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RESUMO 

TEIXEIRA, Lucimara de Sousa. A Aprendizagem Baseada em Projetos no Curso Técnico 

de Informática: Potencialidades e Desafios. 2019. 188 f. Dissertação (Mestrado) – Programa 

de Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais, Universidade Nove de Julho, São Paulo, 

2019. 

Este estudo vincula-se ao Programa de Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais da 

Universidade Nove de Julho (PROGEPE – UNINOVE), especialmente, à Linha de Pesquisa e 

de Intervenção em Gestão Educacional (LIPIGES). Propôs-se como objeto deste estudo a 

análise da proposta metodológica Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), articulada com 

as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs), no contexto do curso técnico 

de Informática. Vale salientar que, a partir desse objeto emergiram as seguintes inquietações 

que motivaram e nortearam o desenvolvimento desta investigação: A aprendizagem por 

projetos e o uso de tecnologias seriam suficientes para apoiar os discentes nos componentes 

curriculares ofertados no curso técnico de Informática? O trabalho com projetos, de forma 

articulada ao uso das TDICs, propicia uma aprendizagem mais significativa, favorecendo o 

desenvolvimento de competências no contexto do curso técnico de Informática? Quais são os 

desafios e as dificuldades das práticas pedagógicas nesse cenário? Com as perguntas de 

pesquisa delineadas, delimitou-se como objetivo geral, analisar o desenvolvimento da 

metodologia ABP, de forma articulada com as TDICs, no curso técnico de Informática. Como 

objetivos específicos, estimou-se: planejar e implementar uma intervenção, a partir do 

desenvolvimento de projetos de trabalho, usando a ABP, articulada ao uso das TDICs, 

incluindo os dispositivos móveis, no contexto do curso técnico de informática; identificar e 

analisar as percepções dos discentes e docentes quanto à prática desenvolvida, com o intuito 

de compreender seus impactos no processo de ensino e aprendizagem; compreender quais as 

dificuldades e os desafios a serem superados para implementação de práticas mais ativas, por 

meio da ABP e uso das TDICs, no âmbito do ensino médio integrado ao técnico. A partir 

desses objetivos, esta investigação foi desenvolvida segundo uma abordagem qualitativa, por 

meio de uma pesquisa intervenção. Os instrumentos adotados para a coleta de dados foram: 

questionários, grupos focais e observação participante. Definiu-se como o universo da 

pesquisa, uma escola técnica (ETEC) vinculada ao Centro Paula Souza (CPS), localizada na 

cidade de São Paulo/SP. Os participantes desta pesquisa foram os alunos e os docentes do 

curso técnico de Informática, mais, precisamente, a investigação foi desenvolvida com 40 

alunos da turma do 1º módulo, estudantes na faixa etária de 15 a 17 anos, em sua maioria, 

sendo quase todos também do 2º ano do ensino médio. Além dos estudantes, o 

encaminhamento da intervenção no contexto indicado contou com um total de 5 professores, 

sendo 3 do sexo feminino (2 mestres e 1 mestranda) e 2 do sexo masculino (1 

graduado/bacharelado e 1 licenciado), cuja idade variou entre 40 a 55 anos. Como principais 

referenciais teóricos esta investigação adotou: Bernadete Gatti (2012), Antônio Joaquim 

Severino (2016), Lúcia Santaella (2003, 2010 e 2013), Willian Bender (2014), Marc Prensky 

(2001), João Mattar (2010), Pierre Lévy (2014), José Manuel Moran (1999, 2007 e 2013), 

Paulo Freire (1996, 2011 e 2014), Maria Laura Puglisi Barbosa Franco (2008), entre outros. 

Os principais resultados, alcançados com este estudo propiciaram a compreensão de que a 

metodologia ABP, quando articulada às TDICs, em especial, ao desenvolvimento de games 

no ambiente do curso técnico de Informática amplia as possibilidades para a construção de 

novos conhecimentos, de forma mais colaborativa, significativa e contextualizada, 

propiciando ainda inúmeras oportunidades para o desenvolvimento de competências 

tecnológicas, entre outras, consideradas essenciais na era pós-contemporânea. 



 

Palavras-chave: Metodologias Ativas, Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs), Ensino Médio – Técnico.  
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ABSTRACT 

TEIXEIRA, Lucimara de Sousa. The Project-Based Learning in the Technical Course of 

Informatics: Potentials and Challenges. 2019. 188 f. Dissertation (Master degree) - Master's 

Program in Management and Educational Practices, Universidade Nove de Julho, São Paulo, 

2019. 

This study is linked to the Master's Program in Management and Educational Practices of the 

University of Nove de Julho (PROGEPE-UNINOVE), especially to the Research and 

Intervention in Educational Management (LIPIGES). The objective of this study was the 

analysis of the methodological proposal Project-Based Learning (ABP), articulated with the 

Digital Information and Communication Technologies (TDICs), in the context of the 

technical course of Informatics. It is worth mentioning that from this object emerged the 

following concerns that motivated and guided the development of this research: The learning 

by projects and the use of technologies would be sufficient to support the students in the 

curricular components offered in the technical course of Informatics? The work with projects, 

in articulated way to the use of the TDICs, provides a more meaningful learning, favoring the 

development of competences in the context of the technical course of Informatics? What are 

the challenges and difficulties of pedagogical practices in this scenario? With the research 

questions outlined, it was defined as a general objective, to analyze the development of the 

ABP methodology, in articulated form with the TDICs, in the technical course of Informatics. 

As specific objectives, it was estimated: to plan and implement an intervention, from the 

development of work projects, using the BPA, linked to the use of TDICs, including mobile 

devices, in the context of the technical computer course; identify and analyze the perceptions 

of the students and teachers regarding the practice developed, with the purpose of 

understanding their impacts on the teaching and learning process; understand the difficulties 

and challenges to be overcome in order to implement more active practices, through the BPA 

and the use of the TDICs, in the context of the secondary education integrated with the 

technician. From these objectives, this research was developed according to a qualitative 

approach, through an intervention research. The instruments used to collect data were: 

questionnaires, focus groups and participant observation. It was defined as the research 

universe, a technical school (ETEC) linked to the Paula Souza Center (CPS), located in the 

city of São Paulo / SP. The participants of this research were the students and the teachers of 

the technical course of Informatics, more precisely, the research was developed with 40 

students of the class of the 1st module, students in the age group of 15 to 17 years, in the 

majority, being almost all also in the second year of high school. In addition to the students, 

the referral of the intervention in the indicated context counted on a total of 5 teachers, 3 

female (2 masters and 1 master student) and 2 male (1 graduate and 1 graduate with bachelor's 

degree), whose age ranged from 40 to 55 years. The main theoretical references were: 

Bernadette Gatti (2012), Antônio Joaquim Severino (2016), Lúcia Santaella (2003, 2010 and 

2013), Willian Bender (2014), Marc Prensky (2001), João Mattar Lévy (2014), José Manuel 

Moran (1999, 2007 and 2013), Paulo Freire (1996, 2011 and 2014), Maria Laura Puglisi 

Barbosa Franco (2008), among others. The main results achieved with this study allowed us 

to understand that the ABP methodology, when articulated to the TDICs, especially to the 

development of games in the environment of the technical course of Informatics, extends the 

possibilities for the construction of new knowledge, in a more collaborative way , meaningful 

and contextualized, providing innumerable opportunities for the development of technological 

competences, among others, considered essential in the post-contemporary era. 



 

Key words: Active Methodologies, Project-Based Learning (ABP), Digital Information and 

Communication Technologies (TDICs), Secondary Education - Technical.  



 

RESUMEM 

TEIXEIRA, Lucimara de Sousa. El aprendizaje basado en Proyectos en el curso Técnico 

de Informática: Potencialidades y Desafíos. 2019. 188 f. Disertación (Maestría) - Programa 

de Maestría en Gestión y Prácticas Educativas, Universidad Nueve de Julio, São Paulo, 2019. 

 

 

Este estudio, se vincula al Programa de Maestría en Gestión y Prácticas Educativas de la 

“Universidade Nove de Júlio” (PROGEPE - UNINOVE), especialmente, a la Línea de 

Investigación e Intervención en Gestión Educativa (LIPIGES). Se propuso como objeto de 

este estudio el análisis de la propuesta metodológica Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), 

articulada con las Tecnologías Digitales de Información y Comunicación (TDICs), en el 

contexto del curso técnico de Informática. Es importante señalar que a partir de ese objeto 

surgieron las siguientes inquietudes que motivaron y guiaron el desarrollo de esta 

investigación: ¿El aprendizaje por proyectos y el uso de tecnologías serían suficientes para 

apoyar a los alumnos en los componentes curriculares ofrecidos en el curso técnico de 

Informática? ¿El trabajo con proyectos, de forma articulada al uso de las TDICs, propicia un 

aprendizaje más significativo, favoreciendo el desarrollo de competencias en el contexto del 

curso técnico de Informática? ¿Cuáles son los desafíos y las dificultades de las prácticas 

pedagógicas en este escenario? Con las preguntas de investigación delineadas, se delimitó 

como objetivo general, analizar el desarrollo de la metodología ABP, de forma articulada con 

las TDICs, en el curso técnico de Informática. Como objetivos específicos, se estimó: 

planificar e implementar una intervención, a partir del desarrollo de proyectos de trabajo, 

usando la ABP, articulada al uso de las TDIC, incluyendo los dispositivos móviles, en el 

contexto del curso técnico de informática; identificar y analizar las percepciones de los 

discentes y docentes en cuanto a la práctica desarrollada, con el fin de comprender sus 

impactos en el proceso de enseñanza y aprendizaje; comprender cuáles son las dificultades y 

los desafíos a ser superados para implementación de prácticas más activas, a través de la ABP 

y uso de las TDICs, en el ámbito de la Enseñanza Media Integrada al Técnico. A partir de 

estos objetivos, esta investigación se desarrolló según un enfoque cualitativo, a través de una 

investigación de intervención. Los instrumentos adoptados para la recolección de datos 

fueron: cuestionarios, grupos focales y observación participante. Se definió como el universo 

de la investigación, una escuela técnica (ETEC) vinculada al Centro Paula Souza (CPS), 

ubicada en la ciudad de São Paulo / SP. Los participantes de esta investigación fueron los 

alumnos y los docentes del curso técnico de Informática, más precisamente, la investigación 

fue desarrollada con 40 alumnos de la turma del primer módulo, estudiantes en el grupo de 

edad de 15 a 17 años, en su mayoría, siendo casi todos también del 2º año de la Enseñanza 

Media. Además de los estudiantes, el encaminamiento de la intervención en el contexto 

indicado contó con un total de 5 profesores, siendo 3 del sexo femenino (2 maestros y 1 

mestranda) y 2 del sexo masculino (1 graduado y 1 licenciado), cuya edad varía entre 40 a 55 

años. Como principales referenciales teóricos, esta investigación adoptó: Bernadete Gatti 

(2012), Antônio Joaquim Severino (2016), Lúcia Santaella (2003, 2010 e 2013), Willian 

Bender (2014), Marc Prensky (2001), João Mattar (2010), Pierre Lévy (2014), José Manuel 

Moran (1999, 2007 e 2013), Paulo Freire (1996, 2011 e 2014), Maria Laura Puglisi Barbosa 

Franco (2008), y otros. Los principales resultados, alcanzados con este estudio propiciaron la 

comprensión de que la metodología ABP, cuando articulada a las TDICs, en especial, al 

desarrollo de juegos en el ambiente del curso técnico de Informática amplía las posibilidades 

para la construcción de nuevos conocimientos, de forma más colaborativa, significativa y 

contextualizada, propiciando aún innumerables oportunidades para el desarrollo de 

competencias tecnológicas, entre otras, consideradas esenciales en la era post-contemporánea. 



 

 

Palabras clave: Metodologías Activas, Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), Tecnologías 

Digitales de Información y Comunicación (TDICs), Enseñanza Media - Técnico. 
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APRESENTAÇÃO 

 

“Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se 

educam entre si, mediatizados pelo mundo.” (FREIRE, 1996, p. 39). 

  

Comecei a trabalhar muito nova, com 16 anos, porém minha paixão pela 

Informática se concretizou quando me formei em Processamento de Dados pela 

Universidade Presbiteriana Mackenzie/SP, em 1999. Essa formação contribuiu, fortemente 

para o desenvolvimento de uma nova carreira. A partir dessa formação, passei, então, a atuar 

como professora no Centro Paula Souza, nas Escolas Técnicas Estaduais de São Paulo 

(ETCs), lecionando disciplinas específicas para o curso de Informática. 

 Essa atuação se iniciou em 2001, momento em que prestei o concurso para o 

Centro Paula Souza. O início foi bem difícil, devido à minha dificuldade em auxiliar outras 

pessoas em seu aprendizado, mas com o tempo percebi que foi uma fase de grandes 

construções, uma vez que não é possível ensinar sem aprender. Colaborar com a construção 

do conhecimento é muito gratificante. O aprendizado é perceptível quando o estudante 

consegue relacionar o conhecimento adquirido com seu contexto e sua vivência. 

Com o propósito de enriquecer minha formação fiz, em 2003, um curso de Lato 

Sensu na Faculdade Oswaldo Cruz/SP em Educação Matemática, faculdade na qual lecionei 

por 12 anos. Nessa instituição, obtive um aprendizado consistente. Em 2011, concluí na 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo outra Lato Sensu, na área de Educação a 

Distância. 

Depois de muitos anos lecionando, descobri que a Pedagogia acrescentaria 

experiências e conhecimentos ainda não adquiridos pela Informática. Em busca do 

preenchimento dessa lacuna me formei em 2013, na Faculdade Paulista São José/SP, como 

pedagoga. Busquei a Pedagogia, pois sentia a necessidade de entender melhor o processo de 

ensino e aprendizagem, uma vez que a área de Informática é uma ciência muito exata, assim 

como o ensinar é algo complexo e intenso. 

Ao conhecer e atuar em ambas as áreas, Informática e Pedagogia, constatei que 

podem ser complementares, especialmente quando falamos do processo de ensino e de 
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aprendizagem. Isso me fez recordar de um trecho da obra de Paulo Freire (1996), Pedagogia 

do Oprimido, quando enfatiza que temos oportunidade de exercer atividades educativas, o 

que liberta a sociedade. 

 

[...] é preciso que a educação esteja - em seu conteúdo, em seus programas 

e em seus métodos - adaptada ao fim que se persegue: permitir ao homem 

chegar a ser sujeito, construir-se como pessoa, transformar o mundo, 

estabelecer com os outros homens relações de reciprocidade, fazer a 

cultura e a história [...] uma educação que liberte, que não adapte, 

domestique ou subjugue. (FREIRE, 1996, p. 45). 

 

Uma das minhas preocupações, enquanto educadora, tem sido a busca de métodos 

diferenciados para atingir meus objetivos com os estudantes, com os quais atuo, 

considerando a diversidade existente em cada sala de aula e a possibilidade de construir 

novos saberes. A utilização da Informática tende a tornar as aulas mais atrativas, uma vez 

que os educandos, cada vez mais estão se apropriando das tecnologias. Para um indivíduo 

que está familiarizado com a conectividade, que é o caso dos estudantes, o educador se vê 

desafiado de maneira mais significativa, no sentido de unir o ensino com a vida deles, 

incentivando-os a compartilhar seus conhecimentos mediante trocas de informações.   

 

Se somos centralizadores, existem inúmeros softwares de registro e 

controle, que ajudam a tornar a escola mais autoritária. Se somos pessoas 

com uma visão de gestão democrática, utilizaremos a tecnologia para 

incentivar a participação, a troca de informações, as decisões 

compartilhadas. A tecnologia está em tudo, a toda hora, em qualquer lugar. 

Ela nos ajuda e complica como pessoas e como sociedade. É importante 

estarmos atentos, individual e coletivamente, para utilizá-la de forma 

sensata, equilibrada e inovadora. Na educação, creio que já superamos a 

fase da desconfiança radical da tecnologia, mas o deslumbramento, o 

encantamento e a expectativa de que ela possa resolver magicamente 

nossos problemas é outra forma simplista de alimentar novas e perigosas 

dependências. (MORAN apud SANTOS, 2017, p. 9).  

 

Em 2014, ingressei na Universidade Paulista (UNIP), também como professora da 

área de Informática, desligando-me em 2016. Atualmente, exerço a função de orientadora 

educacional no Centro Paula Souza, em uma escola técnica (ETEC) da zona norte de São 

Paulo. Essa função é extremamente complexa, porém, gratificante. São 17 anos, ensinando e 

aprendendo com os discentes e docentes. Constatei, ao longo de minhas experiências em 
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sala de aula, que por meio das tecnologias, os docentes possibilitam a compreensão de 

componentes curriculares específicos, aproximando-os do dia a dia dos estudantes.  

Hoje, por estar na Orientação Educacional, desde 2014, houve a necessidade de 

abandonar, temporariamente as aulas de Informática. Nesse novo cargo, os discentes, 

normalmente compartilham comigo as suas dificuldades, tanto no Ensino Médio, como no 

Técnico, em decorrência de estarem sempre em minha sala para solicitarem dicas, de como 

devem estudar. Ao ouvi-los, minha inquietude se remete sempre ao curso de Informática, 

pois sempre me questiono: como um curso, cujos recursos estão inseridos na realidade 

desses jovens, pode não colaborar o suficiente para a sua aprendizagem?  

 A necessidade de conhecimentos em Informática na sociedade contemporânea 

requer um novo olhar sobre o sistema educacional, especialmente, com relação ao 

surgimento e/ou expansão das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs). 

É fato que essas tecnologias estão adentrando os ambientes escolares nos diferentes 

segmentos. Esse movimento tem provocado reflexões a respeito da necessidade e urgência 

de mudanças no modo como o processo de ensino e aprendizagem se desencadeia, bem 

como nas diferentes formas de realização da interação entre estudantes e seus pares, bem 

como destes com seus professores e com os conteúdos escolares.  

Tal realidade deu origem ao desejo de descobrir como a Aprendizagem Baseada em 

Projetos (ABP), de forma integrada às TDICs, pode trazer contribuições ao processo de 

ensino e aprendizagem do componente curricular Lógica de Programação (LP). Lecionei por 

muitos anos na ETEC Albert Einstein nessa disciplina e percebia que, de um lado, havia um 

estudante conectado, dinâmico e imerso no mundo tecnológico, e de outro, uma realidade 

que vai desde a precária infraestrutura da instituição ao desinteresse da classe, em novos 

aprendizados.  

