e que auxiliassem ao mesmo tempo no ensino-aprendizagem. (Figura 

22)  

Figura 21: Como podemos?  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

 

Nesta etapa do workshop, alunos e professores realizaram um brainstorm de 

alternativas para serem implementadas dentro das salas de aula no processo de ensino-
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aprendizagem. E as ideias com maior incidências nos grupos foram:  

 

● Atividades mais práticas/dinâmicas/diferenciadas 

● Hologramas 

● Tablets 

● Aulas passeios 

● Espaço atrativo e interativo 

● Projetos científicos 

● Olimpíadas 

● Simuladores/Softwares  

● Debates 

● Realidade Virtual 

● Laboratórios 

 

 Em uma primeira análise das soluções tecnológicas observa-se que os itens 

elencados apresentam interatividade (aluno-professor-tecnologia) e fuga do ambiente dito 

como tradicional da sala de aula.  

 Após o brainstorm os participantes da pesquisa realizaram a seleção de quais meios 

tecnológicos seriam melhor aplicados dentro do processo de ensino-aprendizagem. Para 

isso, houve a análise dos professores sobre a aplicabilidade dentro da sala de aula, visto a 

realidade do colégio e habilidades dos docentes e discentes para manuseio.  

 

Figura 22: Seleção das tecnologias 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 
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Com essa seleção, os alunos e professores conseguiram selecionar as tecnologias em três 

aspectos: 

● Não selecionados: aqueles entendiam que não teriam aplicabilidade com a realidade 

da sala de aula 

● Pré-selecionado: as tecnologias que poderiam ser inseridas, mas com certo 

investimento (recursos financeiros e pessoal). E que ainda podem ser mudadas para 

o próximo item (selecionadas) de acordo com os critérios e avaliações de LORI que 

foi feita na última etapa do workshop.  

● Selecionadas: tecnologias digitais que na visão de docentes e discentes possuem 

potencial de serem inseridas no ambiente escolar e no processo ensino-

aprendizado. E em um primeiro momento se encaixam nos critérios e avaliações de 

LORI.  

 

A realização desta etapa, de seleção das tecnologias, ficou evidente na análise dos 

discentes e docentes que muita das vezes a idealização da aplicação de certos recursos 

não são plausíveis devido a realidade de aptidão de uso e recursos dos ambientes 

escolares. Tais análises vão no caminho dos pensamentos de Toschi (2005, p. 38) é 

necessário sempre haver ações focadas no desenvolvimento do material pedagógico por 

trás da utilização das tecnologias, fato esse que ao longo da história da relação tecnologia-

escolas sofreu inúmeras críticas.  

Assim, para que houvesse de maneira efetiva a construção de uma sequência 

didática que atrelasse sentido para os docentes e discentes na construção de 

conhecimentos e valores, os quais estão entrelaçados nos aspectos da conjuntura atual 

social (o domínio das tecnologias nas relações sociais) principalmente, viabilizando a 

inserção e utilização das tecnologias informáticas como instrumentos auxiliares à prática 

pedagógicas com o objetivo de “promover interação, cooperação, comunicação e 

motivação a fim de diversificar e potencializar as relações inter e intrapessoais mediante 

situações mediatizadas, que venham a dar um novo significado ao processo de 

aprendizagem” (VYGOTSKY, 1996), a próxima etapa do workshop - Prototipagem 

Colaborativa houve a inserção dos critérios e avaliações LORI, já apresentados no presente 

trabalho, além disso as competências da BNCC foram trazidas para serem guias das 

escolhas das tecnologias e montagem da sequência didática. (Figura 24) 
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Figura 23: Prototipagem Colaborativa 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

 

Durante a prototipagem colaborativa os participantes realizaram a seleção das 

tecnologias por meio dos critérios e avaliações de LORI e as tecnologias que apresentaram 

maior média estão apresentadas conforme apresentado: 

● Laboratórios 

● Construção de Protótipos/projetos práticos 

● Estudos mediados por tecnologias de simulação  

● Tecnologias de realidade virtual/tour 360 

● Softwares em geral 

● Atividades mais práticas/dinâmicas/diferenciadas 

 

A partir disso, os alunos e professores montaram o primeiro protótipo da sequência 

didática. (Quadro 12,13 e 14)  

Quadro 11: Protótipo Sequência - Competência 1 

Sequência 
Didática 

Dimensão Epistêmica Dimensão Pedagógica 

Aula Problemática Objetivos Conteúdo Recursos e Estratégias 

Fusão e Fissão 
Nuclear 

Impactos 
oriundos de 
acidentes 
nucleares 

Debater acidentes 
nucleares que já ocorreram 

ao longo da história. 
Salientar a necessidade dos 

sistemas de segurança 
mais eficientes que evitem a 
ocorrência destes desastres 

naturais 

Fusão e 
fissão 

nucleares 

Aula com visita 360 na 
usina nuclear  

 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 
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Quadro 12: Protótipo Sequência - Competência 2 

Sequência 
Didática 

Dimensão Epistêmica Dimensão Pedagógica 

Aula Problemática Objetivos Conteúdo Recursos e Estratégias 

Dinâmica da 
vida 

Reconhecer os 
processos de 

transformação e 
evolução da 
natureza e 

também entender 
a vida em sua 
diversidade de 
formas e níveis 
de organização 

Analisar e utilizar 
interpretações 

sobre a dinâmica 
da vida. 

Origem da vida, 
evolução 

biológica, origem 
e extinção de 

espécies, 
biomoléculas, 
organizações 

celular, órgãos e 
sistemas 

organismos e 
neurociência. 

Estudo através da 
realidade aumentada; 
idas nos laboratórios; 
filmes; softwares para 

biomoléculas 

Dinâmica da 
Terra 

Elaborar 
argumentos e 
fundamentar a 

dinâmica da terra 

Realizar previsões 
relativas à 
natureza 

Registro fóssil, 
políticas 

ambientais, 
ecossistema, 
populações. 

Estudos práticos sobre a 
biodiversidade e registro 

de fósseis. (uso de 
tablets; computadores e 

projeções; realidade 
virtual) 

Dinâmica dos 
Cosmos 

Realizar 
previsões sobre 
o funcionamento 

do universo 

Avaliar os limites 
da ciência, a 

imprevisibilidade 
de fenômenos e os 
limites do próprio 

conhecimento 
científico. 

Modelos 
atômicos, 

subatômicos e 
cosmológicos. 
Astronômicos, 

história e filosofia 
da ciência.  

Realidade virtual; 
passeios astrológicos, 

construção de protótipos, 
criação de simulações 

para previsão da 
evolução estelar. 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

Quadro 13: Protótipo Sequência - Competência 3 

Sequência 
Didática 

Dimensão Epistêmica Dimensão Pedagógica 

Aula Problemática Objetivos Conteúdo Recursos e Estratégias 

DNA Como funciona 
o DNA 

Entender o funcionamento e 
peculiaridades do sistema 

genético  

Sistema 
genético 
humano 

Aulas dinâmicas em 
laboratórios e projeções 

3D 
 
 

Energia Uso e custos 
da energia 

Análises dos consumos de 
energia 

Energia 
em suas 
formas 

Simulações de usos e 
economia de energia  

Herança 
Biologia 

Propagação de 
doenças 
genéticas 

Compreender a 
hereditariedade 

Genética Vídeos mostrando a 
evolução genética, uso de 
computadores, celulares, 

tablets para buscas.  

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

 

Com a montagem dos protótipos alunos e professores puderam projetar suas 

expectativas e anseios para com o uso das tecnologias no processo de ensino-
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aprendizagem baseado em suas realidades e conhecimentos. De acordo com Vygotsky, 

“todas as atividades cognitivas básicas do indivíduo ocorrem de acordo com sua história 

social e acabam se constituindo no produto do desenvolvimento histórico social de sua 

comunidade” (VYGOTSKY,1996). 

Assim, o próximo passo ficou a cargo da pesquisadora do presente trabalho. Com 

base nas pesquisas bibliográficas, dados coletados durante as entrevistas, respostas dos 

questionários e workshop, foi elaborada a sequência didática final.  

 

5.4. Produto Educacional  

 Visto que o presente trabalho foi elaborado para pesquisa em um Mestrado 

Profissional na área de Design, Tecnologia e Inovação, sendo um de seus objetivos a 

construção da sequência didática de sugestões de melhores práticas da aplicação das 

tecnologias junto ao processo de ensino-aprendizagem. A sequência dá se o nome de 

produto educacional, desta forma toda a pesquisa foi elaborada com o olhar crítico 

investigativo para a criação da mesma dentro de aspectos teórico-práticos e do 

entrelaçamento de áreas.  

 Desta forma, a produto resultante da pesquisa prende responder a pergunta: Quais 

as possibilidades e limitações do uso das tecnologias na área de Ciências da Natureza e 

suas Tecnologias na educação básica em uma escola privada no interior do Estado do Rio 

de Janeiro?  

 Sua finalidade é fornecer, de forma clara e objetiva, ao ecossistema da educação 

(professores, diretores, alunos e pais) como as tecnologias digitais são instrumentos 

facilitadores do processo de ensino aprendizagem e que a construção colaborativa entre 

discente e docente podem contribuir para a criação de uma dinâmica de sala de aula voltada 

a cocriação.  

 Neste contexto, a sequência didática foi confeccionada pela ação  colaborativa entre 

professores e alunos, buscando juntos as melhores soluções para os problemas envoltos 

ao ambiente da sala de aula. E apresenta como resultado a elaboração de três sequências 

que atendem as competências matrizes da BNCC da área de Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias e um levantamento de tecnologias que podem ser adaptadas a cada realidade 

e conteúdo da sala de aula.   

 

5.5. Sequência didática 
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A última etapa da pesquisa é focada na construção do produto final, a sequência 

didática, que tenha maior viabilidade de uso dentro do ambiente escolar. Desta forma, foram 

analisadas e refinadas ideias prototipadas durante o workshop entre docentes e discentes.   

Sendo assim, a proposta da sequência didática segue os pressupostos das teorias 

apresentadas na fundamentação teórica, Vygotsky (1989, 1996);  Ausubel (1980); Papert 

(2008); Siemens (2004); Cavalcanti e Filatro (2016); Chou (2021) , além de objetivar o que 

Toschi (2005, p. 37)  afirma, que “houve significativas mudanças nos processos educativos. 

Dentre eles, a autora cita: 1) ajudas para o ensino, marcado pelo objetivo da modernização; 

2) ajudas para a aprendizagem, marcada pelo objetivo da otimização dos processos 

educativos e; 3) abordagem sistêmica marcada pelos processos de mudanças”.  

Além de apresentar pressupostos do conceito de gamificação, visto os resultados 

obtidos por um ensino mais dinâmico por parte de alunos e professores.  

Importante ressaltar que a sequência não tem por objetivo fechar a forma de 

aprendizado na sala de aula, mas sim ajudar como guia de melhorias para o ensino-

aprendizado. Ou seja, a utilização dessas ferramentas educacionais tecnológicas dentro do 

ambiente escolar abrem caminho para uma “[...] nova concepção do conhecimento, além 

de instigar a capacidade criativa do aluno e formar novos conceitos de maneira distinta, os 

quais transformam tarefas difíceis em processos dinâmicos e mais facilitados” (KLEIN; 

CANEVESI; FEIX; GRESELE; WILHELM, 2020, p. 282).  

Assim, a sequência didática constitui um conjunto de atividades, estratégias e 

intervenções planejadas etapa por etapa pelo docente para que o entendimento do 

conteúdo ou tema proposto seja alcançado pelos discentes (KOBASHIGAWA et al., 2008). 

E para aplicação prática o presente trabalho se refere com base no Losango didático - 

concepção da sequência didática apresentada pelos autores Méheut e Psillos em 2004.  

Com isso, as sequências que serão apresentadas nesta seção abrangem o conteúdo 

das competências da BNCC da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Anexos).  