A partir dessas inquietações me interessei em desvelar novos caminhos para que os 

estudantes do curso de Informática encontrassem maior motivação e desejo pelo 

aprendizado, ou seja, pela busca do novo. Dessa forma, surgiu uma forte razão para 

continuar meus estudos, a partir de um curso de Mestrado Profissional em Educação, no 

qual eu pudesse buscar novas formas de melhorar as práticas pedagógicas, articuladas às 

TDICs, não só do ponto de vista do uso destas, mas também como ferramentas didáticas, 

principalmente, propiciando situações nas quais os estudantes pudessem atuar como 

protagonistas em seu processo de construção do conhecimento.   
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Na realidade, sempre acreditei que o professor, enquanto educador precisasse de 

um preparo profissional e cultural adequados, utilizando-se das tecnologias atuais, para 

assegurar ao aprendiz, espaços educativos favoráveis ao desenvolvimento de competências e 

habilidades, em especial, dentro do curso de Informática.  Aproveitar o conhecimento e a 

percepção que a nova geração de jovens estudantes pode nos proporcionar com as TDICs, 

inclusive, às móveis, transforma a educação, em um “fazer” a diversas mãos.  

Apesar do bom nível dos cursos, nota-se, no decorrer do semestre letivo dos cursos 

técnicos do Centro Paula Souza, um desânimo demonstrado por boa parte dos discentes, 

resultado de práticas pedagógicas conservadoras e desatualizadas. Nesse sentido, busco com 

esta pesquisa, compreender como a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) se configura 

como uma possibilidade metodológica favorável ao aprendizado, de forma prazerosa, 

criativa, contextualizada e significativa.  

A intenção aqui foi criar espaços para que os estudantes pudessem utilizar 

diferentes tecnologias para descobrir soluções para suas dúvidas, superando, assim, desafios 

que lhes são propostos em seu dia a dia, com maior propriedade, uma vez que, o estudante 

desenvolve, não apenas conhecimento, mas competências e habilidades no uso do 

computador e das ferramentas disponíveis no mundo tecnológico. Dessas práticas, é possível 

obter como resultados, a formação de profissionais capazes de se inter-relacionarem com 

diferentes tecnologias em diversas situações de seu cotidiano, em um cenário que favorece, 

entre outros ganhos, a introdução dos discentes e docentes aos meios de informação e 

comunicação, de forma planejada, colocando a tecnologia a serviço da educação. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os novos aparatos tecnológicos fazem parte da vida de qualquer pessoa, assim 

como os dispositivos móveis, estão cada vez mais presentes no cotidiano da humanidade. A 

tecnologia se faz presente em todas as áreas, sejam elas de humanas, biológicas ou exatas e 

vem se expandindo diariamente em todos os seus âmbitos. A respeito disto, define-se aqui 

tecnologia como a: 

 

ciência que estuda os métodos e a evolução num âmbito industrial: 

tecnologia da internet. Procedimento ou grupo de métodos que se organiza 

num domínio específico [...]. Teoria ou análise organizada das técnicas, 

procedimentos, métodos, regras, âmbitos ou campos da ação humana. 

(DICIO, 2017, s/p). 

 

Ainda sobre o seu significado, compreende-se que “[...] a ‘tecnologia’ tem de ser a 

teoria, a ciência, o estudo, a discussão técnica, abrangidas nesta última noção as artes, as 

habilidades do fazer, as profissões e, generalizadamente, os modos de produzir alguma 

coisa” (VIERA PINTO, 2005, p. 219). Nesse sentido, sua utilização em favor da 

humanidade é fundamental nos dias de hoje e, com o barateamento da tecnologia e os 

incentivos das políticas brasileiras, esse acesso vem se democratizando. Com a criação de 

espaços que incentivem as possibilidades de conexões, os indivíduos podem se conectar, por 

meio de programas, como, por exemplo, os “Telecentros
1
”, o “Acessa São Paulo

2
” e as 

bibliotecas públicas com conectividade.  

No Brasil, considerando a criação desses espaços públicos equipados com 

computadores com acesso à internet, a demanda de uso desses recursos aumentou, 

sensivelmente nos últimos anos, especialmente pela população jovem, estudantes do ensino 

médio, com idades entre 16 e 24 anos, pertencentes à classe C (CGI, 2017, p. 11).  

                                                           
1
 São locais públicos da rede municipal criados no ano 2001, com acesso à internet gratuitamente para 

população. Outras informações, consultar: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/inovacao/inclusao_digital/index.php?p=246630.  
2
 É um programa de inclusão digital mantido pelo Governo do Estado de São Paulo, criado no ano de 2000, 

que colabora com cidadão ao acesso às tecnologias da informação. Outras informações, consultar: 

http://www.acessasp.sp.gov.br/.  
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A Revista Superinteressante (2016) relata que é visível notar que em qualquer hora 

do dia, pessoas trocam mensagens e que 94% dos usuários manipulem e-mails, chats, fóruns 

e programas de mensagens instantâneas. O comportamento cultural da humanidade mudou 

com a necessidade de se conectar a informação, seja ela do universo público ou particular. 

Nesse artigo, o psicólogo social Robert Kraut, da Universidade de Carnergie Mellon, 

Estados Unidos, cita: “As pessoas misturam o mundo online e o offline. Usam a internet 

para manter contato com quem elas já conhecem e visitam pessoas que elas encontraram na 

rede” (KRAUT apud KENSKI, 2016, s/p), por isso, é importante refletir sobre a 

comunicação que a internet proporciona no âmbito social. O desenvolvimento tecnológico 

se expandiu para todos os segmentos da sociedade, permitindo a implementação de políticas 

educacionais associadas às TDICs. 

No entanto, seria imprudente afirmar que o simples fato de obter informações fora 

do ambiente da sala de aula, bastaria para encontrar a solução e tornar as aulas mais 

atrativas. A inserção da tecnologia no meio educacional não se resume apenas em utilizar 

um computador com acesso à internet, pois estas só serão parte da solução educacional se 

tivermos docentes que estejam preparados e dispostos a utilizá-las, como recursos 

pedagógicos. Nesse sentido, a tecnologia poderá colaborar no aprendizado se forem traçadas 

metas para a sua articulação ao currículo, a partir de um planejamento efetivo, envolvendo 

os docentes, a direção e toda a comunidade escolar. 

Segundo o CGI (2017), o uso de celulares em 2016, por alunos do ensino médio de 

escolas urbanas, em atividades escolares foi de 74%. Apesar do crescente uso das 

tecnologias, por parte dos estudantes, a infraestrutura é ainda um assunto preocupante. Esse 

documento enfatiza ainda que: 

 

[...] os laboratórios de informática estão presentes em 81% das escolas 

públicas, sendo que em apenas 59% esse espaço encontrava-se em uso em 

2016, segundo os diretores. Além disso, somente 31% dos professores de 

escolas públicas afirmaram utilizar computadores no laboratório para 

desenvolvimento de atividades com os alunos. (CGI, 2017, s/p). 

 

Diante dessa realidade, faz-se necessário incentivar o desenvolvimento de ações 

nesses espaços escolares, visando a busca de inovações no cenário educacional atual. Assim, 

o contraste de uma geração conectada com o precário uso da infraestrutura tecnológica das 
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escolas, fomenta ainda mais a necessidade de busca por caminhos que propiciem o uso de 

artefatos tecnológicos no aprendizado dos estudantes. 

O universo educacional não poderia ficar alheio às tecnologias nesse novo cenário, 

adaptar-se a essa realidade é um desafio, sobretudo, quando se pretende compreender a 

aplicação das tecnologias, em especial, como algo integrado ao espaço acadêmico e ao 

currículo, como ferramenta a ser utilizada em qualquer área como meio ao aprendizado.  

Tais ferramentas articuladas às metodologias diferenciadas ampliam os horizontes nas salas 

de aula. De acordo com Santaella (2003), esses avanços tecnológicos ampliaram as formas 

de comunicação, propiciando novos meios para a construção do conhecimento. A autora 

enfatiza que, a revolução digital não está apenas transformando os formatos de 

comunicação, entre outros aspectos, seus estudos apontam para a necessidade permanente de 

reflexão sobre as modificações pelas quais o ser humano vem passando em contato com as 

tecnologias, modificações “não apenas mentais, mas também corporais moleculares” 

(SANTAELLA, 2003, p. 31).  

Nesse panorama, um dos grandes desafios da educação está, portanto, na formação 

dos docentes, no que diz respeito ao uso das tecnologias em sala de aula, uma vez que a 

geração de nativos digitais emerge no mundo tecnológico, precocemente. Segundo Mattar 

(2010), os nativos digitais usam as mídias digitais em seu dia a dia, de maneira significativa, 

o que gera novas expectativas em relação à aprendizagem, ao trabalho e à diversão. Os 

nativos digitais (que serão abordados em detalhes, posteriormente) possuem habilidades para 

manipular as informações, de forma diversificada, compartilhando-as em nuvens, drives etc. 

Logo, esse educando, apresenta facilidade para acessar e aprender por diversos meios, desde 

um computador offline, até tablets, smartphones e notebooks conectados à internet. De 

acordo com Moran (2013): 

 

As tecnologias digitais móveis desafiam as instituições a sair do ensino 

tradicional em que o professor é o centro, para uma aprendizagem mais 

participativa e integrada, com momentos presenciais e outros com 

atividades à distância, mantendo vínculos pessoais e afetivos, estando 

juntos virtualmente. Podemos utilizar uma parte do tempo de aprendizagem 

com outras formas de aulas, mais de orientação à distância. Não 

precisamos resolver tudo dentro da sala de aula. (MORAN, 2013, p. 1). 
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Esses jovens, desde a mais tenra idade, incluem a tecnologia em seu cotidiano. A 

respeito dessa familiaridade e imersão, Moran (2013) aponta que: 

 

A criança também é educada pela mídia, principalmente pela televisão. 

Aprende a informar-se, a conhecer - os outros, o mundo, a si mesmo - a 

sentir, a fantasiar, a relaxar, vendo, ouvindo, "tocando" as pessoas na tela, 

que lhe mostram como viver, ser feliz e infeliz, amar e odiar. A relação 

com a mídia eletrônica é prazerosa - ninguém obriga - é feita por meio da 

sedução, da emoção, da exploração sensorial, da narrativa. (MORAN, 

2013. s/p). 

 

Trabalhar com esses jovens da atualidade, que estão conectados, provoca no 

educador uma sensação desafiadora para que busque metodologias mais envolventes que os 

motivem para aprendê-lo, de forma mais prazerosa e consistente. Assim, tende ao 

desenvolvimento de metodologias diferenciadas que capturem a atenção desse educando. 

Desta forma, de acordo com Moran (2013), o espaço de aprendizado é algo a ser discutido já 

que podemos utilizar novas tecnologias como ferramentas para inovar as metodologias 

tradicionais usadas pelos docentes, uma vez que os estudantes estão cada vez mais com as 

tecnologias em suas mãos, podendo obter qualquer informação, por meio da conectividade 

alcançada pela internet. Por outro lado, às vezes, os educandos manifestam desinteresse 

pelas aulas, pois não conseguem visualizar desafios. 

Partindo desses pressupostos, esta investigação se propõe a pesquisar metodologias 

ativas, em especial, a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), de forma articulada com o 

uso das TDICs. Dessa forma, as experiências desenvolvidas aqui enriqueceram o 

conhecimento sobre o uso dos artefatos digitais, por parte dos participantes envolvidos, de 

maneira a levá-los a pensar em seu uso consciente, de forma articulada a projetos 

interdisciplinares. 

Com o intuito de levantar estudos que tratam da temática abordada nesta 

investigação, pesquisou-se em bancos de dados online, teses, dissertações e artigos. Os 

bancos consultados foram os seguintes: Catálogo de Teses e Dissertações no Portal Capes, 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), Scientific Eletronic Library 

Online (SciELO). Foram considerados os trabalhos dos últimos cinco anos, além daqueles, 

cujo teor tivesse relação com os termos: tecnologia, aprendizagem móvel, tecnologias 
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móveis na educação, TDICs, dispositivos móveis na educação, projetos interdisciplinares, 

tecnologia educacional, Aprendizagem Baseada em Projetos com Informática e 

Aprendizagem Baseada em Projeto com Curso Técnico de Informática. A quantidade de 

estudos encontrados a partir da busca realizada com cada um desses termos, nas bases 

mencionadas, encontra-se nos quadros 1, 2 e 3:  

Quadro 1 – Número de dissertações e teses encontradas e selecionadas do Portal CAPES. 

Fonte: autoria da pesquisadora. 

 
Quadro 2 – Número de dissertações e teses encontradas e selecionadas do IBICT.  

Fonte: autoria da pesquisadora 

 

 

 

CAPES 

Palavras de busca Dissertações Teses Selecionados 

1- Tecnologia 340 230 10 

2- Aprendizagem móvel 66 33 0 

3 - Tecnologias móveis na educação 1 3 1 

4 - TDICs 123 99 2 

5 - Dispositivos móveis na educação 60 45 3 

6 - Projetos interdisciplinares 11 8 1 

7 - Tecnologia Educacional 30 24 5 

8 - Aprendizagem Baseada em Projetos 

com Informática 
7 2 1 

9 - Aprendizagem Baseada em Projetos 

com curso técnico de informática 
0 0 0 

Total da Busca 638 444 23 

IBICT 

Palavras de busca Dissertações Teses Selecionados 

1-Tecnologia 280 50 7 

2- Aprendizagem móvel 65 33 7 

3 -Tecnologias móveis na educação 1 3 1 

4 -TDICs 102 52 3 

5 - Dispositivos móveis na educação 7 7 3 

6 - Projetos interdisciplinares 14 34 1 

7- Tecnologia Educacional 35 12 2 

8 - Aprendizagem Baseada em Projetos 

com Informática 
2 2 1 

9 - Aprendizagem Baseada em Projetos 

com curso técnico de informática 
0 0 0 

Total da Busca 506 193 25 
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Quadro 3 – Número de artigos encontrados e selecionados do SciELO.  

Fonte: autoria da pesquisadora 

 

 

É importante ressaltar que a pesquisa foi realizada primeiramente recolhendo todas 

as informações que havia alguma relação com o tema da pesquisadora. Sendo assim, a 

pesquisadora analisou que existem muito mais artigos referentes às palavras pesquisadas, do 

que dissertações e teses. Algumas dissertações e teses foram selecionadas, pois se 

aproximavam do tema aqui abordado, conforme se observa no quadro 4.  

Quadro 4 – Levantamento de teses e dissertações em destaque 

 

Títulos Pesquisados Autor(es) Instituição /Local  Classificação  Ano 

Potencialidades do uso do celular 

na sala de aula: atividades 

investigativas para o ensino de 

função 

Romanello, 

Lais 

Aparecida 

Universidade 

Est.Paulista Júlio de 

Mesquita Filho/Rio 

Claro- SP 

Dissertação  2016 

O ensino colaborativo como 

proposta pedagógica para o 

desenvolvimento de projetos de 

aprendizagem: a promoção da 

saúde como eixo articulador' 

Krug, Marilia 

de Rosso 

Educação em Ciências 

Química da Vida e 

Saúde (UFSM - 

FURG) I 

 Doutorado 2016 

Ambiente Gamificado de 

Aprendizagem Baseada em 

Projetos 

Franca, 

Romulo 

Martins 

Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, 

Porto Alegre 

Doutorado 2016 

Um play na leitura: educando 

através da ludicidade dos games 

Vale, Jessica 

de Fatima 

Figueiredo do 

Universidade do 

Estado do Pará, Belém 

Dissertação 2016 

Uma abordagem colaborativa 

para aprendizagem de 

Machado, 

Leonardo 

Universidade do 

Estado de Santa 

Dissertação  2016 

SCIELO 

Palavras de busca Artigos Selecionados 

1-Tecnologia 2356 5 

2- Aprendizagem móvel 1843 7 

3 -Tecnologias móveis na educação 635 1 

4 -TDICs 467 3 

5 - Dispositivos móveis na educação 179 3 

6 - Projetos interdisciplinares 551 1 

7- Tecnologia Educacional 635 2 

8 - Aprendizagem Baseada em Projetos 

com Informática 
44 1 

9 - Aprendizagem Baseada em Projetos 

com curso técnico de informática 
3 0 

Total da Busca 6715 23 
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programação de computadores 
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móveis 

Davi Pereira Catarina, Joinville 

Os jogos online como ferramentas 

na resolução de problemas com o 
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Althaus, Neiva Fundação Vale do 

Taquari de Educação e 

Desenvolvimento 

Social - Fuvates, 
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Dissertação  2015 

O uso de estratégias de e-learning 

como auxílio na implementação 

de práticas interdisciplinares no 

instituto federal do acre –IFAC 

Holanda, Ana 

Carla Arruda 

de 

Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro 

Dissertação 2014 

Dispositivos móveis como apoio à 

aprendizagem colaborativa 

Pereira, 

Marcia 

Universidade Federal 

do ABC, Santo André 

Dissertação  2014 

Tecnologias móveis na educação  Higuchi, 

Adriane 

Aparecida Da 

Silva 

Universidade 

Presbiteriana 

Mackenzie/ São Paulo 

Dissertação  2011 

 A informática na formação do 

técnico em agropecuária no 

Campus São Cristóvão do 

Instituto Federal de Sergipe: 

essencial ou irrelevante? 

Nunes, 

Marcos 

Aurélio 

Rodrigues 

Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro 

Dissertação 2010 

A aprendizagem de Algoritmos: 

Uma experiência no curso de 

Tecnologia em Informática do 

CEFET-PA 

Junior, 

Adelmar 

Alves de Aviz 

Instituição de Ensino: 

Centro Federal de 

Educação Tecn. de 

Minas Gerais, Belo 

Horizonte 

Dissertação 2007 

Uma Proposta de um Modelo de 

Avaliação de Aprendizagem por 

Competência para Cursos a 

Distância Baseados na WEB 

Roque, Gianna 

Oliveira 

Bogossian 

Universidade Federal 

do Pará/Belém 

Dissertação 2007 

Fonte: autoria da pesquisadora. 

 

 

Vale explicar que após leitura dos resumos desses 12 trabalhos indicados no quadro 

4, nenhum foi utilizado nesta dissertação enquanto fundamento teórico, uma vez que o 

intuito ao identificá-los foi apenas evidenciar o caráter de originalidade na proposta de 

estudo proposta aqui neste investigação, pois, por mais que essas dissertações e teses se 

aproximassem da temática selecionada nesta pesquisa não ofereciam sustentação teórica 

pertinente ao tema em desenvolvimento. No entanto, a busca das dissertações quanto das 
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teses foi importante, principalmente, para demonstrar à pesquisadora exemplos de modelos 

para suas escritas e análises, a serem realizadas. 

De todo modo, o quadro acima, de forma geral, sinaliza que foram desenvolvidos 

estudos que se aproximam da temática aqui abordada, contudo, percebe-se que, até o 

momento de realização desse levantamento, não existia nenhum estudo em cursos de pós-

graduação em Educação (Mestrados/Doutorados), analisando o uso das TDICs, articulado à 

metodologia ABP, especificamente, no contexto do curso Técnico de Informática. Sendo 

assim, o desenvolvimento desta pesquisa, tornou-se relevante, uma vez que se propôs a 

investigar as possibilidades de aprendizado que essa metodologia oferece, frente às 

tecnologias presentes nas mãos dos discentes, participantes desta pesquisa.  