Nesse sentido, a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias propõe um 

aprofundamento nas temáticas Matéria e Energia, Vida, Terra e Cosmos e Linguagem 

científica e tecnológica, as quais permitem aos alunos investigar, analisar e discutir 

situações-problema que emergem de diferentes contextos socioculturais, além de 

compreender e interpretar leis, teorias e modelos, aplicando-os na resolução de problemas 

individuais, sociais e ambientais (BNCC). 

 Desta forma a proposta de sequência didática que será apresentada nesta seção 

tem por objetivo auxiliar na elaboração,interpretação e aplicação de modelos explicativos 

para fenômenos naturais e sistemas tecnológicos são elementos fundamentais do fazer 
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científico. A medida que, o desenvolvimento do pensamento científico engloba 

aprendizagens específicas, com objetivos de sua aplicação em contextos e em situações 

diversas. 

Quadro 14: Sequência Didática Competência 1 

Sequência 
Didática 

Dimensão Epistêmica Dimensão 
Pedagógica 

Aula Problemática Objetivos Conteúdo Recursos e 
Estratégias 

Competência 
1 

 Avaliação de 
potencialidades, limites 

e riscos do uso de 
diferentes materiais 

e/ou tecnologias para 
tomar decisões 
responsáveis e 

consistentes diante dos 
diversos desafios 
contemporâneos 

Elaboração de 
apresentações, 

simulações e práticas.   

Fenômenos 
naturais e os 

processos 
tecnológicos.  

(Matéria e 
Energia) 

- Vídeos para 
compreensão do 
problema inicial das 
matérias 
- Exercícios de 
Simulação 
- Atividades em 
laboratórios  
- Jogos problemas 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

 

Quadro 15: Sequência Didática Competência 2 

Sequência 
Didática 

Dimensão Epistêmica Dimensão 
Pedagógica 

Aula Problemática Objetivos Conteúdo Recursos e 
Estratégias 

Competência 
2 
 
 

Interpretação, previsão 
sobre o funcionamento 
dos seres vivos e do 

universo.  

Elaboração de atividades 
práticas de comparação 
da evolução. Criação de 

argumentos sobre 
funcionamento e a 

evolução dos seres vivos e 
do Universo e 

fundamentar e defender a 
dinâmica da Vida, Terra e 

Cosmos. 

Dinâmica da 
Vida, da Terra 
e do Cosmos  

- Realidade 
aumentada/360º  
- Vistas prática em 
museus 
- Experimentos  
- Construção de 
vídeos pelos alunos 
sobre as suas 
perspectivas de 
interpretação.  

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 
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Quadro 16: Sequência Didática Competência 3 

Sequência 
Didática 

Dimensão Epistêmica Dimensão 
Pedagógica 

Aula Problemática Objetivos Conteúdo Recursos e 
Estratégias 

Competência 
3 

Gerar soluções que 
considerem demandas 
locais, regionais e/ou 
globais, e comunicar 
suas descobertas e 

conclusões  
  

Investigar situações-
problema e avaliar 

aplicações do 
conhecimento científico 

e tecnológico e suas 
implicações no mundo 

 

Investigação e 
experimentação 

de soluções 
científicas, 
utilizando 

tecnológicas  

- Construção de 
protótipos 
-Simulações 
- Atividade 
investigativa 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

 

 As sequências didáticas apresentadas apresentam como recursos e estratégias na 

dimensão pedagógica atividades hands on, onde são apresentadas atividades práticas, 

investigativas e instigantes, como realização de experimentos, a elaboração de atividades 

de campo, práticas e simulações. Além disso, buscou-se refinar as escolhas das 

tecnologias escolhidas por professores e alunos durante o workshop.  

 Sendo assim, importante destacar os objetivos que levaram a escolhas dos recursos 

tecnológicos, o primeiro a ser destacado é o processo de gamificação que traz consigo os 

conceitos de proporcionar experiência que motive os participantes da ação, de maneira a 

gerar a mecânica, estratégias e pensamentos dos jogos em atividades que não estão dentro 

do contexto dos jogos. Com isso, ao propor jogos de soluções dos problemas ou atividades 

que os alunos tenham que construir protótipos pode-se “ativar” um dos 8 drives presentes 

no Framework da Gamificação (Octalysis). Como por exemplos;  

 

● Drive 1: Significado Épico: Neste drive o jogador acredita estar fazendo algo maior 

do que ele mesmo ou de ser “o escolhido” para realizar determinada tarefa.  

● Drive 3: Empoderamento, criatividade e feedback - ocorre quando a pessoa entra 

em um processo criativo, onde ela precisa descobrir coisas novas e tentar 

combinações diferentes para chegar a um resultado. 

● Drive 5: Influência Social e Afinidade - Esse drive incorpora todos os elementos 

sociais que impulsionam as pessoas: orientação, aceitação, respostas sociais, 

companheirismo, bem como competição e inveja.  

● Drive 7: Imprevisibilidade e Curiosidade - Este drive está relacionado com a vontade 

de querer descobrir o que vai acontecer.  
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Esses drives acontecem na interação aluno, jogos problemas e construção de 

protótipo, pois, os alunos se sentem estimulados na tentativa das soluções dos problemas, 

bem como o desafio para construção do protótipo. (drive 1) . Além desses estímulos os 

discentes precisam exercer a criatividade, companheirismo e aceitar possíveis imprevistos 

na construção dos problemas e protótipos (drive 3, 5 e 7) 

Já quando os discentes são apresentados as atividades em simuladores ou em 

softwares de construção de atividades um dos drives que podem ser relacionados a essas 

atividades são os:  

 

● Drive 1: Significado Épico: Neste drive o jogador acredita estar fazendo algo maior 

do que ele mesmo ou de ser “o escolhido” para realizar determinada tarefa. 

● Drive 2: Desenvolvimento e Realização: As pessoas são motivadas por um senso de 

evolução e esse será responsável por alcançarem uma meta, que depende do 

desenvolvimento de habilidades e superação de desafios.   

 

Tais drives se apresentam pois, ao estarem expostos a simuladores os alunos se 

envolvem com a atividade/desafio estão executando uma tarefa que acarretará um 

resultado do esforço deles, sendo algo importante que só se realizou pelas escolhas deles. 

(Drive 1) e com isso, passam a sentir e observar a evolução do aprendizado e da tarefa a 

que foram submetidos (drive 2) .  

E quando os alunos passam a exercer atividades práticas como laboratórios, ou se 

deparam com vídeos e aplicativos/softwares de realidade aumentada, os drives que 

merecem destaque nas ações são:  

 

● Drive 2: Desenvolvimento e Realização - As pessoas são motivadas por um senso 

de evolução e esse será responsável por alcançarem uma meta, que depende do 

desenvolvimento de habilidades e superação de desafios. 

● Drive 3: Empoderamento, criatividade e feedback - Ocorre quando a pessoa entra 

em um processo criativo, onde ela precisa descobrir coisas novas e tentar 

combinações diferentes para chegar a um resultado. Além disso, as pessoas não 

apenas precisam de formas para expressar sua criatividade, mas também precisam 

estar aptas a visualizar os resultados de sua criatividade, receber comentários 

(feedback) e replicar sobre estes 

● Drive 7: Imprevisibilidade e Curiosidade - Este drive está relacionado com a vontade 

de querer descobrir o que vai acontecer. Quando uma pessoa não sabe o que vai 
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acontecer, ela fica com aquilo na cabeça e pensa no assunto diversas vezes. É o 

fator primário por trás do vício em apostas, mas também responsável por coisas mais 

do dia a dia das pessoas como a vontade de assistir mais um episódio de uma série 

ou ler mais um capítulo de um livro. 

 

Ao serem apresentados para vídeos, os alunos passam a ter a capacidade de 

interagir (comentar nas redes sociais e com os professores - feedback) ou pausando e 

avançando o conteúdo, tudo isso com o objetivo de descobrir o resultado final do vídeo, 

que resulta em um melhor ou complemento do entendimento sobre o tema (Drive 2 e 7).  E 

quando há uma conectividade do conteúdo exposto em sala/vídeos com a parte prática 

(uso de laboratórios, por exemplo) os discentes agem dentro das suas curiosidades de 

descobrir de fato o resultado do conteúdo ministrado (drive 7), além de passarem a ter o 

senso de empoderamento de colocarem a mão na massa no seu aprendizado e de utilizar 

a criatividade para chegar a um resultado, além de obter o retorno do sucesso ou não dos 

experimentos (drive 2 e 3).   

Além dos objetivos expostos acima, a sequência didática em seu toda busca que os 

alunos assumem papéis ativos no seu aprendizado, trazendo para prática os dizerem que 

forma as metodologias ativas, onde a sua principal característica “[...] é a mudança no papel 

do professores, que deixam de ser os detentores do conhecimento e passar a mediar o 

processo de aprendizagem, que têm os estudantes como protagonistas e autores de 

conhecimento.” (CAVALCANTI; FILATRO, 2016, p. VII).  

Isso faz com que se traga para a aplicabilidade e construção da sequência didática 

as três aplicações para o uso do DT no campo da educação, apresentadas pelas autoras 

Carolina Costa Cavalcanti e Andrea Filatro no seu livro Design Thinking na educação 

presencial, a distância e corporativa.  

 

● Abordagem de inovação: essa abordagem tem como objetivo criar, inventar, fazer 

invenções, introduzir algo novo, no âmbito da educação e sala de aula. Ou seja, 

deixar de lado ações “padronizadas” e trazer para o ambiente o foco no aluno e seu 

ambiente cultural, social e suas mudanças. Por isso, para construir (criar)a 

sequência didática professores e alunos realizaram um trabalho em conjunto 

buscando entender e introduzir algo novo que fizesse sentido para ambos.   

● Metodologia de soluções de problemas: aqui o foco é no processo do ensino-

aprendizado. Nesta abordagem o enfoque é a solução eficiente de um problema. Ou 

seja, precisa-se pensar em maneiras de abordagem que satisfaçam os desejos e 
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necessidades dos discentes e professores, desta forma a sequência trouxe a união 

do pensamento do design focado na educação e o dia a dia da sala de aula na busca 

de uma melhor solução de problemas. Além dos pensamentos e pressupostos 

pedagógicos e gamificação.  

● Estratégia de ensino-aprendizagem: o design thinking é composto de etapas 

práticas, colaborativas e interativas que fazem quando adotado como estratégia de 

ensino-aprendizado, permite que os discentes trabalhem de forma criativa, em grupo 

e projetam soluções de problemas reais. Com isso, a sequência buscou entender a 

realidade dos alunos e professores na sala de aula, para que dessa forma as 

estratégias/ recursos pedagógicos propostos pudesse sem aplicados de maneira 

efetiva na prática, autêntica e podendo ser articulada a avaliação sob a âmbitos dos 

três tipos clássicos: avaliação diagnóstica, formativa e somativa. 

 

Desta forma é importante destacar que de uma maneira geral a sequência didática 

proposta vem possibilitar a imersão dos alunos em situações que são difíceis de serem 

idealizadas (somente com imagens estáticas ou oratória), com a inserção do uso de 

recursos multimídias. Esses recursos, em especial o vídeo, propicia a aprendizagem 

múltipla, levando em consideração a sensibilidade, a cultura e as emoções dos discentes. 

Além disso, auxilia na contextualização de diversos conteúdos (SILVA; OLIVEIRA, 2010). 

As tecnologias digitais podem propiciar aos estudantes penetrar dimensões antes 

inacessíveis, como os modelos químicos e físicos, por exemplo a simulação, a qual é de 

fácil compreensão sem a ajuda de elementos tecnológicos. Nessa perspectiva, os 

simuladores computacionais são interessantes por promover um dinamismo e uma 

facilidade na alteração das propriedades que são estudadas, de modo, a favorecer a 

relação do aluno com o conceito a ser estudado. Com isso, fica evidente, que a utilização 

de recursos tecnológicos no ambiente didático age dentro do processo de ensino-

aprendizagem como facilitador e motivador. Busca-se colocar o estudante mais ativo no 

processo de ensino de forma que: observe os modelos físicos; avance na construção de 

conceitos, leis e teorias; colete os dados das simulações; elabore hipóteses e teste a 

validade das mesmas; confronte o seu conhecimento prévio com o conhecimento científico; 

questione e estabeleça relações entre a teoria e prática na compreensão dos fenômenos 

físicos presentes no seu dia a dia (CARRARO; PEREIRA, 2014). 