Nesse sentido, foram levantados dados que atendessem às demandas e 

especificidades do universo proposto nesta pesquisa, uma vez que se evidenciou a escassez, 

até o presente momento, de estudos, envolvendo, especificamente o desenvolvimento da 

ABP, de forma articulada às TDICs, no universo do ensino médio e técnico, em especial no 

curso Técnico de Informática. 

Sendo assim, propôs-se como objeto deste estudo a análise da proposta 

metodológica ABP, articulada com as TDICs, no contexto do curso Técnico de Informática. 

Vale salientar que, a partir desse objeto emergiram as seguintes inquietações que motivaram 

e nortearam o desenvolvimento desta investigação:  

 A aprendizagem por projetos e o uso de tecnologias seriam suficientes para 

apoiar os discentes nos componentes curriculares ofertados no curso técnico de Informática?  

 O trabalho com projetos, de forma articulada ao uso das TDICs, propicia uma 

aprendizagem mais significativa, favorecendo o desenvolvimento de competências no 

contexto do curso técnico de Informática? 

 Quais são os desafios e as dificuldades das práticas pedagógicas nesse 

cenário? 

Com as perguntas de pesquisa delineadas, delimitou-se como objetivo geral, desta 

pesquisa, analisar o desenvolvimento da metodologia Aprendizagem Baseada em Projetos 

(ABP), de forma articulada com as TDICs, no curso Técnico de Informática. Como 

objetivos específicos, delimitou-se:  
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 Planejar e implementar uma intervenção, a partir do desenvolvimento de 

projetos de trabalho, usando a ABP, articulada ao uso das TDICs, incluindo os dispositivos 

móveis, no contexto do curso técnico de Informática; 

 Identificar e analisar as percepções dos discentes e docentes quanto à prática 

desenvolvida, com o intuito de compreender seus impactos no processo de ensino e 

aprendizagem; 

 Compreender quais as dificuldades e os desafios a serem superados para 

implementação de práticas mais ativas, por meio da ABP e uso das TDICs, no âmbito do 

ensino médio integrado ao técnico. 

Uma vez traçados os objetivos, definiu-se como o universo da pesquisa, uma escola 

técnica (ETEC) vinculada ao Centro Paula Souza (CPS), localizada na cidade de São 

Paulo/SP. O governo do Estado de São Paulo, criou o Centro Paula Souza que é uma 

instituição autárquica, em 6 de outubro de 1969, pelo governador Roberto Costa de Abreu 

Sodré no seu mandato de 1967 até 1971. O CPS é uma instituição de ensino, vinculada à 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SDECTI) e em 

2018, possui mais de 200.000 alunos, distribuídos em cursos técnicos e superiores, no eixo 

tecnológico, do Estado de São Paulo. 

Especificamente, no caso das escolas técnicas, o ingresso do aluno na instituição é 

realizado, por meio, de um processo seletivo chamado “Vestibulinho”. Este ingresso é 

semestral, com exceção do Ensino Médio e dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, 

cujo ingresso é anual. O candidato ingressante deve obrigatoriamente ter concluído o ensino 

fundamental para concorrer ao Ensino Médio, enquanto que para o curso técnico o 

pretendente à vaga deverá estar, no mínimo, no segundo ano do Ensino Médio. As inscrições 

são feitas de forma online e o indivíduo deverá conferir o “Manual do Candidato” para 

averiguar os cursos disponíveis em cada escola. 

Os participantes desta pesquisa foram os alunos do curso Técnico de Informática, 

modular. Mais, precisamente, a investigação foi desenvolvida com 40 alunos da turma do 1º 

módulo, estudantes na faixa etária de 15 a 17 anos, em sua maioria, sendo quase todos 

também do 2º ano do Ensino Médio.  O Centro Paula Souza oferece dentro de inúmeras 

modalidades, o ensino técnico, que, posteriormente serão demonstradas. Para essa 

modalidade, os candidatos só poderão prestar vestibulinho se estiverem pelo menos no 2º 
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ano do Ensino Médio, em outra instituição de ensino ou dentro da própria instituição. Os 

candidatos que já tiverem concluído o Ensino Médio também poderão concorrer ao Ensino 

Técnico, incluindo até mesmo aqueles que estejam cursando uma faculdade ou a tenham 

concluído. Além dos estudantes, o encaminhamento da intervenção no contexto indicado 

contou com um total de 5 professores, sendo 3 do sexo feminino (2 mestres e 1 mestranda) e 

2 do sexo masculino (1 graduado/bacharelado e 1 licenciado), cuja idade variou entre 40 a 

55 anos.  

Uma vez conhecido o contexto e os participantes desta pesquisa, a seguir, 

apresenta-se a estrutura adotada para a organização desta dissertação:  

Esta dissertação, constitui-se de 5 capítulos, incluindo a introdução, considerada o 

capítulo 1.  

O segundo capítulo, denominado “Educação Profissional Técnica e Ensino Médio”, 

traz um histórico da educação a partir da Revolução de 1930, permeada pela nova 

Constituição de 1988, além do percurso do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula 

Souza, desde a sua criação, retratando ainda o respectivo curso Técnico de Informática. 

Autores como Shiroma, Evangelista et al. (2004), Zygmunt Bauman (2010), fundamentam 

grande parte das ideias aqui abordadas.  

O terceiro capítulo, cujo título é “A Integração das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDICs) na Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) no 

Curso Técnico de Informática”, aborda a cibercultura, a diferença entre os nativos e os 

imigrantes digitais, as novas Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação 

(TDICs), incluindo as tecnologias móveis e a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) no 

curso Técnico de Informática. Neste capítulo, o diálogo é desencadeado com o apoio de 

autores como: Pierre Lévy (2014), Lucia Santaella (2003, 2010 e 2013), José Manuel Moran 

(2013), Marc Prensky (2001), João Mattar (2010), William N. Bender (2014), Amarolinda 

Saccol, Eliane Schlemmer, Jorge Barbosa (2010) e Paulo Freire (1996, 2011 e 2014). 

O capítulo quatro, intitulado “O Percurso Metodológico”, apresenta a natureza da 

pesquisa, o universo com os participantes correspondentes, os diversos instrumentos de 

coleta de dados (questionário, grupo focal e observação participante) e seus respectivos 

procedimentos. Destacam-se como principais autores que fundamentam esse capítulo: 

Bernadete Angelina Gatti (2012) e Antônio Joaquim Severino (2016). Também neste 
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capítulo, são abordados os métodos de análise da pesquisa, baseados nos estudos de Maria 

Laura Puglisi Barbosa Franco (2008). 

O capítulo cinco, “A Experiência da ABP no Curso Técnico de Informática: 

Apresentação e Discussão dos Resultados”, apresenta e discute os resultados apresentados, 

destacando os games desenvolvidos pelos alunos durante a trajetória da Aprendizagem 

Baseada em Projetos (ABP), apresentando ainda uma análise da pesquisadora sobre o 

trabalho realizado com o uso das TDICs e da ABP. Marc Prensky (2012), Mizukami (2013), 

José Manuel Moran (1999, 2007 e 2013), Paulo Freire (1996, 2011 e 2104), William N. 

Bender (2014), João Mattar (2010), Bernadete Angelina Gatti (2012), Antônio Joaquim 

Severino (2016), Eduardo Fernandes Barbosa e Dácio Guimarães Moura (2013) são os 

principais autores que dialogam com a pesquisadora neste capítulo. 

Por fim, apresentam-se as considerações finais a respeito do desencadeamento desta 

pesquisa.  
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2. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA E ENSINO MÉDIO 

 

No decorrer do desenvolvimento dessa nação, ocorreram reformas na educação que 

não se desvinculam dos momentos históricos, políticos e culturais. Nesse cenário, a 

Constituição Federal do Brasil de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Plano Nacional de Educação 

(PNE) foram elaborados com o intuito de nortearem a educação brasileira. A educação é um 

direito garantido, conforme a Constituição Federal de 1988: 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988, s/p). 

 

A partir desse direito a que o texto se refere, a respeito da formação do indivíduo, 

estabelecido pela Constituição de 1988, que institui, por meio da educação, o 

desenvolvimento de profissionais qualificados para o mercado de trabalho, este capítulo 

apresenta um breve panorama histórico da educação brasileira, a partir da década de 30, sob 

o ponto de vista da educação profissional técnica e da respectiva instituição do Centro Paula 

Souza, abrangendo o curso técnico de Informática. 

 

2.1. Breve Panorama Histórico e Principais Diretrizes 

 

Este capítulo se inicia pelo período histórico da mineração no Brasil. Naquela 

época, exigia-se um trabalhador qualificado para um mercado específico, no qual foram 

criadas indústrias, cuja matéria-prima era o minério. Para que os trabalhadores pudessem 

trabalhar nessas respectivas indústrias, era necessário qualificá-los como mão de obra. Nesse 

período, “[...] foram criadas as Casas de Fundição e de Moeda e com elas a necessidade de 

um ensino mais especializado, o qual se destinava ao filho de homens brancos empregados 

da própria Casa” (BRASIL, 2009, p. 1). Esse ensino era atribuído aos descendentes de 

brancos e tinha a duração de cinco a seis anos, para obter seus certificados. Dessa forma, a 
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lacuna de mão de obra era preenchida por trabalhadores qualificados, cuja profissão estava 

de acordo com os interesses das pessoas que detinham o poder aquisitivo. 

Concomitantemente, foram criados os Centros de Aprendizagem de Ofícios nos 

Arsenais da Marinha no Brasil, período esse em que, até os presos eram recrutados, para que 

pudessem produzir. Por questões estratégicas, em 1785, Portugal proibiu a existência de 

fábricas, pois julgava o Brasil uma terra excessivamente produtiva, a ponto de se desvincular 

da metrópole e assim ganhar a independência. 

 

O Brasil é o país mais fértil do mundo em frutos e produção da terra. Os 

seus habitantes têm por meio da cultura, não só tudo quanto lhes é 

necessário para o sustento da vida, mais ainda artigos importantíssimos, 

para fazerem, como fazem, um extenso comércio e navegação. Ora, se a 

estas incontáveis vantagens reunirem as das indústrias e das artes para o 

vestuário, luxo e outras comodidades, ficarão os mesmos totalmente 

independentes da metrópole. É, por conseguinte, de absoluta necessidade 

acabar com todas as fábricas e manufaturas no Brasil. (FONSECA apud 

BRASIL, 2009, p. 1). 

 

Com a necessidade de amparar a educação dos artistas e aprendizes recém-

chegados de Portugal, D. João VI, em 1808, constitui o Colégio das Fábricas, sendo o 

primeiro estabelecimento público do Brasil. Seguindo fatos da história da sociedade 

brasileira, em 1889, após a abolição da escravatura, havia muitas fábricas e a economia era 

predominantemente agrícola destinada à exportação. 

Consequentemente, com o Decreto de n° 787, de 11 de setembro de 1906, Nilo 

Peçanha, presidente do Estado do Rio de Janeiro, instituiu o Ensino Técnico nas escolas de 

Campos, Petrópolis e de Niterói, para o ensino de ofícios, e a escola de Paraíba do Sul para o 

aprendizado agrícola, consolidando o Ensino Técnico-industrial no Brasil. 

 

Pode-se considerar que, no Brasil, a Educação Profissional e Tecnológica 

teve seu início oficial com o Decreto n.º 7.566, de 23 de setembro de 1909, 

sancionado pelo Presidente Nilo Peçanha, que havia assumido o cargo após 

o falecimento de Afonso Pena, em julho de 1909. (BRASIL, 1909). 

 

Esse decreto iniciou a inclusão social de jovens carentes, a partir da criação de 19 

Escolas de Aprendizes Artífices, que ofertou o Ensino Profissional Primário e gratuito, para 
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os jovens menos abastados desse período. Enquanto, fabricavam utensílios como 

ferramentas para a caça e para seu sustento, aprendiam um ofício, por meio da prática 

vivenciada.  

A necessidade de qualificar um profissional vem dos primórdios da civilização e se 

faz novamente necessária em meados do século XVII com a Revolução Industrial, quando 

surge a demanda para o preparo de profissionais para manusear as máquinas. Momento no 

qual, ocorre também, a transição da mão de obra artesanal para a industrial. 

Desde a Revolução de 1930, no Governo Vargas, a educação vem sofrendo 

alterações que, possibilitaram que os intelectuais e políticos discutissem mudanças no 

cenário educativo. Por esse motivo, não há como desvincular os momentos históricos, 

sociais ou políticos, da história do Brasil. Na década de 30, ressaltava-se a atribuição da 

escola como uma função social, almejando-se solucionar os problemas presentes na 

sociedade naquele momento, anunciava-se com essas mudanças a modernização das elites, 

conforme menciona Shiroma et al. (2004). Com a Revolução de 1930 no Brasil, 

despontaram necessidades de novos postos de trabalho, com indivíduos qualificados para 

atuar, principalmente, com os maquinários desenvolvidos para facilitar o trabalho humano, 

frutos do progresso, do decorrer dos anos. 

É fato que, a modernidade traz novas invenções e, consequentemente exige um 

trabalhador mais capacitado para utilizar os recém-desenvolvidos maquinários, e porque não 

dizer as novas tecnologias.  Dessa maneira, nesse período, a sociedade industrial clamava 

por formação de mão de obra mais qualificada para o momento que vivia. 

 

Nos anos 1930, esse espírito salvacionista, adaptado às condições postas 

pelo primeiro governo Vargas, enfatiza a importância da “criação” de 

cidadãos e de reprodução/modernização das “elites”, acrescida da 

consciência cada vez mais explícita da função da escola no trato da 

“questão social”: a educação rural, na lógica capitalista, para conter a 

migração do campo para as cidades e a formação técnico-profissional de 

trabalhadores, visando solucionar o problema das agitações urbanas. 

(SHIROMA et al., 2004, p. 15). 

 

Evangelista (2004) mostra que se transfere, dessa forma, para a educação, a função 

de promover a formação desses indivíduos para o mercado de trabalho, o que alimenta não 

apenas a necessidade de se ter trabalhadores qualificados, mas também, estimula-se o 
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próprio capitalismo. Assim, observa-se que o mercado de trabalho exige cada vez mais uma 

formação específica, o que acaba impulsionando à educação essa qualificação da mão de 

obra trabalhadora, instituindo que quanto mais formação o indivíduo tiver, melhor 

oportunidade de emprego encontrará. A partir dessa perspectiva, pode-se compreender 

também que, supostamente, uma pessoa bem preparada, provavelmente, terá os salários mais 

altos que um indivíduo que não teve uma educação de qualidade, o que acaba alimentando o 

segmento capitalista.   

Romanelli afirma que no Manifesto dos Pioneiros:  

 

[...] a escola secundária tradicional formava o reduto dos interesses de 

classe, que criaram o dualismo educacional, era nela que estava o ponto 

“nevrálgico da questão”. [...] a própria reforma Francisco Campos, que, em 

muitos sentidos, foi um avanço, acabou solidificando e aprofundando o 

dualismo, por não haver possibilitado qualquer flexibilidade entre os ramos 

secundário e profissional. (ROMANELI, 1978, p. 149). 

 

Em 1937, Getúlio Vargas se torna presidente do Brasil pelo resultado da votação 

da Assembleia de 1934. Destaca-se na política educacional, o chamado “Estado Novo” 

(1937 e 1945), que produziu leis definidas pelo Ministro da Educação Gustavo Capanema. A 

Carta de 1937 evidenciava a isenção do Estado de fornecer a população um ensino público e 

gratuito para toda população. Assim, a Carta de 1937 gerava o dualismo educacional, sendo 

que aqueles que tinham algum poder aquisitivo poderiam prover seus próprios estudos, por 

meio de um sistema público ou particular, enquanto os menos abastados, ou seja, aqueles 

que viviam em uma situação econômica menos favorecida teriam menos possibilidades de 

um emprego, oficializando a divisão entre os pobres e ricos, o que atualmente se repete. 

Conforme apresenta a Carta 1937: 

 

Artigo 125 – A educação integral da prole é o primeiro dever e o direito 

natural dos pais. O Estado não será estranho a esse dever, colaborando, de 

maneira principal ou subsidiária, para facilitar a sua execução de suprir as 

deficiências e lacunas da educação particular. (GHIRALDELLI, 2006, p. 

78). 
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Por meio do “Estado Novo”, Vargas fez sua plataforma política com estilo 

populista, principalmente no campo educacional. De 1942 a 1946 ocorreu a reforma elitista 

e conservadora no campo educacional, destacando-se as Leis Orgânicas, também chamadas 

de “Reforma Capanema”, que ordenou o ensino:  primário, secundário, industrial, comercial, 

normal e agrícola, distinguindo mais as classes e constatando que o ensino técnico era o 

caminho mais rápido para um emprego para as camadas mais desprovidas de poder 

econômico. 

Também nesse período foram criadas instituições que, posteriormente, seriam 

reconhecidas no país como colaboradoras na formação dos trabalhadores. Enfatiza-se que o 

ensino secundário público era destinado para as elites que deveriam conduzir o país, 

enquanto o ensino profissionalizante era destinado para as classes populares.  

 

Além das “leis orgânicas do ensino”, o período histórico do “Estado Novo” 

forjou algumas entidades que, posteriormente, passaram a ter importância 

fundamental nos processos de educação formal do país. Foi neste período 

que criamos o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), o 

Instituto Nacional do Livro, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). 

(GHIRALDELLI, 2006, p. 80) 

 

                  Essa formação foi enfatizada no governo Vargas como uma forma de aumentar o 

poder do Estado, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), regularizando o sindicato 

vinculado ao Estado. Shiroma et al. (2004), comentam que, com as transformações da 

década de 1930 foi realizada a transição da mão de obra artesanal para a assalariada, 

exigindo um trabalhador mais qualificado para exercer atividades profissionais. Assim, 

inicia-se a mudança do perfil profissional, com novas invenções no decorrer da história 

brasileira, motivando em 1961, a formulação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), (4024/61), garantindo o direito de todos à educação.  

De 1964 a 1985, em meio a uma crise econômica e política, tendo os militares no 

poder, se concretizou a Reforma Universitária, conduzida por jovens dos movimentos de 

educação popular que pressionaram esse regime para a realização dessa reforma. Em 1967 

foi criado o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), sendo cogitado a ser 
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utilizado o método de Paulo Freire, para realizar a alfabetização dos estudantes da época, 

porém esse modelo não veio emancipar as classes populares, pois não havia vaga para todos.  

 

A reforma universitária promovida pela Lei 5.540/68 nunca foi aceita pelos 

setores não conservadores. De fato, não chegou a empolgar nem mesmo as 

parcelas da comunidade acadêmica simpáticas às inovações do governo 

ditatorial. Todavia, o contrário se deu com a reforma do ensino que então 

se chamava Primeiro e Segundo Graus (hoje Ensino Fundamental e Ensino 

Médio). Tal reforma foi promovida pela Lei 5.6921/71, que alterou a Lei 

4.024/61. (GHIRALDELLI, 2006, p. 99). 

 

Pode-se constatar que a Lei 5.6921/71 foi mais aceita por uma boa parcela de 

professorado da época como uma oportunidade para uma formação profissional, enfatizando 

a obrigatoriedade para o mercado de trabalho, conforme cita o artigo da Lei: 

 

Art. 1º O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral proporcionar ao 

educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas 

potencialidades como elemento de auto-realização, qualificação para o 

trabalho e preparo para o exercício consciente da cidadania. 

 

 As Leis que foram elaboradas no Regime Militar fracassaram em seus projetos 

educacionais. Em 1986 o então governo do General Figueiredo derrubou a 

profissionalização obrigatória do ensino de Segundo Grau. A sociedade, juntamente com os 

educadores, vislumbrava essa transformação, como um desafio a ser alcançado na 

flexibilização do ensino médio profissional. Assim, ocorre o envolvimento educacional dos 

trabalhadores com pouco poder monetário. A partir dessa realidade, regulamenta-se o ensino 

técnico, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), nº 9.394 em 20 de 

dezembro de 1996.  

 

Da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (Incluído pela Lei nº 

11.741, de 2008): 

Art. 36-A. Sem prejuízo do disposto na Seção IV deste Capítulo, o ensino 

médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o 

exercício de profissões técnicas. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008). 

Parágrafo único. A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a 

habilitação profissional poderá ser desenvolvida nos próprios 
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estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições 

especializadas em educação profissional. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 

2008).  

Art. 36-B. A educação profissional técnica de nível médio será 

desenvolvida nas seguintes formas: (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008): 

I - Articulada com o ensino médio; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008). 

II - Subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino 

médio. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008). (BRASIL, 1996).  

 

Sendo assim, a LDBEN legalizou a qualificação, por meio do ensino técnico, 

principalmente para indivíduos que precisavam se aprimorar, de forma rápida, ao invés de 

cursar um longo período numa universidade. Desse modo, Shiroma (2004) aponta que, nos 

anos de 1990 surgiam novas exigências mundiais contemporâneas e o Brasil esperava um 

grande crescimento econômico, estabelecendo uma comparação com o governo Thatcher da 

Inglaterra que, visivelmente rebaixou valores, relacionados às políticas que contribuíram de 

forma benéfica à população. Esse momento foi marcado pela concorrência e o desemprego, 

consolidou diversas privatizações que os políticos neoliberalistas consideravam que bastaria 

para resolver a crise. Pereira, (2016), nesse sentido, comenta que, na década de 90, o 

governo de Fernando Collor de Mello apesar de carregar uma imagem de neoliberal (1992), 

estagnou a economia brasileira, e os produtos brasileiros perderam qualquer concorrência 

com produtos estrangeiros. 

O Brasil passava por um momento em que o presidente Fernando Collor de Mello 

estava envolvido em processos de denúncias de corrupção, sofrendo em seguida, o 

impeachment. Com a morte do então presidente sucessor, Tancredo Neves, inicia-se a gestão 

do vice-presidente Itamar Franco. Mas, na educação, a publicação do Plano Decenal só se 

concretizou no governo seguinte, de Fernando Henrique Cardoso. Esse Plano tinha a 

finalidade de assegurar às crianças, aos jovens e aos adultos a garantia de conteúdos 

mínimos de aprendizagem. 

A composição desse cenário apontava indícios de competitividade. Inicia-se, então, 

um debate referente à utilização dos avanços da tecnologia em todos os setores, reforçando a 

ideia de que a modernidade possibilitaria os avanços profissionais. Eram indicadas algumas 

mudanças educacionais, principalmente, nas estruturas dos cursos, direcionando a reforma 

do sistema educativo, devido à competitividade existente com relação à modernidade.  

Ingressar em uma instituição de ensino superior era para poucos, fato que favoreceu 

o ensino técnico. A partir de 1996, estudos e discussões apontam para uma reforma da 
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educação profissional que foi encaminhada em 1998 para o Conselho Nacional de Educação, 

sendo algo muito além do que apenas qualificatório e sim político, devido ao incentivo para 

enobrecer as massas neste período. Conforme Gonçalves (2005, p. 13), a educação nunca 

será neutra e nem apolítica, “porque envolve interesses que extrapolam o âmbito escolar”. 

Durante o ano de 2007, em que o Brasil estava sob o comando de Luís Inácio da 

Silva, conhecido popularmente como Lula, foram elaborados diversos programas que 

incentivaram a educação, como, por exemplo, o “Brasil Profissionalizado”, instituído pelo 

Decreto nº 6.302, de 12 de dezembro, que repassa para os estados, por meio de Termos de 

Compromissos, tendo o Plano de Ações Articuladas (PAR), viabilizando reformas e a 

modernização de escolas técnicas, estruturação de laboratórios, financiamento de recursos 

pedagógicos e de formação e qualificação dos profissionais da educação.  

    Em 2011 em pleno governo de Dilma Rousseff, foi criado o “Programa Nacional 

de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego” (Pronatec). Esse programa assegurou a 

continuidade à política assistencialista realizada pelo governo Lula, que garantia para os 

estudantes da rede pública, trabalhadores e indígenas, um auxílio financeiro para se 

manterem nesse programa (BRASIL, 2007). Em documentos oficiais brasileiros se 

estabeleceu as regras para o atendimento do Pronatec. O artigo 2º da Lei 12.513/2011 

ressalta que: 

 

Art. 2º ‐  O Pronatec atenderá prioritariamente: 

I - Estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da educação de 

jovens e adultos; 

II - Trabalhadores; 

III - Beneficiários dos programas federais de transferência de renda; e 

IV- Estudante que tenha cursado o ensino médio completo em escola da 

rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral, 

nos termos do regulamento. 

§ 1º Entre os trabalhadores a que se refere o inciso II, incluem‐ se os 

agricultores familiares, silvicultores, aqui cultores, extrativistas e 

pescadores. 

§ 2º Será estimulada a participação das pessoas com deficiência nas ações 

de educação profissional e tecnológica desenvolvidas no âmbito do 

Pronatec, observadas as condições de acessibilidade e participação plena 

no ambiente educacional, tais como adequação de equipamentos, de 

materiais pedagógicos, de currículos e de estrutura física. 

§ 3º As ações desenvolvidas no âmbito do Pronatec contemplarão a 

participação de povos indígenas, comunidades quilombolas e adolescentes 

e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. (BRASIL, 2011). 
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O Pronatec possibilitou não só acesso à formação profissional, mas um auxílio 

financeiro como um atrativo para os educandos. Essa contribuição financeira demonstra a 

vulnerabilidade presente em nosso país, que relaciona o vínculo criado entre o programa e o 

auxílio financeiro. 

A Lei 9394/96 definiu ainda que a educação escolar dever estar vinculada ao 

mundo do trabalho e à prática social e que compete à educação básica possibilitar uma 

formação comum com vistas ao exercício da cidadania e ao fornecimento dos meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores (BRASIL, 1996).  É no ano de 2000 que o 

Ministério da Educação edita as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional de Nível Técnico, para que elucidem as diretrizes para a qualificação dos cursos 

técnicos, incluindo-se aqui, as escolas técnicas do Centro Paula Souza (CPS), pertencentes 

ao Governo do Estado de São Paulo, cujo objetivo é assegurar o aprendizado por 

competências e habilidades do Ensino Médio, Médio Técnico, Técnico e Superior.  

É fato que, o panorama das políticas públicas para o Ensino Médio brasileiro 

demonstra grandes desafios. Em 2016 a alteração da Medida Provisória (MP) nº 746 para o 

Ensino Médio contribuiu para a elaboração da Nova Reforma do Ensino Médio a Lei 

13.415, de 16 de fevereiro de 2017, alterando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 9.394, de 20 de dezembro de 1996, apresentando uma nova estrutura, 

principalmente, para a flexibilização dos componentes curriculares.  

A proposta da Lei 13.425/2017 vem com a valorização do protagonismo juvenil dos 

discentes, pois desafia os alunos a participarem, de forma colaborativa do seu papel social e 

político na educação, contribuindo também para que obtenham instrumentos para definir 

uma futura carreira profissional. Com a ampliação de 800 horas para 1000 horas e, 

posteriormente para 1400 horas de estudos anuais, o artigo 24 informa que esse aumento na 

carga horária deverá ser feito gradativamente até 2022, tendo como principal objetivo 

aproximar os estudantes do mercado de trabalho.  

Conforme cita o artigo 24: 

 

§ 1º A carga horária mínima anual de que trata o inciso I do caput deverá 

ser ampliada de forma progressiva, no ensino médio, para mil e 

quatrocentas horas, devendo os sistemas de ensino oferecer, no prazo 
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máximo de cinco anos, pelo menos mil horas anuais de carga horária, a 

partir de 2 de março de 2017. (BRASIL, 2017). 

 

Essa lei vem igualmente propor uma formação integral e específica para qualificar 

os estudantes a um ofício, estimulando a formação cognitiva e socioemocional, como 

evidencia o artigo 35: “§ 7
o
 Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação 

integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto 

de vida e para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais” (BRASIL, 

2017). A lei propicia flexibilidade para que o aluno escolha determinados conhecimentos 

científicos que contemplem o seu desenvolvimento em todos os aspectos, e que se envolva 

em uma formação profissional. 

Vale lembrar que, a reforma do Novo Ensino Médio é composta também pela Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) e por Itinerários Formativos, dividida da seguinte 

forma: 60% para a Base Comum e 40% para Itinerários Formativos. A lei ainda não elucida 

como deverá ser aplicado esse conteúdo, entretanto serão necessárias adequações, tanto para 

os docentes como para os discentes. O que se pode informar é que o Itinerário Formativo 

será composto por disciplinas que contribuam na formação de projetos significativos, tanto 

para os estudantes como para a comunidade escolar, conforme o artigo 36: “I - linguagens e 

suas tecnologias; II - matemática e suas tecnologias; III - ciências da natureza e suas 

tecnologias; IV - ciências humanas e sociais aplicadas; V - formação técnica e profissional” 

(BRASIL, 2017). 

Ressalta-se aqui que, a aplicação da metodologia ABP envolve disciplinas 

diversificadas, sintonizadas com o projeto em desenvolvimento, contribuindo com a 

formação integral dos estudantes, uma vez que os estimula a vivenciarem situações que 

poderão encontrar em suas experiências profissionais, o que favorece a formação técnica e 

profissional. Situação esta que se encontra em sintonia com o artigo 36:  

 

§ 6º A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase 

técnica e profissional considerará:  

I - A inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em 

ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando 

aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre 

aprendizagem profissional;  
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II - A possibilidade de concessão de certificados intermediários de 

qualificação para o trabalho, quando a formação for estruturada e 

organizada em etapas com terminalidade.   

§ 7º A oferta de formações experimentais relacionadas ao inciso V do 

caput, em áreas que não constem do Catálogo Nacional dos Cursos 

Técnicos, dependerá, para sua continuidade, do reconhecimento pelo 

respectivo Conselho Estadual de Educação, no prazo de três anos, e da 

inserção no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, no prazo de cinco 

anos, contados da data de oferta inicial da formação.   

§ 8º A oferta de formação técnica e profissional a que se refere o inciso V 

do caput, realizada na própria instituição ou em parceria com outras 

instituições, deverá ser aprovada previamente pelo Conselho Estadual de 

Educação, homologada pelo Secretário Estadual de Educação e certificada 

pelos sistemas de ensino.   

§ 9º As instituições de ensino emitirão certificado com validade nacional, 

que habilitará o concluinte do ensino médio ao prosseguimento dos estudos 

em nível superior ou em outros cursos ou formações para os quais a 

conclusão do ensino médio seja etapa obrigatória. (BRASIL, 2017). 

 

Sendo assim, é possível compreender que a Lei 13.415/2017 incentiva a formação 

de profissionais qualificados, desde o Ensino Médio. Para elucidar ainda mais o Ensino 

Técnico Profissional (Centro Paula Souza), assim como o curso de Informática, amplamente 

envolvidos nesta pesquisa, são abordados em detalhes no tópico a seguir. 

  

2.2. O Centro Paula Souza e o curso Técnico de Informática 

 

O Centro Paula Souza (CPS), instituição pública, oferece cursos técnicos e 

superiores gratuitos de curta duração, tendo sua aprovação, a partir da Lei da Reforma 

Universitária de 1968. Mais, especificamente, em 06 de outubro de 1969, em pleno governo 

de Roberto Costa Sodré, foi criado o Centro Paula Souza, vinculado à Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SDECTI), porém, apenas em 

10 de abril de 1971, passou a se chamar Centro Paula Souza (CPS) homenagem feita ao 

engenheiro, político e professor Antônio Francisco de Paula Souza (1894-1917) fundador da 

Escola Politécnica de São Paulo (Poli) da Universidade de São Paulo, na qual atuou por 25 

anos. 
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Figura 1- Professor Antônio Francisco de Paula Souza (1843-1917). 

 
Fonte: Portal Centro Paula Souza

3
. 

 

Assim, as atividades do CPS, iniciaram no universo educacional, com cursos nas 

áreas de Construção Civil e dois cursos em Mecânica. O processo de Educação Superior 

começou nas Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (FATECs), tendo como 

responsabilidade a formação dos cidadãos com conhecimentos tecnológicos. 

A primeira FATEC foi criada no município de Sorocaba, iniciando a formação de 

tecnólogos em 1970, suas instalações foram cedidas pela prefeitura e atualmente possuem 

1.700 alunos. Seguindo a propagação do CPS, a FATEC São Paulo iniciou suas atividades 

em 1973, na Avenida Tiradentes, local em que permanece até o presente momento, 

constituindo-se uma das unidades mais conhecidas das FATECs, com 3.400 metros 

quadrados e 10 cursos Superiores de Tecnologia. Possui um corpo docente constituído de 

256 professores, 160 funcionários, mais de 5 mil alunos, nos períodos matutino, vespertino e 

noturno.  

A partir de 1980 o ensino de nível Técnico passou a fazer parte do Centro Paula 

Souza e a cada ano o Governo do Estado de São Paulo investe em novas escolas, que hoje, 

totalizam 218 ETECs, distribuídas em 161 municípios do Estado de São Paulo, o que 

favorece o atendimento de mais de 212 mil alunos, incluindo o Ensino Técnico, o Técnico 

                                                           
3
Disponível em: <http://www.portal.cps.sp.gov.br/noticias/2014/outubro/06_45-anos.asp>. Acesso em: 20 fev. 

2019. 
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Integrado ao Médio e o Médio. O CPS, tornou-se assim, a maior rede de ensino profissional 

gratuito da América Latina, tendo como compromisso, a formação de qualidade, 

principalmente preparando profissionais para o mercado de trabalho, comprometendo-se a 

oferecer cada vez mais conhecimento tecnológico, exigido pelo mercado profissional. 

 

Figura 2 - Prédio da Superintendência do Centro Paula Souza. 

 
Fonte: Portal do Centro Paula Souza

4
.  

 

O primeiro superintendente do Centro Paula Souza foi Octanny Silveira da Motta, 

de 1969 a 1971, formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da 

Universidade de São Paulo (USP). Envolvido com a educação, buscava docentes para a 

FATEC que atuassem na respectiva área do curso para lecionarem e prepararem os alunos 

para o mercado de trabalho. Octanny, não se considerava atuante na tecnologia. Concluiu o 

seu doutorado em Direito (1973) pela USP, concentrou seus conhecimentos nas práticas 

educativas, atuou no grupo de alunos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) nos 

anos de 1958, 1960, 1961 e 1963, por meio de uma parceira feita com o professor Toller. 

Atualmente, a administração geral do CPS está sob a responsabilidade de Laura 

Laganá, primeira mulher a ocupar a gestão dessa Instituição. Ela foi reconduzida ao cargo 

                                                           
4
 Disponível em: <http://www.portal.cps.sp.gov.br/noticias/2014/outubro/06_45-anos.asp>. Acesso em: 20 fev. 

2019. 

 

http://www.portal.cps.sp.gov.br/noticias/2014/outubro/06_45-anos.asp
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por escolha do governador Geraldo Alckmin. A professora Laura Laganá está no CPS desde 

1982, professora de Matemática, também exerceu a direção de uma ETEC, foi coordenadora 

de Ensino Médio e Técnico e, atualmente é chefe de gabinete da Superintendência. Também 

participa dos Conselhos: Estadual de Educação de São Paulo (CEE/SP), Estadual de Ciência 

e Tecnologia (CONCITE), Curadores da Fundação Universidade Virtual do Estado de São 

Paulo (UNIVESP), Imprensa Oficial (IMESP), Superior de Estudos Avançados (CONSEA) 

e Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP). 

 

Figura 3 - Galeria de Superintendentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Portal do Centro Paula Souza
5
. 

 

A diretora superintendente Laura Laganá, conforme dados do Portal
6
 do Governo 

do Estado de 2014, passou a administrar 218 ETECs e 63 FATECs, com o desafio de 

contribuir com a formação social e econômica desse Estado e país. Assim, as FATECs e as 

ETECs trabalham com a formação de profissionais, principalmente nos eixos tecnológicos, 

tendo consciência do seu papel perante a sociedade e a educação. 

                                                           
5 
Disponível em: <http://www.portal.cps.sp.gov.br/publicacoes/livro-45-anos/livro_45anos_cps.pdf>. Acesso 

em: 20 fev. 2019. 
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O ingresso às ETECs é efetuado por meio de vestibular próprio da instituição, 

chamado vestibulinho, no entanto os candidatos que passarem na prova com a maior nota 

(dentro do limite de vagas de cada curso), só poderão se matricular no Ensino Médio, tendo 

concluído o Ensino Fundamental. Vale explicar que, o Ensino Médio está dividido em duas 

partes, sendo uma delas a Base Nacional comum, voltada para a formação completa do 

estudante, e a Parte Diversificada que está direcionada para o exercício da cidadania e para o 

preparo do estudante para o mercado profissional. 

 Base Nacional Comum: (Matemática, Educação Física e Artes, Geografia, Física, 

Química, Biologia, História, Língua Portuguesa e Literatura, Sociologia e Filosofia). 

 Parte Diversificada: prepara para o mercado de trabalho e é composta por disciplinas 

diferenciadas nas ETECs que proporcionam autonomia, por meio de projetos. O 

componente curricular Inglês é obrigatório no Ensino Médio e constitui a Parte 

Diversificada. 