Tais ações fazem com que os alunos se aproximem de problemas reais, à medida 

que os trabalhos em ensino mostram que os estudantes aprendem mais sobre a ciência e 

desenvolvem cognitivamente melhor seus aprendizados conceituais em relação às aulas, 
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quando participam de investigações científicas semelhantes às feitas nos laboratórios de 

pesquisa (HODSON, 1994). E segundo Silva (2005), a experimentação investigativa 

baseada no uso de recursos tecnológicos  pode desenvolver habilidades nos alunos, como: 

valorização do trabalho em grupo, entendimento sobre a natureza das atividades científicas 

e tecnológicas (implicações sociais da ciência e tecnologia) e interpretação de texto 

científico (por meio de busca e análise de informações), tudo isso alinhado ao fato dele 

(aluno) ser o manuseador do seu conhecimento e estar atrelado a sua experiência cultural 

e social do uso das tecnologias.  

Com isso, para complemento da dimensão pedagógica com o objetivo de não 

engessar e facilitar o acesso dos recursos pedagógicos propostos foi construído uma lista 

de recursos tecnológicos (site, software e aplicativos) que atendem os requisitos propostos 

na BNCC e a necessidade e problemas encontrados durante o processo de pesquisa com 

docentes e discentes na hora do ensino-aprendizado em sala de aula. (Figura 25). 

 

Figura 24: Levantamento de recursos para uso de tecnologias na área de ciências na Natureza 

e suas Tecnologias. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022) 

 

Pela listagem, o professor tem condições de organizar as suas sequências didáticas 

e proporcionar aos alunos uma experiência de ensino-aprendizagem diferenciada e 

pautada na sua atuação como ator principal, além de possibilitar aos docentes uma 

capacidade de análise sobre as diversas ferramentas tecnológicas existentes. Por fim, é 

importante dizer que a sequência didática se junta às perspectivas de trabalho 

pedagogicamente bem orientado, no qual o professor e aluno são o centro desencadeador 

das ações e mediador da aprendizagem. 
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Considerações Finais 

A área de Ciências da Natureza e suas tecnologias é de grande importância na 

Educação Básica brasileira. Com isso, o ensino dessa área do conhecimento deve e precisa 

contribuir no auxílio da formação do cidadão, tendo como base abordagens que consideram 

o contexto histórico, social, cultural, científico e tecnológico, possibilitando a compreensão 

das ciências como construções humanas e sociais. 

Assim a área de estudo e os colégios precisam acompanhar o desenvolvimento 

científico e tecnológico para que desta forma possam incluir nas suas práticas pedagógicas 

abordagens que auxiliem e facilitem a apropriação do conhecimento frente aos alunos, com 

a presença de contextualização dos conteúdo, as práticas investigativas, a 

problematização, as metodologias ativas e a experimentação, pois assim, os estudantes 

poderão desenvolver as habilidades e as competências da área da ciências da natureza 

(foco do presente trabalho), mas também a competências de outras áreas presentes na 

BNCC. 

Com isso, é notória a importância e a necessidade da aplicabilidade dos recursos 

tecnológicos digitais para diversificar e promover mudanças pedagógicas, sendo que estas 

não se limitam somente à instalação de computadores ou qualquer ferramenta nas escolas. 

No entanto, utilizar da técnica em favor do conteúdo, avaliando o espaço e tempo, bem 

como, transformar o ambiente escolar em um espaço em que os docentes e discentes 

possam realizar trabalhos diversificados, relacionados ao conhecimento e ao ambiente 

sociocultural dos alunos.  Além disso, pode -se dizer que inserir as tecnologias digitais além 

de serem utilizadas como possíveis mecanismos de aperfeiçoamentos de resultados no 

ensino-aprendizagem, também proporcionam a inclusão social na educação, pois as TICs 

promovem, a partir de meios adequados, a inserção dos cidadãos propiciando a estes, 

papéis ativos na melhoria das perspectivas educacionais.  

Todavia há a presença de diversos desafios, pois é preciso aprender como 

proporcionar uma educação de qualidade que reconheça, respeite e valorize as diferenças, 

além de permitir o aprendizado de todos por meio de suas potencialidades, sem esquecer 

que para isso há a necessidade de profissionais qualificados que entendam o uso das 

tecnologias dentro da sala de aula de maneira pedagógica.  

Diante do exposto, são necessárias mudanças dentro do ambiente, no currículo 

escolar e na prática.  

Ou seja, deve-se sim buscar formas de inovação ativa por meio de ferramentas 

tecnológicas digitais no ambiente escolar, pois as tecnologias digitais possuem um papel 

de estimular a curiosidade dos alunos, visando sempre o incentivo e busca pelo 
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conhecimento. Contudo é importante ressaltar, que as tecnologias digitais não substituem 

o professor em sala de aula, porém, devem ser exploradas no sentido de auxiliar a prática 

docente. Assim, o professor se torna não detentor do saber, mas sim, mediador de 

conhecimentos.  

Por exemplo, a partir da aplicação de práticas gamificadas com o uso de tecnologias 

digitais, como vídeos e simulações, é possível tornar uma aula divertida e produtiva para 

os alunos. Fato esse que se deve muito em função que os discentes das era atuais têm 

facilidade com o novo e o mundo digital além de atrativo é bastante colorido.  

A partir disso, o presente trabalho buscou fundamentar a implementação do uso das 

tecnologias digitais por meio de fundamentos pedagógicos, verificando as principais 

contribuições das teorias dos autores Ausubel, Papert, Siemens e Vygotsky. E um dos focos 

foi compreender na visão dos autores o conceito de aprendizagem e como isso se relaciona 

com o uso das tecnologias digitais. Assim, o processo de ensino-aprendizado para os 

autores é um movimento de conexão entre meio (Vygotsky); diálogo (Siemens); 

experiências/ interação dos conceitos aprendidos anteriormente com os novos (Papert e 

Ausubel). Desta forma, pode-se observar a interligação dos autores, pois o indivíduo é um 

ser que carrega aprendizados anteriores que vão interagir com o novo que é adquirido por 

meio do diálogo (dialética) com os outros indivíduos dentro de um sistema simbólico.   

Ainda em relação do entrelaçar dos autores, o contexto do aprendizado, pois para 

que haja o processo de ensino aprendizagem é necessário que haja um ambiente que 

propicie (Papert) que seja ponte/conexão (Ausubel e Siemens) para que o indivíduo 

interage com o meio (Vygotsky).  

Assim, dentro do objeto de pesquisa do presente trabalho, os autores corroboram 

para o entendimento que a escola se torna o meio, processo e elemento dentro do processo 

de ensino aprendizagem. Onde as tecnologias são pontes/elementos de interação e 

facilitadoras para o processo de aprendizagem dos discentes, visto que estes estão 

inseridos dentro de um meio no qual as tecnologias digitais fazem parte do ambiente sócio-

histórico-cultural, sendo nós ativos para resolução de problemas e amplificação de 

conhecimentos.  

Com isso, o presente trabalho realizou a pesquisa de campo no Colégio de Aplicação 

de Resende, com os alunos do 3º ano do Ensino Médio bem como os professores que 

lecionam as disciplinas das áreas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, 

Física e Química). A pesquisa foi dívida em três momentos: 

 

a) Aplicação do questionário online para os docentes e discentes 
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b) Workshop Design Thinking com os corpos de alunos e professores 

c) Entrevista semi-estruturada 

 

 Durante todas as etapas da pesquisa, buscou-se entender, analisar e evidenciar o 

processo de ensino-aprendizado aplicado dentro da sala de aula e como as tecnologias 

digitais poderiam ser inseridas de forma a potencializar o ensino-aprendizado e percepção 

de alunos e professores sobre a mesma e a relação com o ambiente escolar.  

Isso posto, durante a pesquisa de campo ficou evidenciado que as tecnologias desde 

a instauração da pandemia de COVID-19 teve um aumento expressivo nas salas de aula e 

como forma de aprendizado para alunos e professores, assim como sua presença no dia a 

dia do corpo discente fato esse que pode ser considerado pela definição da geração z: os 

primeiro nativos digitais.  

 À vista disso, durante a aplicação da pesquisa os alunos expuseram essas 

características da geração, ao falarem que buscam nas tecnologias digitais as alternativas 

na hora de estudar, vídeo aulas; podcast; laboratórios virtuais entre outras. Além de 

demonstrarem, nas três etapas da pesquisa, o interesse em ter tecnologias digitais dentro 

da sala de aula para que assim, se tornem atores ativos no processo.   

 No outro lado da análise estava presente os professores, que tiveram em sua 

formação disciplinas com o enfoque de melhores práticas de ensino-aprendizagem com a 

utilização das tecnologias digitais. Pode-se dizer que as instituições perceberam a 

ascensão da internet e seus reflexos dentro do processo de aprendizagem, novos desafios 

surgiram para educação formal. 

 No entanto, as tecnologias digitais precisam ser anexadas nas práticas docentes 

para atingir os objetivos pedagógicos claramente definidos nos planos de aulas, sendo essa 

a principal dificuldade encontrada na pesquisa de campo pelos professores. Desta forma, 

é necessário sempre haver ações focadas no desenvolvimento do material pedagógico por 

trás da utilização das tecnologias. Pois, ao longo da história muitas vezes a inserção das 

tecnologias não foi levado em conta os autores ativos na relação o aluno e professor. 

 Mostrando assim, a importância da construção de um guia de inserção, adaptação 

e recomendações do uso das tecnologias digitais como auxílio no processo de ensino-

aprendizagem.   

Assim, a sequência didática se apresenta como elemento facilitador para 

professores aplicarem as tecnologias digitais dentro dos seus planos, consequentemente 

na sala de aula e para alunos que desejam ter maneiras de aprendizagem que os 

transformem em atores ativos e mudem a dinâmica do ambiente da sala. Então, para 
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construção da mesma, foi necessário a limitação de qual área de ensino, assim a área de 

Ciências Naturais e suas Tecnologias foi selecionada devido o cenário histórico 

apresentado no Exame Nacional do Ensino Médio, nos últimos 5 anos (2016 - 2020). A área 

apresentou a menor média durante esse período, dados que demonstram a importância de 

um estudo focado na área, a fim de demonstrar um caminho para a melhora das médias na 

área. 

Para complemento da escolha da área de estudo, o presente trabalho analisou o 

rendimento das disciplinas de Biologia, Física e Química no colégio de Aplicação de 

Resende dos últimos 6 anos (2016 - 2021), foco central da pesquisa. A Instituição foi em 

desencontro do cenário do Exame Nacional do Ensino Médio, apresentando a disciplina de 

Matemática com a menor média histórica dos últimos 6 anos, com o valor de 70,8. A área 

de Ciências da Natureza aparece em segundo com 71,7, seguidas respectivamente das 

áreas de Ciências Humanas (77,3); Redação (78,7) e Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias (80,8).  

No entanto, o panorama apresentado reforça a necessidade de um olhar para as 

áreas de exatas dentro das instituições de ensino de uma maneira geral, visto que a 

diferença entre as áreas de menores médias é de somente 0,9.  

Deste modo, para elaboração da sequência didática foi necessário a definição do 

modelo trazido pelos autores Méheut e Psillos (2004) que é formado por quatro segmentos: 

professor - aluno (dimensão pedagógica), mundo material e conhecimento científico 

(dimensão epistêmica).  A dimensão epistêmica vem com objetivo de poder amplificar a 

visão/percepção do docente sobre a temática a ser tratada na sala de aula, visto que assim, 

o professor começa a relacionar as dificuldades de aprendizagem dos seus discentes com 

os descritivos na literatura. Já a dimensão pedagógica se apresenta como o elemento 

facilitador da tomada de decisão para o docente, à medida que elenca recursos estratégicos 

que melhor fomentam os temas do conteúdo da dimensão epistêmica.  