O quadro 5 relaciona de forma sintetizada as modalidades de ensino oferecidas pelo 

CPS:  

Quadro 5 - Modalidades de ensino oferecidas pelo CPS.  
MODALIDADES DE ENSINO OFERECIDAS NO PROCESSO SELETIVO 

DAS ETECs PARA O 1º SEMESTRE 2019 

MODALIDADE DE 

ENSINO 

MODALIDADE / 

PERÍODO 

CONTEÚDOS PRÉ-REQUISITOS 

PARA O 

INGRESSO 

ENSINO MÉDIO ½ período (manhã ou 

tarde) 

Base Nacional 

Comum. 

Conclusão do Ensino 

Fundamental 

ENSINO MÉDIO - 

LINGUAGENS, 

CIÊNCIAS HUMANAS 

E SOCIAIS 

½ período (manhã ou 

tarde). 

Base Nacional 

Comum + 

componentes da 

Parte Diversificada, 

do respectivo 

Itinerário Formativo 

Conclusão do Ensino 

Fundamental 

ENSINO MÉDIO COM 

QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL (M-

TEC)
7
 

½ período (manhã ou 

tarde). 

Base Nacional 

Comum + 

componentes da 

Qualificação 

Profissional 

Conclusão do Ensino 

Fundamental. 

O ingresso é feito (até 

o limite da turma) por 

alunos de escolas 

públicas, que se 

inscreveram na 

modalidade e que 

                                                           
7
 Diploma apenas de Qualificação Profissional, diferente da Habilitação Técnica Profissional, em que o aluno 

recebe o diploma de Técnico na respectiva área de estudos. 
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tiverem tido o melhor 

desempenho. 

ENSINO MÉDIO COM 

HABILITAÇÃO 

TÉCNICA 

PROFISSIONAL 

INTEGRADA 

Integral (manhã + 

tarde). 40 aulas 

semanais. 

Base Nacional 

Comum + 

componentes 

Técnico 

Profissionalizantes 

Conclusão do Ensino 

Fundamental 

ENSINO MÉDIO COM 

HABILITAÇÃO 

TÉCNICA 

PROFISSIONAL (EJA – 

EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS)  

½ período (noite) Base Nacional 

Comum + 

componentes 

Técnico 

Profissionalizantes 

Conclusão do Ensino 

Fundamental, além de 

ter 18 anos completos 

até o fim do ano que 

se candidatar ao 

vestibular. 

HABILITAÇÃO 

TÉCNICA 

PROFISSIONAL 

PRESENCIAL - 

MODULAR 

½ período (manhã ou 

tarde ou noite) 

Componentes 

Técnico 

Profissionalizantes 

Conclusão do Ensino 

Médio ou no mínimo, 

estar matriculado a 

partir da 2ª série do 

Ensino Médio (em 

qualquer escola) 

HABILITAÇÃO 

TÉCNICA 

PROFISSIONAL 

SEMIPRESENCIAL 

½ período (manhã ou 

tarde ou noite). 

Somente 2 vezes por 

semana ou aos 

sábados (manhã) 

Componentes 

Técnico 

Profissionalizantes 

Conclusão do Ensino 

Médio ou no mínimo, 

estar matriculado a 

partir da 2ª série do 

Ensino Médio (em 

qualquer escola) 

HABILITAÇÃO 

TÉCNICA 

PROFISSIONAL 

ONLINE 

O aluno não 

frequenta aulas 

presencias, fazendo 

seus estudos, a partir 

de conteúdos 

disponibilizados pela 

instituição. As 

avaliações são 

presenciais. 

Componentes 

Técnico 

Profissionalizantes 

Conclusão do Ensino 

Médio ou no mínimo, 

estar matriculado a 

partir da 2ª série do 

Ensino Médio (em 

qualquer escola) 

HABILITAÇÃO 

TÉCNICA 

PROFISSIONAL 

MODALIDADE 

ABERTA 

O aluno não 

frequenta aulas 

presencias, fazendo 

seus estudos, a partir 

de conteúdos 

disponibilizados pela 

instituição, por meio 

do sistema 

TELETEC. As 

avaliações são 

presenciais. 

Componentes 

Técnico 

Profissionalizantes 

Conclusão do Ensino 

Médio ou no mínimo, 

estar matriculado a 

partir da 2ª série do 

Ensino Médio (em 

qualquer escola) 

Fonte: Autoria da pesquisadora.  

 

O Centro Paula Souza possui, em suas unidades de ensino, além do Ensino Médio, 

151 cursos técnicos (101 cursos técnicos presenciais, 6 cursos técnicos semipresenciais, 4 
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cursos técnicos online, 3 cursos técnicos na modalidade aberta, 31 cursos técnicos 

integrados ao Ensino Médio e 6 cursos técnicos integrados ao Ensino Médio na modalidade 

EJA), sendo a Instituição de Ensino Técnico mais conhecida no estado de São Paulo. 

No dia 06 de outubro de 2014, na comemoração dos 45 anos do Centro Paula Souza 

a superintendente comentou: 

 

Construímos esse patrimônio de excelência em ensino sobre as bases de 

um constante diálogo com o setor produtivo, de um corpo de professores e 

servidores administrativos comprometidos com a instituição e de parcerias 

para a implantação de cursos e unidades e para a construção de 

laboratórios. (LAGANÁ, 2014, p. 1). 

 

Diante desse cenário, as ETECs e as FATECs estão entre as 50 escolas públicas 

melhor colocadas no País. Desde 2012, as ETECs se destacam no Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) promovido pelo Ministério da Educação (MEC), mantendo-se entre 

as 12, melhor posicionadas no Estado de São Paulo. Pode-se destacar a ETEC São Paulo 

(ETECSP) que frequentemente se posiciona em primeiro lugar entre as ETECs. 

Em 1982 se integra ao CPS seis escolas técnicas: ETEC Camargo Aranha e Getúlio 

Vargas, na Capital; Fernando Prestes e Rubens de Faria e Souza, em Sorocaba; Júlio de 

Mesquita, em Santo André; e Presidente Vargas, em Mogi das Cruzes, tendo efetivamente a 

expansão das escolas técnicas (CEETEPS apud DETREGIACHI FILHO, 2012, p. 71). 

O Centro Paula Souza, no decorrer de sua história, realizou diversas parcerias com 

prefeituras e empresas, engajadas em atuar com a formação de profissionais para o mercado 

do trabalho. Em 2007, o CPS fez uma parceria com a Fundação Roberto Marinho (FRM), 

que expandiu também para a Secretaria Estadual da Educação de São Paulo e do Estado de 

Goiás, dessa forma o CPS começa a atuar com a Educação a Distância (EaD). 
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Figura 4 - Telecurso TEC 

 

Fonte: Portal do Centro Paula Souza.  

 

Vale destacar que, a Informática se faz presente em todas as áreas, e o CPS não se 

eximiu à missão de contribuir com a formação dos indivíduos também no viés tecnológico. 

Com a expansão da Informática na década de 80, os profissionais tiveram maior valorização 

no mercado de trabalho, todavia era evidente que os trabalhadores desse eixo deveriam ter 

uma formação mais especializada e em um tempo menor. Dessa forma, o Centro Paula 

Souza expandiu suas vertentes no decorrer dos anos, possibilitando no âmbito da 

Informática, o desenvolvimento dos seguintes cursos: Técnico em Informática integrado ao 

Ensino Médio, Técnico em Informática para Internet integrado ao Ensino Médio, Técnico 

em Informática, Técnico em Informática para Internet, Técnico em Manutenção e Suporte 

em Informática e Técnico em Jogos Digitais. 

 

Em 2008, ano da implantação do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do 

MEC, as habilitações profissionais eram organizadas de acordo com os 

Referenciais Curriculares Nacionais, lançados no ano 2000. Estes 

referenciais foram criados, de acordo com a Resolução da Câmara de 

Educação Básica (CEB) do Conselho Nacional de Educação (CNE) n. 

4/99, com o objetivo de subsidiar as escolas na elaboração dos perfis 

profissionais de conclusão e na organização e planejamento dos cursos. 

(BRASIL, 2008, p. 2).  

 

 

A habilitação profissional se regulariza no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos 

do Ministério da Educação (MEC), e o CPS lança seu olhar para as particularidades da 

Informática, dessa forma, exigiu que os cursos possuíssem tempos diferentes. Assim, 
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implantaram-se os cursos integrais que têm a duração de 36 meses, enquanto que os 

modulares apresentam a duração de 18 meses. 

Atualmente, o curso técnico de Informática (modular) está estruturado da seguinte 

forma: tem a carga horária de 1200 horas, os modulares divididos em 3 semestres com 400 

horas cada um, e 100 horas para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC).  Em documentos oficiais do CPS o perfil do egresso está indicado da seguinte forma:  

 

O técnico em Informática desenvolve e opera sistemas, aplicações e 

interfaces gráficas. Monta estruturas de banco de dados e codifica 

programas. Projeta, implanta e realiza manutenção de sistemas e 

aplicações. Seleciona recursos de trabalho, linguagens de programação, 

ferramentas e metodologias para o desenvolvimento de sistemas. 

(CENTRO PAULA SOUZA, 2017, p.1). 

 

 

Todos os cursos de Informática e suas especificações estão no eixo tecnológico de 

Informação e Comunicação dessa instituição, sendo ofertados primeiramente nas FATECs 

da Baixada Santista e Americana. O curso específico de Técnico em Informática, modular, 

cujo ingresso é por meio de Vestibulinho, mencionado anteriormente, é ofertado por 107 

ETECs em todo o Estado de São Paulo, acompanhando, de forma expressiva das devidas 

atualizações consideráveis da tecnologia. Dessa maneira, o constante compromisso com a 

capacitação dos discentes para o desenvolvimento de sistemas, aplicações, interfaces 

gráficas, banco de dados, desenvolvimento de programas e codificação, promove as 

competências necessárias a esses alunos. 

Ressalta-se ainda que, o corpo docente também se viu na obrigação de se atualizar. 

Com as constantes necessidades de atualização de conteúdo exigidas pela área de 

Informática, possibilita-se que os docentes aprimorem suas metodologias, no 

desenvolvimento de práticas pedagógicas mais inovadoras, visando à formação dos futuros 

profissionais. Com isso, devido às frequentes atualizações nos componentes curriculares, 

dos softwares e hardwares, estimula-se nesse contexto as formações constantes dos 

docentes, sejam elas, presenciais ou a distância, viabilizadas pelo centro de capacitações do 

CPS.  
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A instituição possui desde 1999 o Laboratório de Currículos que é formado por 

especialistas e instituições, concretizando parcerias, públicas ou privadas para as devidas 

atualizações dos currículos dos cursos. Portanto, no ano de 2008 um departamento chamado 

Grupo de Formulação e Análises Curriculares (GFAC) foi instituído para analisar todos os 

currículos implantados nas ETECs e FATECs.  

O GFAC é um departamento de planejamento e de desenvolvimento dos perfis 

profissionais, por meio da análise do mercado de trabalho e dos processos sociais, políticos e 

culturais, são divididos em: competências, habilidades e bases tecnológicas. Também 

compete a esse setor, disponibilizar formações presenciais ou online para a qualificação dos 

docentes. O GFAC é composto por docentes do CPS, especializados nas áreas de exatas, 

biológicas e humanas.  

Destaca-se que o trabalho desses profissionais é o de pesquisar e sistematizar as 

atualizações dos perfis profissionais solicitados pelo mercado do trabalho.  Essa equipe 

estrutura os planos de cursos e das matrizes curriculares de todas as escolas do CPS, tendo 

como atribuições específicas: pesquisar e sistematizar as titulações dos docentes para que 

possam ministrar aulas no componente curricular atribuído, padronizar a infraestrutura dos 

ambientes didáticos e incluir acervo bibliográfico das unidades. Os componentes 

curriculares contribuem para o desenvolvimento dos educandos, possibilitando que os 

conteúdos abordados auxiliem na construção do aprendizado de cada estudante.  

Nesta investigação, utilizando a ABP na produção de games educativos com os 

alunos do curso Técnico de Informática, pôde-se colaborar com a aquisição das 

competências e habilidades exigidas em um profissional da área de Informática. No capítulo 

que segue, aborda-se a ABP, de forma articulada com as TDICs, no curso técnico de 

Informática, bem como se discute os conceitos que perpassam essa temática, como cultura 

digital, ciberespaço, tecnologias móveis e o respectivo conceito de ubiquidade, entre outros. 
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3. A INTEGRAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO (TDICs) E A APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS 

(ABP) NO CURSO TÉCNICO DE INFORMÁTICA 

 

Neste capítulo, aborda-se a integração das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDICs) à educação, incluindo as tecnologias móveis, bem como, a respectiva 

mudança de comportamento da sociedade com o uso desses recursos. Além disso, 

caracteriza-se a cultura digital e seus respectivos usuários, enfatizando-se ainda a 

Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) aplicada no curso técnico de Informática. 

 

3.1. Cultura digital e a formação de cidadãos conectados 

 

A tecnologia está bastante inserida no cotidiano dos indivíduos, estes estão mais 

conectados, especialmente, a partir do que a mobilidade possibilita na obtenção de 

informações. A tecnologia está presente na sociedade, transformando culturas e espaços, 

interferindo na formação dos indivíduos. 

Antes dos anos 80, nasceram os imigrantes digitais, aqueles indivíduos que viveram 

a tecnologia analógica, com a internet discada. A comunicação nesse período era 

basicamente via telefone, carta. As TVs eram de tubos, a tecnologia estava se transformando 

e possibilitando também um novo aprendizado. 

 

Então o que faz o resto de nós? Aqueles que não nasceram no mundo 

digital, mas em alguma época de nossas vidas, ficou fascinado e 

adotou muitos ou a maioria dos aspectos da nova tecnologia são, e 

sempre serão comparados a eles, sendo chamados de Imigrantes 

Digitais. (PRENSKY, 2001, p. 2). 

 

A evolução dessa tecnologia fez com que os imigrantes digitais mudassem seu 

comportamento, ou melhor, a tecnologia fez com que eles tivessem que aprender a utilizar 

novas ferramentas. As TVs se modificaram, hoje são Smart TVs, que, por meio de uma 

conexão à internet e um pacote de dados se tornaram interativas. A modernidade tecnológica 



58 

 

contribuiu para que esse indivíduo pudesse se comunicar, de uma forma mais diversificada, 

como, por exemplo, meio das redes sociais - Facebook, WhatsApp, Instagram etc., 

favorecendo o compartilhamento de informações e interação com outras pessoas. 

De outro lado transitam os nativos digitais, que, segundo Prensky (2001), são 

aqueles indivíduos que já nasceram em contato com a tecnologia, com capacidade de fazer 

várias atividades ao mesmo tempo, sempre interagindo com o meio virtual.  

 

Os Nativos Digitais estão acostumados a receber informações muito 

rapidamente. Eles gostam de processar mais de uma coisa por vez e 

realizar múltiplas tarefas. Eles preferem os seus gráficos antes do texto ao 

invés do oposto. Eles preferem acesso aleatório (como hipertexto). Eles 

trabalham melhor quando ligados a uma rede de contatos. (PRENSKY, 

2001, p. 2). 

 

Assim, possuem a necessidade de interagir e compartilhar suas ideias com outras 

pessoas, não se amedrontando diante da diversidade de tecnologias existentes no momento. 

Uma definição mais específica de nativos digitais se caracteriza, conforme Palfrey e Gasser 

(2011 apud VARGAS, 2013), como aqueles que nasceram após os anos 1980:  

 

[...] e que receberam estímulos modais diferentes das gerações anteriores, 

além de adquirirem habilidades para usar as novas tecnologias digitais. 

Eles se relacionam com as pessoas de forma diferente e atravessada por 

essa hiperconectividade. Há também os imigrantes digitais. São estes os 

que não se enquadram nesse grupo (nascidos em gerações anteriores) e 

precisam passar por um processo de imersão nestas novas linguagens e 

interação com os nativos digitais, além de passarem por um processo de 

apropriação destes novos conceitos tecnológicos. (PALFREY; GASSER, 

apud VARGAS, 2013, p.6).  

 

Quando se analisa o modo de aprender dessas duas gerações também se pode 

perceber que os imigrantes digitais são muito diferentes dos nativos digitais. Comenta 

Mattar que: 

 

Nossos alunos mudaram racialmente e são hoje falantes nativos da 

linguagem digital dos computadores, videogames e Internet; já os 

imigrantes digitais têm ‘sotaque’ quando usam essa linguagem (como, por 
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exemplo, ao ler o manual de um game), o que estaria alimentando uma 

grande descontinuidade entre essas gerações. (MATTAR, 2010, p.10). 

  

Os imigrantes estavam adaptados a uma metodologia tradicional, isto é, com o 

aprendizado obtido exclusivamente com o professor detentor de todo o conhecimento, o que 

ocasionava o acesso às informações, de forma limitada. Essas gerações tinham de ir às 

bibliotecas e livrarias, emprestar e comprar livros, estudar na casa de colegas, para cumprir 

os deveres escolares. Hoje, os nativos digitais podem consultar assuntos na internet e fazer 

webconferências via Skype (ou outros recursos) para discutirem assuntos escolares com 

outras pessoas. Isto demonstra o conceito de espaço se modificando também. A informação 

se torna acessível a quase todos e a possibilidade de receber e de transmitir informações, de 

forma online se potencializou. Assim, o indivíduo interage, por meio da internet, produz e 

acessa informações, reflete, faz provocações a respeito, discute em grupo, proporcionando a 

busca e construção do conhecimento não mais individual, mas coletivamente.  

Lévy (2014) comenta, sobre inteligência coletiva na prática, que, há uma 

inteligência acumulada no indivíduo, que vive de fato seu aprendizado. O autor cita que a 

inteligência está em todos os indivíduos e que é impossível que um indivíduo não tenha nada 

para contribuir com o seu meio ou com seus colegas. Essa inteligência faz com que todo o 

indivíduo contribua com algum tipo de conhecimento, que é potencializado, por meio das 

redes digitais, nas quais pode confrontar, ajudar, expor seu conhecimento e sua vivência, 

relatar o que já viveu, o que realmente conhece por ter vivido essa experiência, ou seja, 

oferecer o compartilhamento de informações com a sociedade em que vive, sendo este, um 

dos comportamentos dos nativos digitais.  

Os nativos digitais normalmente têm o acesso à informação na palma das mãos. 

Conforme a realidade dos pesquisados qualquer um deles possui um smartphone e com o 

barateamento e modernização desse dispositivo que traz a mobilidade, o acesso à 

informação é constante. O compartilhamento e as discussões, sejam elas em WhatsApp, 

fóruns, vídeos do Youtube, etc., propagam-se na rede e nas nuvens, de maneira que o espaço 

de discussões e interações passa do físico para o virtual, possibilitando integrações diversas. 