Isto posto, o presente trabalho buscou construir a sequência que atendesse a 

necessidade dos professores de um guia para encontrar exemplos do uso das tecnologias 

digitais para serem trabalhadas na sala. Desta forma, uma das problemáticas da falta de 

tempo da busca do professor seriam resolvidas e o mesmo passa a ter uma visão 

estratégica para montar seu planejamento de aula, alinhado às melhores soluções e 

tornando o momento da sala de aula mais dinâmica, fato esse que os discentes trouxeram 

como sendo umas suas demandas para o ambiente escolar.  

Assim, em sua construção a sequência apresentar exemplos de tecnologias digitais 

que podem ser associados aos temas da área de ciências da Natureza e suas Tecnologia:  
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● Vídeos para compreensão do problema inicial das matérias 
● Exercícios de Simulação 
● Atividades em laboratórios  
● Jogos problemas 
● Realidade aumentada/360º  
● Vistas prática em museus 
● Experimentos  
● Construção de vídeos pelos alunos sobre as suas perspectivas de interpretação.  
● Construção de protótipos 
● Simulações 
● Atividade investigativa 

 

A seleção dos meios tecnológicos digitais foram feitas a partir dos seguintes pressupostos:  

a) Conceito: o presente trabalho apresenta o termo tecnologia não somente dentro de 

artefatos industriais isolados, mas sim como Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC), sendo justificada a sua utilização pela grande aplicabilidade do 

termo dentro da área de educação, essa que o presente trabalho explora. Por tanto, 

a tecnologia é vista dentro do conceito que está relacionado com todos os tipos de 

tecnologias que estejam sintonizados com a informação e comunicação, 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). 

b) Característica: mídia digital - é baseada em tecnologia digital como a internet, 

softwares; Mídia eletrônica- enquadram-se os recursos audiovisuais e se configuram 

como formas de comunicação unidirecional. Sendo as mídias que possuem tais 

características que se mostraram a escolha de alunos e professores durante o 

processo de pesquisa.  

c) Demanda: na aplicação das pesquisas, alunos e professores demandaram 

tecnologias digitais que pudessem facilitar o dia a dia e planejamento das aulas, que 

transformassem o aluno em protagonista e o ambiente escolar mais dinâmico.  

 

Por conseguinte, para a execução da montagem da sequência didática, buscou-se 

o pensamento do design thinking e a gamificação, que são dois elementos fundamentais 

usados na busca de solução de problemas, visto os resultados obtidos por um ensino mais 

dinâmico por parte de alunos e professores.  Com isso, é importante que o processo de 

gamificação traz consigo os conceitos de proporcionar experiência que motive os 

participantes da ação, de maneira a gerar a mecânica, estratégias e pensamentos dos jogos 

em atividades que não estão dentro do contexto dos jogos. E o design thinking vem 

contribuir para o fato de ser composto de etapas práticas, colaborativas e interativas que 

fazem quando adotado como estratégia de ensino-aprendizado, permite que os discentes 
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trabalhem de forma criativa, em grupo e projetam soluções de problemas reais. Com isso, 

a sequência buscou entender a realidade dos alunos e professores na sala de aula, para 

que dessa forma as estratégias/ recursos pedagógicos propostos pudessem ser aplicados 

de maneira efetiva na prática.  

Dado o exposto é importante destacar que de uma maneira geral a sequência 

didática proposta vem possibilitar a imersão dos alunos em situações que são difíceis de 

serem idealizadas (somente com imagens estáticas ou oratória), com a inserção do uso de 

recursos multimídias, que propicia a aprendizagem múltipla, levando em consideração a 

sensibilidade, a cultura e as emoções dos discentes. Além disso, auxilia na 

contextualização de diversos conteúdos.   

Com isso, fica evidente, que a utilização de recursos tecnológicos digitais no 

ambiente didático age dentro do processo de ensino-aprendizagem podendo ser facilitador 

e motivador. Busca-se colocar o estudante mais ativo no processo de ensino de forma que: 

observe os modelos físicos; avance na construção de conceitos, leis e teorias; colete os 

dados das simulações; elabore hipóteses e teste a validade das mesmas; confronte o seu 

conhecimento prévio com o conhecimento científico; questione e estabeleça relações entre 

a teoria e prática na compreensão dos fenômenos físicos presentes no seu dia a dia.   

Por fim, é importante dizer que a sequência didática se junta às perspectivas de 

trabalho pedagogicamente bem orientado, transformando a escola e a sala de aula em um 

ambiente de experiência plena, de formação e de vivências democráticas para professores 

e alunos. Neste aspecto as tecnologias digitais não aparecem dentro da construção do 

conhecimento como substitutas dos docentes, e sim como auxiliares na prática docente. 

Assim, o professor se torna não detentor do saber, mas sim, mediador de conhecimentos 

e as tecnologias digitais como maneiras de possibilitar o despertar da curiosidade em busca 

do conhecimento, no qual o professor e aluno são o centro desencadeador das ações e 

mediador da aprendizagem. 
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Anexos 

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1 

Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas 

interações e relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e 

coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos 

socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e global. 

Nessa competência específica, os fenômenos naturais e os processos tecnológicos 

são analisados sob a perspectiva das relações entre matéria e energia, possibilitando, por 

exemplo, a avaliação de potencialidades, limites e riscos do uso de diferentes materiais 

e/ou tecnologias para tomar decisões responsáveis e consistentes diante dos diversos 

desafios contemporâneos. Dessa maneira, podem-se estimular estudos referentes a: 

estrutura da matéria; transformações químicas; leis ponderais; cálculo estequiométrico; 

princípios da conservação da energia e da quantidade de movimento; ciclo da água; leis da 

termodinâmica; cinética e equilíbrio químicos; fusão e fissão nucleares; espectro 

eletromagnético; efeitos biológicos das radiações ionizantes; mutação; poluição; ciclos 

biogeoquímicos; desmatamento; camada de ozônio e efeito estufa; desenvolvimento e 

aprimoramento de tecnologias de obtenção de energia elétrica; processos produtivos como 

o da obtenção do etanol, da cal virgem, da soda cáustica, do hipoclorito de sódio, do ferro-

gusa, do alumínio, do cobre, entre outros. 

Também é importante ressaltar que as diferentes habilidades relacionadas a esta 

competência podem ser desenvolvidas com o uso de dispositivos e aplicativos digitais, que 

facilitem e potencializem tanto análises e estimativas como a elaboração de 

representações, simulações e protótipos. 

 

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 2 

Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do 

Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a 

evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar e defender decisões éticas e 

responsáveis. 

Ao reconhecerem que os processos de transformação e evolução permeiam a 

natureza e ocorrem das moléculas às estrelas em diferentes escalas de tempo, os 

estudantes têm a oportunidade de elaborar reflexões que situem a humanidade e o planeta 

Terra na história do Universo, bem como inteirar-se da evolução histórica dos conceitos e 

das diferentes interpretações e controvérsias envolvidas nessa construção. 
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Da mesma forma, entender a vida em sua diversidade de formas e níveis de 

organização permite aos estudantes atribuir importância à natureza e a seus recursos, 

considerando a imprevisibilidade de fenômenos, as consequências da ação antrópica e os 

limites das explicações e do próprio conhecimento científico. 

Se por um lado é fundamental avaliar os limites da ciência, por outro é igualmente 

importante conhecer seu imenso potencial. Ao realizar previsões (relativas ao movimento 

da Terra no espaço, à herança genética ao longo das gerações, ao lançamento ou 

movimento de um satélite, à queda de um corpo no nosso planeta ou mesmo à avaliação 

das mudanças climáticas a médio e longo prazos, entre outras), a ideia de se conhecer um 

pouco do futuro próximo ou distante pode fornecer alguns elementos para pensar e 

repensar sobre o alcance dos conhecimentos científicos. Sempre que possível, os 

estudantes podem construir representações ou protótipos, com ou sem o uso de 

dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre 

outros), que possibilitem fazer projeções e avaliar impactos futuros considerando contextos 

atuais. 

Nessa competência específica, podem ser mobilizados conhecimentos conceituais 

relacionados a: origem da Vida; evolução biológica; registro fóssil; exobiologia; 

biodiversidade; origem e extinção de espécies; políticas ambientais; biomoléculas; 

organização celular; órgãos e sistemas; organismos; populações; ecossistemas; teias 

alimentares; respiração celular; fotossíntese; neurociência; reprodução e hereditariedade; 

genética mendeliana; processos epidemiológicos; espectro eletromagnético; modelos 

atômicos, subatômicos e cosmológicos; astronomia; evolução estelar; gravitação; mecânica 

newtoniana; previsão do tempo; história e filosofia da ciência; entre outros. 

 

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 3 

Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico 

e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens 

próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas 

locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a 

públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e 

tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC). 

Em um mundo repleto de informações de diferentes naturezas e origens, facilmente 

difundidas e acessadas, sobretudo, por meios digitais, é premente que os jovens 

desenvolvam capacidades de seleção e discernimento de informações que lhes permitam, 

com base em conhecimentos científicos confiáveis, investigar situações-problema e avaliar 



113 
 

 

as aplicações do conhecimento científico e tecnológico nas diversas esferas da vida 

humana com ética e responsabilidade. 

Discussões sobre as tecnologias relacionadas à geração de energia elétrica (tanto as 

tradicionais quanto as mais inovadoras) e ao uso de combustíveis, por exemplo, 

possibilitam aos estudantes analisar os diferentes modos de vida das populações humanas 

e a dependência desses fatores. Na mesma direção, explorar como os avanços científicos 

e tecnológicos estão relacionados às aplicações do conhecimento sobre DNA e células 

pode gerar debates e controvérsias – pois, muitas vezes, sua repercussão extrapola os 

limites da ciência, explicitando dilemas éticos para toda a sociedade. Também a utilização 

atual de aparelhos elétricos e eletrônicos traz questões para além dos seus princípios de 

funcionamento, como os possíveis danos à saúde por eles causados ou a contaminação 

dos recursos naturais pelo seu descarte. 

A compreensão desses processos é essencial para um debate fundamentado sobre 

os impactos da tecnologia nas relações humanas, sejam elas locais ou globais, e suas 

implicações éticas, morais, culturais, sociais, políticas e econômicas, e sobre seus riscos e 

benefícios para o desenvolvimento sustentável e a preservação da vida no planeta. 

Por meio do desenvolvimento dessa competência específica, de modo articulado às 

competências anteriores, espera-se que os estudantes possam se apropriar de 

procedimentos e práticas das Ciências da Natureza como o aguçamento da curiosidade 

sobre o mundo, a construção e avaliação de hipóteses, a investigação de situações-

problema, a experimentação com coleta e análise de dados mais aprimorados, como 

também se tornar mais autônomos no uso da linguagem científica e na comunicação desse 

conhecimento. Para tanto, é fundamental que possam experienciar diálogos com diversos 

públicos, em contextos variados, utilizando diferentes mídias, dispositivos e tecnologias 

digitais de informação e comunicação (TDIC), e construindo narrativas variadas sobre os 

processos e fenômenos analisados. 

Além disso, para o desenvolvimento dessa competência específica podem ser 

mobilizados conhecimentos conceituais relacionados a: aplicação da tecnologia do DNA 

recombinante; identificação por DNA; emprego de células-tronco; neurotecnologias; 

produção de tecnologias de defesa; estrutura e propriedades de compostos orgânicos; 

isolantes e condutores térmicos, elétricos e acústicos; eficiência de diferentes tipos de 

motores; matriz energética; agroquímicos; controle biológico de pragas; conservantes 

alimentícios; mineração; herança biológica; desenvolvimento sustentável; vacinação; 

darwinismo social, eugenia e racismo; mecânica newtoniana; equipamentos de segurança 

etc. 