Quando se identifica essa nova forma de mobilidade e essa possibilidade de 

comunicação, percebe-se o quanto a comunicação evoluiu, da imprensa à internet, 

alcançando um avanço significativo. A sociedade não é mais privada das informações, a 
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partir do momento que um indivíduo tem acesso a informações diversificadas e busca 

analisá-las, discuti-las para chegar a um conhecimento de fato. 

 

Alunos nativos digitais estão acostumados a receber informações mais 

rapidamente do que seus professores imigrantes digitais sabem transmitir. 

Imigrantes preferem as coisas em ordem, enquanto os nativos relacionam-

se com a informação de maneira aleatória. (MATTAR, 2010, p.10). 

 

Essas novas formas de comunicação, originaram-se na cultura de massas, passando 

pela cultura das mídias, que é constituída por processos comunicativos que propiciam um 

consumo mais individualizado das mídias, com o aparecimento de aparelhos como os 

videocassetes, os DVDs e a TV a cabo (SANTAELLA, 2003), migrando para a cultura 

virtual ou digital, considerada a cultura do acesso. Para esclarecer o conceito de cultura das 

mídias, Santaella (2003, p. 24) comenta que: 

 

[...] não se confunde nem com a cultura de massas, de um lado, nem com a 

cultura virtual ou cibercultura de outro. É, isto sim, uma cultura 

intermediária, situada entre ambas. Quer dizer, a cultura virtual não brotou 

diretamente da cultura de massas, mas foi sendo semeada por processos de 

produção, distribuição e consumo comunicacionais a que chamo de 

‘cultura das mídias’. Esses processos são distintos da lógica massiva e 

vieram fertilizando gradativamente o terreno sociocultural para o 

surgimento da cultura virtual [...]. 

 

A cultura de massas é um processo que foi aumentando, de forma gradual e 

modificou comportamentos. No século passado as informações eram disseminadas, por meio 

de televisor, rádios, jornais, etc. Já a cultura das mídias, trouxe comunicações mais 

personalizadas e disponíveis, com os VHSs, os DVDs e a TV, por assinatura. Nos dias de 

hoje, com a convergência das mídias e a cultura digital, tem-se equipamentos, como os 

smartphones, os tablets e os notebooks, que acessam a internet, e, cujo potencial, permite 

manter as pessoas conectadas a todo o momento com as informações, sejam elas, uma 

simples mudança de tempo ou um momento político, entre outras. Assim, a cultura digital 

passa a ser a cultura do acesso facilitado à informação e à comunicação. Segundo Santaella 

(2003), a convergência das mídias é uma das marcas da cultura digital. 
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[...] é a convergência das mídias, na coexistência com a cultura de massas e 

a cultura das mídias, estas últimas em plena atividade, que tem sido 

responsável pelo nível de exacerbação que a produção e circulação da 

informação atingiu nos nossos dias e que é uma das marcas registradas da 

cultura digital. (SANTAELLA, 2003, p. 6). 

 

A cultura digital ligada à cibercultura é entendida como “[...] não apenas a 

infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de 

informações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse 

universo” (LÉVY, 2014, p. 17). Segundo Santaella, a cibercultura é: 

 

[...] caracterizada pela convergência das mídias, ou seja, um aparelho tem 

acesso a inúmeras mídias (ex: celular atuando como GPS, máquina 

fotográfica, etc.), e pelo poder de interatividade do consumidor, que 

também produz conteúdo nos meios comunicacionais. (SANTAELLA, 

2010, p.1). 

 

Diante dessas constatações, a educação tende a avançar, visando à formação dos 

estudantes com base na compreensão que estes vivem em meio favorável ao acesso a seus 

respectivos artefatos comunicacionais. Assim, a escola se vê diante da necessidade de se 

adequar a essas características da cultura digital. Seguindo esse raciocínio, o espaço para a 

construção do conhecimento também já não se limita apenas a uma sala de aula ou a um 

espaço físico, literalmente, uma vez que a informação trafega nas redes de comunicação e 

nas conexões que os indivíduos estabelecem. Logo, o conceito de espaço também se 

modifica já que qualquer pessoa que possa se conectar em qualquer lugar ou tempo pode 

contribuir com uma informação, seja ela, verídica ou fake
8
. Nesse sentido, o conceito de 

espaço para a troca de informações se amplia, deixando de ser apenas um espaço físico 

concreto, como, por exemplo, uma sala de aula, para ser algo com grande amplitude. As 

informações são disseminadas por diversos meios (LÉVY, 2014), bastando estarem 

conectados à internet, o que contribui para a expansão de uma cultura digital.  

Do ponto de vista de Lévy (2014), as tecnologias digitais “[...] surgiram, então, 

como a infraestrutura do ciberespaço, novo espaço de comunicação, de sociabilidade, de 

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

                                                           
8
 Informações criadas com fundamento de manipular as massas, geralmente não são verídicas. Outras 

informações sobre Fake News, consultar: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/curiosidades/fake-news.htm  

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/curiosidades/fake-news.htm
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(LÉVY, 2014, p. 32). O impacto da internet não solucionará tudo na sociedade (LÉVY, 

2014), mas é possível potencializar o que acontece no ciberespaço, por meio de bate-papos, 

fóruns etc., abrindo novos espaços de comunicação e interação. 

Segundo Moran (2013), os indivíduos se educam o tempo todo, por meio de 

inúmeras formas de comunicação e das interações com outros indivíduos da sociedade em 

que vivem. Uma vez que, os estudantes expõem suas ideias e criam dados para a construção 

de conhecimento, por meio da inteligência coletiva e desses novos espaços ou ciberespaços, 

criam-se também conexões coletivas e a partir destas, constroem-se conhecimentos, em 

espaços coletivos, por meio da comunicação online. 

A interatividade entre cibercultura e o ciberespaço é a sinergia da comunicação 

virtual e o espaço que se dissipa pelas redes de computadores. Em cada “[...] movimento 

social e cultural que o ciberespaço propaga um movimento potente e cada vez mais 

vigoroso, não converge sobre um conteúdo particular, mas sobre uma forma de comunicação 

[...]” (LÉVY, 2014, p.134). A informação depende da comunicação para sedimentar o que 

produz. A comunicação no seu sentido mais amplo é o diálogo entre duas ou mais pessoas. 

Ao se comunicar na rede, o indivíduo faz com que seu conjunto de ideias seja conectado, 

por vários canais e ferramentas tecnológicas.  

 

Por meio dos computadores e das redes, as pessoas mais diversas podem 

entrar em contato, dar as mãos ao redor do mundo. Em vez de se construir 

com base na identidade do sentido, o novo universal se realiza por imersão. 

Estamos todos no mesmo banho, no mesmo dilúvio de comunicação. 

(LÉVY, 2014, p. 122). 

 

Assim, a informação se amplia em um ritmo exponencial. Por exemplo, ao buscar 

uma informação, utiliza-se um buscador e dessa pesquisa, pode-se obter milhões de páginas, 

que são um conjunto de dados organizados sobre um assunto e compilados para que a busca 

seja mais viável. Por esse motivo, a cibercultura promove aos estudantes, o acesso a um 

grande número de informações, que devem ser selecionadas, adequadamente, para gerar o 

conhecimento necessário ao aprendizado. 

A cibercultura estabelece, portanto, uma nova relação das tecnologias com a vida 

em sociedade, relação esta, com regras, valores, atitudes e princípios necessários para o 

convívio na era digital. A partir destas novas relações, traz-se, a seguir, a importância da 
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tecnologia móvel como elemento onipresente, fundamental no processo de comunicação na 

cibercultura e seu papel no processo de ensino e aprendizagem no universo escolar. 

 

3.2. Novas perspectivas de aprendizagem móvel e ubíqua 

 

Nos últimos tempos, os espaços para o aprendizado ultrapassaram as fronteiras de 

uma sala de aula, especialmente, com a tecnologia móvel que possibilita que as informações 

circulem, a qualquer momento e em qualquer espaço. A tecnologia obtém, aceleradamente, 

um crescimento trazido pelo mercado tecnológico, com a expansão e a modernização da 

tecnologia móvel e o surgimento de aparelhos móveis, cada vez mais potentes e com mais 

diversidade de aplicativos. Os discentes do CPS, rapidamente se adaptam a essas expansões 

tecnológicas, adquirindo novos aparelhos celulares, tablets, leitores de livros digitais (e-

readers), com mais recursos, jogos e aplicativos, que ampliam a capacidade de 

armazenamento de informações, disponíveis na palma da mão. 

 

Ao utilizar um aparelho móvel, os estudantes podem facilmente acessar 

materiais suplementares, a fim de esclarecer ideias introduzidas por um 

instrutor na sala de aula. Por exemplo, vários aplicativos usados na 

aprendizagem de idiomas “falam” e “ouvem” os alunos, por meio de alto-

falantes e microfones embutidos nos telefones celulares. Anteriormente, 

esse tipo de prática de linguagem exigia a presença de um professor. 

(UNESCO, 2014, p. 21). 

 

Conforme a UNESCO (2014, p.7), a aprendizagem móvel “envolve o uso de 

tecnologias móveis, isoladamente ou em combinação com outras tecnologias de informação 

e comunicação (TICs) ”, com o objetivo de “permitir a aprendizagem a qualquer hora e em 

qualquer lugar”. Além de fomentar o aprendizado, segundo a UNESCO (2014, p. 7), a 

aprendizagem móvel também apoia “metas educacionais amplas, como a administração 

eficaz de sistemas escolares e a melhor comunicação entre escolas e famílias. ”  

Por permitir a ubiquidade, isto é, o acesso à informação em qualquer tempo e lugar, 

a aprendizagem móvel favorece a busca do conhecimento, dentro ou fora das salas de aula. 

Os smartphones estão cada vez mais presentes no universo escolar, seja pelo seu 
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barateamento ou pela cultura de massa. A informação se propaga, por meio desses 

dispositivos móveis, tanto entre os discentes, como entre os docentes, que, compartilham 

conteúdos, dentro e fora da sala de aula, com o objetivo de ampliar o conhecimento, 

tornando as aulas mais dinâmicas.  

 

O conceito de ubiquidade sozinho não inclui mobilidade, mas os aparelhos 

móveis podem ser considerados ubíquos a partir do momento em que 

podem ser encontrados e usados em qualquer lugar. Tecnologicamente, a 

ubiquidade pode ser definida como a habilidade de se comunicar a 

qualquer hora e em qualquer lugar via aparelhos eletrônicos, espalhados 

pelo meio ambiente. Idealmente, essa conectividade é mantida 

independente do movimento ou da localização da entidade. Essa 

independência da necessidade de localização deve estar disponível em 

áreas muito grandes para um único meio com fio, como, por exemplo, um 

cabo ethernet. Evidentemente, a tecnologia sem fio proporciona maior 

ubiquidade do que é possível como os meios com fio, especialmente 

quando se dá em movimento. Além do mais, muitos servidores sem fio 

espalhados pelo ambiente permitem que o usuário se mova livremente pelo 

espaço físico sempre conectado. (SOUZA; SILVA, apud SANTAELLA, 

2013, p. 15-16). 

 

A tecnologia sem fio proporciona a comunicação de forma ampla e não se limita 

mais a um espaço físico. A informação se propaga em qualquer lugar, bastando ter um 

aparelho eletrônico e acesso à internet. Do ponto de vista de Santaella (2013), a ubiquidade 

é definida como a possibilidade de movimentação física humana juntamente com os serviços 

computacionais. Desta forma, a tecnologia torna a informação onipresente, dentro de 

qualquer ambiente. 

Assim, a ubiquidade contribui com a aprendizagem, visto que, corrobora com a 

aproximação da realidade, bem como dos conteúdos a serem apreendidos pelos estudantes, 

por meio das simulações, por exemplo, se um estudante quiser conhecer o metrô de Londres, 

por meio de um smartphone, é possível acessar informações sobre o assunto, em apenas 

alguns segundos. Porém, por meia da aprendizagem ubíqua, esse mesmo estudante, pode 

fazer essa pesquisa, estando dentro do metrô de São Paulo, em um momento que seja para 

ele, apropriado, e assim, de maneira ubíqua, fazer um comparativo entre esses dois tipos de 

transportes públicos. 

No entanto, Santaella (2013) pontua que, para se aplicar um projeto escolar que 

incorpore uma tecnologia, deve-se saber o perfil cognitivo do aluno, assim como, o método 
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de aprendizado com o qual ele se adapta. Sendo assim, pode-se utilizar projetos e aplicativos 

interativos que possibilitam o aprendizado, por meio de redes sociais, por exemplo. Existem 

relatos de projetos educacionais em redes sociais como Facebook e WhatsApp que 

possibilitam o aprendizado, tornando-o mais próximo da sua realidade, permitindo a 

simulação e a experimentação. O ambiente virtual de aprendizagem (AVA) permite produzir 

cursos online, disponibilizando-os na web. Muitos aplicativos e ferramentas tecnológicas 

facilitam o aprendizado, por meio de textos, fóruns, vídeos e diversos outros recursos que 

estão disponíveis para o aprendizado, de uma forma coletiva. A sala de aula, seja ela física 

ou virtual, é um ambiente colaborativo e construtivo, uma vez que estimula o diálogo e o 

aprendizado mútuo, entre alunos e docentes.  

Os avanços das tecnologias móveis e ubíquas propiciam uma relação de parceria 

entre os estudantes, por permear a busca e o compartilhamento de informações, 

conhecimentos, dados, pesquisas, etc., em qualquer lugar e momento. Assim, em busca de 

um novo papel para a aprendizagem, esta passa a ser móvel e ubíqua, na medida em que 

proporciona estas maleabilidades ao aprendizado. A própria caracterização de um leitor 

ubíquo é aquela de quem está atento, de uma forma ímpar, entre os nós e nexos das 

multimídias, sem perder a percepção do que está em seu entorno. 

De acordo com Paulo Freire (2011, p. 24) “ensinar não é transferir conhecimento, 

mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”, com isso, 

compreende-se que o educador não é o único detentor do saber, e que o conhecimento é 

construído, a partir do diálogo, da interação entre os participantes do processo de ensino e 

aprendizagem e destes com os objetos de seu meio. Nesse contexto, o entendimento de que 

apenas os docentes detinham conhecimento e que os discentes eram meros receptores de 

informações fica ultrapassado. Os educandos não são meros receptores de informações, 

possuindo função apenas para guardar e armazenar, os estudantes atuam como protagonistas 

da construção do seu conhecimento. 

 

O perfil desses estudantes se modificou, eles desejam ser protagonistas dos 

seus conhecimentos, utilizando sua inteligência para organizar, avaliar, 

aplicar o conhecimento aprendido. Os nativos digitais desafiam, integram, 

complementam seus potenciais com as mídias [...] os espaços 

multidimensionais, que as redes fizeram emergir, têm um impacto 

significativo na aquisição personalizada e customizada do conhecimento. A 

absorção em si do conhecimento é individual e específica. Mas, para que 
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isso se dê, há a dependência do contexto, da experiência e da história de 

cada um. Contextos não são puramente individuais. São sociais e 

institucionais, envolvendo signos, significados e hábitos de pensamento 

socialmente construídos. Ninguém vive em uma bolha individualista [...]. 

Quando a informação está encarnada em redes inteligentes ubíquas, a par 

da intensificação na absorção individual do conhecimento, ela também 

propicia a interação com o outro no desenvolvimento de habilidades 

cognitivas, para a formação de julgamentos a respeito do mundo e para 

adquirir guias para a ação. (SANTAELLA, 2013, p. 71). 

 

Para tanto, Mattar (2010) propõe que:  

 

A aprendizagem precisa ser construída pelo aluno. O aprendizado é um 

processo ativo: os alunos devem explorar, procurar e descobrir, formando e 

reformando conhecimento durante o processo, e criticamente monitorando 

seu progresso. Nem os resultados do aprendizado, nem o design, nem as 

ferramentas, nem o processo, nem o caminho deve ser predefinido. Um 

professor deve ser um líder na construção desse processo, guiando e 

mostrando caminhos. (MATTAR, 2010, p. 60).  

 

Desse modo, tanto os docentes como os discentes participam de um processo ativo, 

com trajetórias a serem exploradas por ambos, no sentido de criar uma construção conjunta 

de ensino e aprendizado. A partir da compreensão de que a tecnologia, ainda que disponível 

em qualquer lugar e tempo, sozinha, não produz conhecimento e de que, tampouco os 

docentes são soberanos na oferta de informações, aborda-se a seguir as possibilidades de 

construção de conhecimento, unindo esforços de docentes e discentes na elaboração de 

projetos de trabalho, ou seja, no desencadeamento de experiências com o uso de 

metodologias ativas, em especial, a partir da Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP). 

 

3.3. A Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) 

 

O papel do aluno como protagonista na construção do conhecimento provém, entre 

outras coisas, da metodologia adotada nas aulas e o quanto ela se apresenta como elemento 

motivador de uma prática desafiadora. Ao buscar exemplos de metodologias ativas que 

viessem ao encontro desse protagonismo, deparou-se com a Aprendizagem Baseada em 

Projetos (ABP) que, tomou-se um meio para a construção da prática pedagógica proposta 
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como intervenção nesta pesquisa. A ABP é um exemplo de metodologia ativa de 

aprendizagem, pois favorece a construção de novos conhecimentos, competências e 

habilidades na construção de um projeto de trabalho.  

O pedagogo John Dewey (1900 apud BENDER, 2014, p. 41), no século XX, já 

chamava a atenção para os benefícios de uma metodologia baseada em experimentação e 

para a capacidade do aluno em resolver os problemas de forma ativa, por meio de 

investigação. A ABP trabalha com a criação de projetos que fazem o aluno refletir, 

oportunizando o protagonismo que passa a ser um elemento fundamental na aquisição do 

conhecimento. O desenvolvimento de projetos, usando a metodologia ABP pode favorecer a 

apropriação aos meios tecnológicos de informação e comunicação, de maneira planejada e 

organizada. Isto pode resultar em discentes mais preparados para o mercado profissional e 

capazes de se inter-relacionarem melhor com outros profissionais, em diversos âmbitos. 

A construção do conhecimento, por meio da ABP propicia com que os discentes 

aprendam colaborativamente e desenvolvam a autonomia para o aprendizado. Assim, a 

ABP, por trabalhar com atividades diversificadas para a articulação dos projetos, pode 

abranger conteúdos amplos no contexto escolar, alcançando uma amplitude ainda maior 

quando se usa as tecnologias digitais presentes no cotidiano dos alunos. Desta forma, por 

meio da ABP, promove-se o diálogo entre docentes e discentes no desenvolvimento dos 

projetos, provocando também a construção de conceitos e novos conhecimentos, uma vez 

que os discentes levantam indagações e questionamentos importantes no desenrolar dos 

projetos e buscam resolver questões significativas do seu dia a dia, analisando soluções 

coletivas, de maneira desafiadora e autônoma. 

Com o intuito de acompanhar os processos de ensino e aprendizagem, busca-se, ao 

implementar a ABP, analisar as percepções de docentes e discentes, a respeito do 

desenvolvimento das competências e habilidades nas práticas pedagógicas. A metodologia 

ABP promove ao aluno o “aprender fazendo”, por meio de sua atuação em diferentes fases 

do projeto, dessa maneira os estudantes constroem gradativamente o aprendizado. A ABP 

proporciona o estímulo à curiosidade e à tomada de decisões, oportunizando a criação de 

estratégias com objetivos e metas bem definidos que propiciam escolhas de soluções, assim 

como o estudo dos respectivos pontos positivos e negativos.  
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A aprendizagem baseada em projetos é um modelo de ensino que consiste 

em permitir que os alunos confrontem as questões e os problemas do 

mundo real que consideram significativos, determinando como abordá-los 

e, então, agindo de forma cooperativa em busca de soluções. (BENDER, 

2014, p. 9). 

 

Dentre as oportunidades proporcionadas pela ABP, incluem-se ainda os desafios 

apresentados aos docentes durante os projetos, somados à possibilidade de criar práticas, 

cada vez mais engajadoras e motivadoras, de maneira a contribuir com o protagonismo dos 

estudantes, considerando as mudanças sociais e educacionais apresentadas no século XXI. 

Para Bender (2014), há um trabalho conjunto de docentes e discentes, distribuído em fases, 

nas quais, visa-se obter um produto final, fruto do desenvolvimento dos projetos e suas 

respectivas fases, a saber: 

 

 Fazer brainstorming sobre as possíveis soluções. 

 Identificar uma série específica de tópicos para ajudar a coletar 

informações. 

 Dividir responsabilidades sobre recolhimento de informações. 

 Desenvolver uma linha do tempo para o recolhimento das informações. 

 Pesquisar por informações sobre problema ou a questão. 

 Sintetizar os dados coletados. 

 Tomar decisões cooperativamente sobre como prosseguir a partir desse 

ponto. 

 Determinar quais informações adicionais podem ser essenciais. 

 Desenvolver um produto, ou múltiplos produtos ou artefatos, que 

permitam que os estudantes comuniquem os resultados de seu trabalho. 

(BENDER, 2014, p. 24). 

 

 

Nessa construção de projetos junto aos discentes, os educadores se dão conta da 

importância das fases da ABP, pois experimentam práticas que estimulam o 

desenvolvimento e o engajamento dos estudantes, como a atribuição das responsabilidades, 

o levantamento de dados e o desenvolvimento de um produto final que seja palpável. Dentre 

as metodologias ativas, a ABP proporciona envolvimento e interação entre os discentes, 

exercitando o saber ouvir, o respeito às ideias dos outros e o diálogo. Assim, o trabalho com 

projetos, cria possibilidades e gera mudanças no processo de ensino e aprendizagem. O 

educador, por meio da ABP, pode criar estratégias para que os estudantes se apropriem dos 

conhecimentos, passando pelas diversas fases que compõem um projeto, conforme pontua 
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Bender (2014). Dessa forma, o aprendizado ocorre por etapas e pode ser repensado e 

aperfeiçoado, em cada uma delas. 

Levando em conta a importância da busca de práticas inovadoras para o 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, os projetos desencadeados, por 

meio da ABP são fundamentais para transformar as práticas pedagógicas e mudar a maneira 

como o aprendizado acontece, ultrapassando os moldes tradicionais em que se predomina a 

educação bancária e a educação passiva. A ABP torna o aluno mais próximo dos problemas 

do mundo real e suas possíveis soluções, transformando-o em protagonista e construtor do 

seu próprio aprendizado. No tópico que segue, pretende-se aproximar a ABP dos aparatos 

tecnológicos, reforçando suas potencialidades para o processo de ensino e aprendizagem. 

 

3.4. A Aprendizagem Baseada em Projetos articulada às TDICs e suas 

potencialidades  

 

Se o uso da ABP como metodologia ativa nas práticas das salas de aula já é 

transformador, com a utilização das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDICs), incluindo os dispositivos móveis, tanto o ensino quanto o aprendizado se 

potencializam. O uso das TDICs e os dispositivos móveis quando usados como ferramentas 

incrementam os projetos desenvolvidos, a partir da metodologia ABP. Isto significa que 

alunos e professores, passam a usufruir dos benefícios das ferramentas tecnológicas e 

móveis, de maneira consciente e supervisionada, nas diversas fases dos projetos, na 

construção do conhecimento, assim como no desenvolvimento das competências e 

habilidades. No sentido de potencializar a aprendizagem, Valente (1993 apud TERÇARIOL, 

2003), ressalta que: 

 

[...] na abordagem Construcionista onde o computador é usado como 

ferramenta, cria-se a possibilidade de enriquecer ambientes de 

aprendizagem onde o aluno, interagindo com objetos desse ambiente, tem 

chance de construir seu conhecimento, uma vez que ele exerce o papel de 

quem ensina o computador, também por meio de um software, 

possibilitando que as suas ideias sejam explicitadas, testadas e depuradas. 

(VALENTE apud TERÇARIOL, 2003, p. 70). 



70 

 

As TDICs e os dispositivos móveis, portanto, agem aqui, como ferramentas aliadas 

à Aprendizagem Baseadas em Projetos (ABP), em especial, no curso técnico de Informática, 

uma vez que neste curso, o smartphone é ferramenta de estudos. Isto se deve ao fato de o 

curso possuir componentes curriculares, como, por exemplo, a disciplina “Técnicas de 

Programação Móvel” (TPM), na qual se propõe o uso dos smartphones para a criação de 

aplicativos durante o curso, como ferramenta de trabalho, por meio das linguagens de 

programação mobile. No mundo globalizado não se pode ignorar a presença da tecnologia 

móvel na vida pessoal e profissional dos indivíduos. Por outro lado, a presença dos 

smartphones em uma sala de aula vem provocando inquietações há alguns anos. 

Ainda que a era digital aponte para uma geração digital e conectada, as TDICs, de 

um modo geral, têm papel relevante na revolução dos paradigmas convencionais do ensino, 

visto que, ignorar essas tecnologias, significa também assumir um papel arcaico e defasado. 

A respeito da mudança dos moldes convencionais e do consequente uso das novas 

tecnologias, Moran (2018, p. 4) alerta que: 

 

Ensinar com as novas mídias será uma revolução, se mudarmos 

simultaneamente os paradigmas convencionais do ensino, que mantêm 

distantes professores e alunos. Caso contrário conseguiremos dar um verniz 

de modernidade, sem mexer no essencial. A Internet é um novo meio de 

comunicação, ainda incipiente, mas que pode ajudar-nos a rever, a ampliar 

e a modificar muitas das formas atuais de ensinar e de aprender. 

 

O cenário atual sinaliza que convivemos em um mundo cada vez mais articulado 

com as tecnologias, o que impulsiona mudanças nos comportamentos sociais e de 

aprendizagem. Vivemos em uma sociedade em rede, conectada, com fácil acesso à 

informação imediata, que influencia o meio de se comunicar e faz com que surjam novas 

possibilidades de obter dados e novos conhecimentos. Envolver o discente, de uma forma 

mais atrativa e provocar nele a autonomia para que ele possa contribuir com o seu próprio 

aprendizado, nesse contexto, de forma protagonista e colaborativa faz os docentes refletirem 

sobre a possibilidade de utilizarem na sala de aula, novos meios metodológicos articulados 

ao uso das TDICs, inclusive as móveis, em busca de práticas mais efetivas, contextualizadas 

e inclusivas. A ABP, torna-se assim, uma metodologia que contribui para a aproximação 

entre o aprender e o fazer, possibilitando, por meio dessa integração um aprendizado mais 

prazeroso e motivador. 
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De acordo com Paulo Freire (2011) o ensinar não pode estar atrelado à 

transferência de informações. O aprendizado do aluno, implica significado, bem como o 

aprender com mais concretude e autonomia. O aprendizado é muito mais complexo do que 

uma mera informação obtida, por meio de dispositivos móveis ou meramente por um livro.  

A busca do conhecimento possui mais significado quando o estudante aprende com 

autonomia e propriedade, sendo capaz de refletir sobre diversas informações, o que de fato 

pode se tornar conhecimento. 

 

O fato de a informação, a aprendizagem e o conhecimento estarem 

vinculados a um contexto de mobilidade e ubiquidade potencializa ainda 

mais o aprender, justamente em função da maleabilidade do tempo e do 

espaço, da facilidade de acesso, da produção e troca de informações, do 

compartilhamento de experiências, ideias e a socialização de 

conhecimentos, entre outros. (SACCOL; SCHLEMMMER; BARBOSA, 

2010, p.7). 

 

Nesse sentido, a facilidade de acesso às informações que estão na rede, de forma 

ubíqua, promove a troca de experiências, fortalecendo a autossuficiência e a aquisição do 

aprendizado. Trazer esses conceitos de autonomia não isenta os docentes de sua função de 

instigar nos discentes, o desenvolvimento de suas competências, de maneira adequada, 

revendo suas práticas e metodologias para um acompanhamento dos avanços. O uso da 

tecnologia é citado por Lévy (2014), como algo que não veio para solucionar tudo, uma vez 

que o indivíduo precisa identificar significado nas informações que busca na rede, 

identificando o que de fato significativo e, posteriormente construir conhecimento. Dessa 

forma, a percepção do que é aprendizado vai muito além da obtenção de informações.  

 

Aprender em processos de mobilidade e ubiquidade implica abrir-se às 

potencialidades que essas tecnologias oferecem. Envolve aguçar o senso de 

observação do entorno para perceber tais possibilidades, ser autônomo e 

autor do seu processo de aprender. Abrange ainda explorar, experimentar, 

relacionar, deixar-se provocar pelo meio, agindo e interagindo com ele, 

realizando aproximações e distanciamentos necessários para a significação. 

(SACCOL; SCHLEMMMER; BARBOSA, 2010, p. 87). 
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Os indivíduos demonstram autonomia quando acessam a informação em qualquer 

momento e muitas vezes durante o trabalho, acessando uma notícia, ou em uma academia. 

Assim, a ubiquidade faz parte desse processo em que o indivíduo tem a oportunidade de ter 

acesso a todo o tipo de informações, mesmo fazendo outras tarefas. Desse modo, ele se torna 

um cidadão conectado a esse universo de informações e estas só se tornarão significativas e 

favoráveis à construção de novos conhecimentos, se houver reflexão e um propósito para tal. 

O docente torna-se nessa dinâmica um mediador, uma vez que ele não é o único 

que detém a informação. O professor aqui exerce:  

 

[...] papel de coparticipante, explorador, investigador, instigador e 

problematizador, além de orientar e auxiliar o aluno a articular informações 

para produzir conhecimento e a estabelecer relações entre o feedback de 

suas ações e os objetivos. (SACCOL; SCHLEMMMER; BARBOSA, 

2010, p. 87). 

 

Ainda que não se tenha todas as respostas a respeito do uso das tecnologias no 

processo de ensino e aprendizagem, fica claro o papel essencial do professor na pesquisa, 

investigação, bem como na busca de novos métodos que abranjam as TDICs e tecnologias 

móveis nas práticas pedagógicas.  

 

Dessa forma as tecnologias móveis podem estar relacionadas ao 

desenvolvimento de metodologias e práticas que contribuam tanto para 

uma aprendizagem individualizada quanto podem estar vinculadas a 

metodologias e práticas que promovam o desenvolvimento da colaboração 

e da cooperação entre os sujeitos. (SACCOL; SCHLEMMMER; 

BARBOSA, 2010, p. 65). 

 

A respeito dessa construção metodológica, Freire enfatiza a importância de o 

professor desafiar o aluno e construir com ele as práticas pedagógicas. “A tarefa coerente do 

educador que pensa certo é, exercendo como ser humano a irrecusável prática de inteligir, 

desafiar o educando com quem se comunica e a quem comunica, produzir sua compreensão 

do que vem sendo comunicado” (FREIRE, 2014, p. 17). Estando o educador atento a esses 

desafios, consequentemente, pode-se dar conta que a informação transita pela conexão 

desses dispositivos em uma trajetória de ação ativa que pode produzir a assimilação dessa 

informação, transformando-a em conhecimento. 
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Assim, o fato de o acesso à rede ser ubíquo, faz a informação estar disponível em 

qualquer hora e em qualquer lugar, de modo que os usuários nem percebam que são capazes 

de produzir conhecimento, por meio desses acessos. Isto não significa que constroem 

conhecimento à medida que acessam a rede, e sim, que há possibilidades para tal construção. 

Dessa forma, a tecnologia, no caso a móvel, passa a ter um papel importante na construção 

do conhecimento, em especial, por ser ubíqua, possibilitando uma extensão da sala de aula, 

pois os estudantes podem dar continuidade aos seus estudos, em qualquer momento e em 

qualquer lugar. 

Uma vez que, essas tecnologias fazem parte do universo educacional, o docente 

pode utilizá-las como aliadas no processo de ensino e aprendizagem, incluindo as inúmeras 

ferramentas tecnológicas, que têm como suporte o smartphone e que poderão ser um apoio 

para as metodologias, possibilitando um aprendizado mais dinâmico.  

A respeito das diferentes dinâmicas que podem ser usadas nas práticas, os nativos 

digitais costumam se envolver mais com as ferramentas tecnológicas, por ser uma geração 

envolvida com o mundo das tecnologias digitais. São indivíduos multitarefas que precisam 

de estratégias mais diversificadas para que possam aprender. Dessa maneira, a tecnologia 

móvel, por “formar redes virtuais e reais entre pessoas, objetos, situações ou eventos, de 

forma que se possa apoiar uma aprendizagem contínua, contextualizada e significativa para 

o aprendiz” (SACCOL; SCHLEMMMER; BARBOSA, 2010, p. 28), passa a ser uma 

realidade no acesso à informação, constituindo-se uma ferramenta de comunicação efetiva 

entre os discentes. 

As mudanças em sala de aula são inevitáveis com todo esse aparato tecnológico, 

demandado novas metodologias. Dessa maneira, a ABP, por favorecer um trabalho em 

diversos âmbitos, dentro e fora da sala de aula, contribui de diversas formas para o processo 

de desenvolvimento cognitivo, por meio das tecnologias digitais. A respeito disso, é 

importante ressaltar que: 

 

[...] algumas metodologias e práticas pedagógicas podem ser adotadas 

dentro de um espaço físico definido (sala de formação ou capacitação), e 

outras (em sua maioria), em contextos de mobilidade. Isso promove a 

combinação de metodologias e práticas, pois, em um processo formativo 

ou de capacitação que envolva maior carga horária, provavelmente haverá 

combinação de diferentes tipos de tecnologias digitais, bem como de 
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diferentes modalidades educacionais, de modo que nem sempre todas as 

atividades ocorrerão em contexto de mobilidade. (SACCOL; 

SCHLEMMMER; BARBOSA, 2010, p. 74).  

 

Trabalhar com projetos, em particular com ABP, produz um ambiente propício para 

que o discente aprenda fazendo, permitindo a ele, constatar o significado do seu aprendizado 

e aplicar as competências adquiridas em componentes curriculares. Nessa dinâmica, 

vivencia o ambiente que futuramente trabalhará, desenvolvendo o processo formativo com 

significado, a partir dos conteúdos que obteve no curso Técnico de Informática. 

Vale destacar ainda que, o desenvolvimento de projetos permite que os estudantes 

também possam aplicar outras habilidades pessoais que são importantes para o mundo 

empresarial, como trabalhar com imprevistos, trabalhar em equipe, intermediar conflitos, 

delegar funções, confiança, diálogo, percepções que não podem ser encontradas em uma 

máquina ou computador, por mais evoluídos que sejam, pois, são características típicas de 

seres humanos. 

 Sendo assim, a ABP passa a ser uma metodologia que se fortalece com o uso das 

TDICs e tecnologias móveis, pois, por meio desses recursos os discentes passam a gerir suas 

próprias atividades com autonomia e autoria em etapas colaborativas, ampliando ainda mais 

o processo de aprendizagem, cuja maior vantagem está justamente na mobilidade que 

“permite ao participante decidir quando, onde e de que forma ele vai se engajar em um 

processo de formação e capacitação” (SACCOL; SCHLEMMMER; BARBOSA, 2010, p. 

66). 

Trata-se de um indivíduo que aprende, conforme seu interesse e dita seu ritmo. Um 

indivíduo que tem um conhecimento prévio sobre tecnologias por pertencer à geração de 

nativos digitais, cujo conhecimento, tem de ser levado em conta pelo docente. Daí a 

importância de realizar pesquisas diagnósticas que possibilitam que o docente conheça 

melhor seus alunos, otimizando assim a construção de melhores metodologias, de acordo 

com o que apontam as pesquisas. Com a APB, aprender a aprender é algo complexo, que 

provoca nos indivíduos, a interatividade entre o grupo, a colaboração e a cooperação e, 

portanto, o uso das tecnologias móveis para o aprendizado auxilia nas compreensões, tanto 

teóricas, como práticas. 
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[...] além da mobilidade, há a localização, a interoperabilidade, a 

continuidade, a percepção da situação, a consciência social, a 

adaptabilidade e a acessibilidade. A autonomia, a autoria e a 

disponibilidade para desenvolver trabalho colaborativo e cooperativo são 

potencializadas e valorizadas, ampliando a responsabilidade do sujeito por 

seu processo de aprendizagem. (SACCOL; SCHLEMMMER; BARBOSA, 

2010, p. 66). 

 

A ABP provoca interesse nos aprendizes em desenvolver um projeto, por meio de 

etapas individuais e/ou coletivas, construindo um aprendizado com suas próprias criações e 

vivências percebidas durante o processo de desenvolvimento deste. Nesse processo, o 

professor é um mediador que propicia a construção do conhecimento, por meio de conteúdo, 

argumentos e reflexões, mas também intermedeia as interações sociais causadas no 

desenrolar dos projetos. 

 

[...] para além dos aspectos tecnológicos e daqueles aspectos vinculados ao 

conteúdo e à metodologia, é fundamental discutir as interações sociais, no 

que diz respeito às suas formas, ou seja, ao aspecto relacional das 

interações. (SACCOL; SCHLEMMMER; BARBOSA, 2010, p.66). 

 

Por fim, enfatiza-se aqui a necessidade de uma análise crítica sobre o uso dessa 

metodologia, a ABP, de forma articulada às TDICs e dispositivos móveis, de modo que se 

alcance a construção de novos conhecimentos e o desenvolvimento de competências 

essenciais exigidas ao profissional do século XXI, em especial, ao Técnico em Informática, 

categoria dos participantes envolvidos neste estudo.  

Após a apresentação do panorama teórico que fundamentou o encaminhamento 

desta pesquisa, apresenta-se, a seguir, o percurso metodológico desencadeado para o seu 

desenvolvimento e suas respectivas particularidades. 
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4. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Neste capítulo, aborda-se a natureza da pesquisa, os contextos e os participantes, os 

instrumentos utilizados para a coleta de dados, bem como os procedimentos para a análise 

de dados.  

 

4.1. Natureza da pesquisa 

 

A presente pesquisa desenvolveu-se a partir de uma abordagem qualitativa. “A 

abordagem qualitativa defende uma visão holística dos fenômenos, isto é, que leve em conta 

todos os componentes de uma situação em suas interações e influências recíprocas” 

(ANDRÉ; GATTI, 2018, p. 3). Implica a busca das possíveis respostas de um pesquisador, 

provocando a investigação das problemáticas encontradas, que após o levantamento de 

dados, passa por uma análise consistente, até que chegue a uma conclusão. Sendo assim, a 

pesquisa qualitativa pôde proporcionar uma melhor compreensão do contexto desta 

dissertação, a partir de um recorte específico para a problemática apresentada.  

Neste sentido, foi “dada especial atenção ao mundo do sujeito e aos significados 

por ele atribuídos às suas experiências cotidianas, às interações sociais que possibilitam 

compreender e interpretar a realidade, aos conhecimentos tácitos e às práticas cotidianas que 

forjam as condutas dos atores sociais” (ANDRÉ; GATTI, 2018, p. 3). Para o pesquisador, a 

preocupação com as falas e narrativas dos participantes são um diferencial para a integridade 

a respeito dos dados analisados, assim como as perspectivas contextualizadas dos 

pesquisados, levando em conta as situações histórico sociais a que pertencem. 

 

Assim, as pesquisas chamadas de qualitativas, vieram a se constituir em 

uma modalidade investigativa que se consolidou para responder ao desafio 

da compreensão dos aspectos formadores/formantes do humano, de suas 

relações e construções culturais, em suas dimensões grupais, comunitárias 

ou pessoais. Essa modalidade de pesquisa veio com a proposição de 

ruptura do círculo protetor que separa pesquisador de pesquisado, 

separação que era garantida por um método rígido e pela clara definição de 

um objeto, condição em que o pesquisador assume a posição de “cientista”, 

daquele que sabe, e os pesquisados se tornam dados – pelos seus 

comportamentos, pelas suas respostas, falas, discursos, narrativas, etc., 
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traduzidas em classificações rígidas ou números - numa posição de 

impessoalidade. Passa-se a advogar na nova perspectiva, a não 

neutralidade, a integração contextual e a compreensão de significados nas 

dinâmicas histórico-relacionais. (ANDRÉ; GATTI, 2018, p. 4). 

 

Entende-se aqui que o processo da pesquisa qualitativa demonstra que o 

pesquisador e o pesquisado têm muito a contribuir por intermédio de falas, discussões e 

narrativas, que posicionam a troca de informações, de maneira dinâmica. Segundo Severino 

(2016) o pesquisador, por meio dos seus estudos, tarefas e elaboração de sua pesquisa, acaba 

adquirindo uma maturidade intelectual, por demandar maior seriedade na pesquisa científica 

proveniente das exigências deste trabalho. 

 

As tarefas de estudo, de pesquisa e de elaboração, solicitadas nos cursos de 

pós-graduação, constituindo formas por excelência de trabalhos científico, 

geram exigências maiores de disciplina, de rigor, de seriedade, de 

metodicidade e sistematização de procedimentos. Ademais, pressupõem, da 

parte do pós-graduando, maturidade intelectual e autonomia em relação às 

interferências dos processos de ensino. (SEVERINO, 2016, p. 227). 

 

Resgatando a maturidade comentada na execução dos trabalhos científicos, o 

pesquisador age de maneira a se aprofundar nas pesquisas e no âmbito da pós-graduação. 

Assim, os pesquisadores são provocados, por meio da investigação a refletirem sobre 

questões que determinam suas práticas. 

A partir dessas premissas sobre a abordagem qualitativa, desenvolveu-se uma 

intervenção, cujo contexto, participantes envolvidos e procedimentos são explicitados, a 

seguir.  

 

4.2. Contexto e participantes da pesquisa 

 

Como contexto de investigação, esta pesquisa contou com uma escola técnica 

(ETEC), localizada na zona norte da cidade de São Paulo, estruturada da seguinte forma: 

direção, coordenadores, professores (110), funcionários, alunos e Conselho de Escola.  
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A estrutura física da ETEC é composta por: 21 salas de aula, 1 saguão amplo, tendo 

dois lances de escadas para o 1 andar,  1 laboratório de biologia, 5 laboratórios de 

informática cada um com 20 computadores, 2 salas de vídeo com recursos multimídias, 5 

laboratório de eletrônica, 2 laboratórios de informática para o curso de design de interiores e 

comunicação visual, 3 salas com pranchetário, 2 laboratórios para o desenvolvimento do 

projetos, 1 laboratórios de controle e automação industrial e pneumática, 2 salas de vídeo 

com recursos multimídias, 1 laboratório de eletrotécnica, 1 biblioteca, 80 armários no pátio 

para alunos, 1 auditório, 1 palco, quadra, 2 laboratório de informática para  curso de 

Administração, 1cantina, 1quadra coberta, 1 sala de professores, 1 secretaria, 1 sala de 

coordenação, 1 sala para departamento pessoal e 1 sala de direção.  

A história da ETEC Albert Einstein, destaca que essa escola foi:  

 

Instalada inicialmente no bairro da Mooca, a ETEC Albert Einstein foi 

transferida para as instalações definitivas sob o Ato nº 24, em 1963. 

Recebeu, nessa época, o nome de Ginásio Industrial "Albert Einstein", 

ainda na Mooca. No ano de 1964 é que se inicia o Ensino Industrial e a 

escola passa novamente a chamar-se Ginásio Industrial Estadual Albert 

Einstein. [...]Em1. 993, conforme decreto nº 37.735 de 27/10/93 a escola 

foi transferida para o Centro Estadual de Educação Tecnológica 

(CEETEPS), onde permanece até hoje. (ETEC ALBERT EINSTEIN, 2017, 

p. 1). 

 

A escola tem como documento que rege a política interna escolar, o Plano 

Plurianual de Gestão (PPG), (Anexo A). Este plano possui uma projeção de 5 em 5 anos, 

podendo ter alterações e atualizações anuais. Este documento toma por base as regras 

estabelecidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) e no Regimento 

Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Paula Souza, estando totalmente alinhado 

às metas da escola. 

A pesquisa foi desenvolvida com os seguintes participantes, 40 alunos, 

matriculados no 1º módulo do curso técnico de Informática, divididos em turma A e turma 

B, conforme a separação para as aulas em laboratório. Isto significa um universo de 40 

alunos de um total de 1600 alunos matriculados na escola toda. A pesquisa contou com o 

auxílio das disciplinas de Lógica de Programação e de Técnicas de Programação para 

Internet I e seus respectivos professores. Foi escolhida a turma de Informática devido ao 



79 

 

levantamento efetuado pela orientadora educacional, desde o ano de 2016, apontar algumas 

perdas de alunos nesse curso. A escolha foi também para motivar os alunos que estavam 

ingressando. 

Em busca de um aprimoramento da metodologia neste projeto de pesquisa, a 

orientação solicitou o rastreio de outros colaboradores fora da área de Informática que 

pudessem colaborar com o projeto. A abordagem feita a outros docentes resultou em um 

contato com a professora de Identidade Visual, do curso de Comunicação Visual, que a 

princípio, manifestou interesse em colaborar com o projeto. Desta forma, o projeto 

contemplou esta disciplina, além das disciplinas de Lógica de Programação e de Técnicas de 

Programação para Internet I, do curso de Informática, contidas no Plano do Curso de 

Técnico em Informática (Anexo B). Acreditava-se que a disciplina Identidade Visual, 

ajudaria nas questões visuais dos jogos, como, por exemplo, no estudo das cores e formatos 

dos jogos. 

Com isso, além da própria pesquisadora, o encaminhamento da intervenção no 

contexto indicado contou então, com um total de 5 professores, sendo 3 do sexo feminino (2 

mestres e 1 mestranda) e 2 do sexo masculino (1 graduado/bacharelado e 1 licenciado), cuja 

idade variou entre 40 a 55 anos. Os professores possuem entre 3 a 17 anos de exercício 

docente na instituição de ensino, o que demonstra certa vivência em lecionar no âmbito do 

ensino médio integrado ao técnico.  

Na sequência, apresentam-se os instrumentos e os procedimentos adotados para a 

coleta de dados.  

 

4.3. Instrumentos e procedimentos de coleta de dados 

 

Neste estudo, os instrumentos adotados para a coleta de dados foram: questionários, 

grupos focais e observação participante.  

Questionários 

Foram utilizados dois questionários para coleta de dados junto aos alunos, um deles 

estruturado com perguntas fechadas e apenas uma questão aberta (Apêndice B) e um 
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segundo com perguntas abertas (Apêndice C), e apenas 5 questões fechadas. Segundo 

Severino um questionário consiste em um: 

 

Conjunto de questões, sistematicamente articuladas, que se destinam a 

levantar informações escritas por parte dos sujeitos pesquisados, com vistas 

a conhecer a opinião destes sobre os assuntos em estudo. As questões 

devem ser pertinentes ao objeto e claramente formuladas, de modo a serem 

bem compreendidas pelos sujeitos. As questões devem ser objetivas, de 

modo a suscitar respostas igualmente objetivas, evitando provocar dúvidas, 

ambiguidade e respostas lacônicas. (SEVERINO, 2016, p. 134). 

 

Um fator importante para a elaboração de um questionário demanda, 

principalmente, direcionar o ponto central desses questionários com perguntas que devem 

ser pertinentes para a coleta de dados e relevantes para uma pesquisa. Conforme Severino 

(2016), referente às questões abertas e fechadas de um questionário é importante 

compreender que: “No primeiro caso, as respostas serão recolhidas dentre as opções 

predefinidas pelo pesquisador; no segundo, o sujeito pode elaborar as respostas com suas 

próprias palavras, a partir de sua elaboração pessoal” (SEVERINO, 2016, p. 134). 

Os questionários ajudaram na compreensão do perfil dos participantes, desde seus 

modos de vida, em relação a trabalhos em grupos, familiaridade com projetos e identificação 

de suas experiências ligadas à área tecnológica. 

Destaca-se ainda que um terceiro questionário foi utilizado para a coleta das 

percepções dos professores que colaboraram com esta investigação. Esse questionário foi 

estruturado com três questões abertas (Apêndice I) e encaminhado via e-mail aos docentes 

ao término do semestre.  

 

Grupo Focal 

O grupo focal foi realizado com os alunos e teve a finalidade de resgatar os 

sentimentos e percepções dos participantes envolvidos no respectivo desenrolar do projeto, 

de forma a trazer reflexões mais profundas acerca do trabalho desenvolvido. 
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A técnica é muito útil quando se está interessando em compreender as 

diferenças existentes em perspectivas, ideias, sentimentos, representações, 

valores e comportamentos de grupos diferenciados de pessoas, bem como 

compreender os fatos que os influenciam, as motivações que subsidiam as 

opções, os porquês de determinados posicionamentos. (GATTI, 2012, p. 

14). 

 

Assim, vê-se a importância dos grupos focais como forma investigativa sobre as 

reações dos participantes frente a um determinado assunto. Segundo Gatti (2012), os grupos 

focais trabalham em média com 06 a 10 pessoas, convidadas a participar de maneira 

voluntária, e cada reunião deverá ter no máximo 1 hora. Além disso, também segundo a 

autora, a sala deve estar já devidamente organizada em círculo, antes dos participantes 

entrarem e deverá haver um mediador que deverá conduzir de forma isenta a reunião, sem 

expressar sua própria opinião. 

Nesta pesquisa, nos grupos focais, a pesquisadora assumiu o papel de mediadora, 

instigando o grupo ao diálogo para obter informações e conduzir a entrevista, da melhor 

maneira possível, tendo como propósito a realização do levantamento de dados, 

privilegiando a rede de interações no âmbito dos grupos (GATTI, 2012). Segundo a autora, 

com esse procedimento o mediador faz com que emerjam concepções, atitudes, sentimentos, 

crenças e reações. 

 

Observação Participante 

Além dos instrumentos já citados, observou-se também o comportamento dos 

discentes (Apêndice H), com o objetivo de perceber e captar comportamentos em situações 

diversas durante as atividades propostas. Para Becker (1994 apud MOREIRA; LIMA, 2015, 

p. 35-36): 

 

A observação participante consiste na coleta de dados através da inserção 

do pesquisador na vida cotidiana do grupo ou organização em estudo. A 

observação volta-se para a percepção das situações e comportamentos 

cotidianos dos investigados, através da conversação com alguns membros 

ou com todos os participantes da situação, visando desvendar as 

interpretações que estes têm sobre os fenômenos observados. 
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Assim sendo, esse instrumento consistiu em mais um método de coleta de dados, 

com o intuito de compreender com mais profundidade a leitura dos discentes a respeito do 

desenvolvimento do projeto, bem como suas percepções. A observação participante: 

 

É aquela que o pesquisador, para realizar a observação dos fenômenos, 

compartilha a vivência dos sujeitos pesquisados, participando de forma 

sistemática e permanente, ao longo do tempo da pesquisa das suas 

atividades. O pesquisador coloca-se numa postura de identificação com os 

pesquisados. (SEVERINO, 2016, p.126). 

 

Desta forma, nesta pesquisa, contemplou-se instrumentos de pesquisa distintos, 

com o propósito de alcançar uma análise mais ampla dos dados coletados e, 

consequentemente, obter-se condições de analisá-los, de forma mais abrangente. 

 

4.4. Procedimentos para a Análise de Dados  

 

Os dados provenientes dos questionários no que tange às questões fechadas foram 

sistematizados automaticamente pelo próprio sistema Google Forms que gerou gráficos para 

cada uma dessas questões. Por outro lado, os dados extraídos, a partir das questões abertas, 

disponíveis nos questionários aplicados, foram selecionados e agrupados, considerando as 

temáticas das questões apresentadas.  

Os dados coletados com a aplicação dos grupos focais ao final do processo foram 

agrupados, a partir de categorias que foram levantadas, considerando os objetivos 

específicos desta pesquisa, o aporte teórico adotado para a mesma e as temáticas 

apresentadas em cada questão que norteou a aplicação do grupo focal (Apêndice G). Com 

isso, foi possível identificar as percepções dos estudantes sobre a experiência vivida com o 

desenvolvimento da ABP, no contexto do curso técnico de Informática. Essas categorias e 

devidas análises são apresentadas, posteriormente no capítulo 5.  

Para a análise de dados é importante iniciar o diagnóstico com a investigação crítica 

em cima dos dados coletados. Reconhecer os diversos contextos apresentados nos diferentes 

métodos de pesquisas é um ponto de partida para uma análise consistente dos resultados a 
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serem apresentados. Segundo Franco (2008), as análises de contexto são importantes na 

construção das análises de conteúdo e englobam também a sensibilidade da pesquisadora.  

A autora ainda pontua que a análise de conteúdo é fundamental, “[...] enquanto 

procedimento de pesquisa, no âmbito de uma abordagem metodológica crítica e 

epistemologicamente apoiada numa concepção de ciência que reconhece o papel ativo do 

participante na produção de conhecimento” (FRANCO, 2008, p. 10). Assim, reconhecer 

também o papel do pesquisador enquanto crítico de sua análise é um fator primordial para as 

construções e análises posteriores, no sentido de deixar contribuições relevantes para a 

sociedade. 

No próximo capítulo, são apresentados os dados coletados, por meio dos diferentes 

instrumentos de pesquisa, juntamente, com a devida discussão.  
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5. EXPERIÊNCIA DA ABP NO CURSO TÉCNICO DE INFORMÁTICA: 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, descreve-se como foram as etapas da pesquisa, iniciando com a 

apresentação da Fase 1, o Projeto Piloto de 2017 e em seguida, a Fase 2, com os 

experimentos de 2018 e a conclusão do Projeto Games Educativos. Traz-se o perfil dos 

estudantes, bem como suas respectivas percepções, resultantes dos questionários aplicados. 

Neste capítulo, apresenta-se a opinião dos estudantes, durante e após o processo de 

desenvolvimento do Projeto Games Educativos e o entendimento sobre suas experiências 

com a ABP e, por fim, discute-se de forma geral as percepções dos docentes sobre a 

experiência vivida com a ABP. 

 

5.1. Fase 1 – Primeiros experimentos com a ABP 2017 – Projeto Piloto 

 

A experiência com a ABP no curso técnico de Informática, iniciou-se de uma forma 

mais concreta no ano de 2017, após alguns alunos apontarem que não se sentiam motivados 

a aprender e muito menos não percebiam nenhuma conexão entre a teoria e prática nas 

aulas. De acordo com esses alunos, as aulas eram cansativas e monótonas. A partir da 

compreensão dessa situação, alguns docentes, que atuavam no curso, até então, refletiram, 

juntamente com o coordenador. Naquele momento, foram realizados questionamentos, com 

o intuito de levantarem reflexões de como propiciar maior motivação pelo estudo, por parte 

desses estudantes, denominados por alguns autores como nativos digitais. Como já foi citado 

anteriormente, caracterizam-se como indivíduos que possuem a necessidade de compartilhar 

seus pensamentos, emoções, etc. (PRENSKY, 2012). 

Assim, realizaram-se algumas reuniões de área (Apêndice A), em que alguns 

professores se inquietaram com os questionamentos colocados. Por outro lado, alguns 

docentes compreenderam as críticas dos alunos e refletiram sobre suas práticas no âmbito do 

curso técnico de Informática. Conforme afirma Mizukami (2013),  
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[...] é importante que os professores possam aprender a investigar a sua 

própria prática e os contextos diferenciados em que ela ocorre, de forma a 

ter elementos para fundamentar suas decisões, a selecionar práticas 

adequadas para contextos e momentos específicos e a se desenvolver 

cotidianamente. (MIZUKAMI, 2013, p. 29).  

 

A reflexão de Mizukami (2013) demonstra que o docente pode investigar a própria 

prática e adaptá-la a diferentes contextos e situações, no sentido de envolver os alunos nas 

aulas de maneira mais consistente. A partir dessas reflexões, realizou-se um levantamento, 

por meio de leitura das atas de reuniões, diários, entre outros documentos, nos quais se 

constatou em alguns depoimentos dos alunos, o desejo por aulas criativas que oferecessem 

um aprendizado mais ativo. 

 

Aprendemos ativamente desde que nascemos e ao longo da vida, em 

processos de design aberto, enfrentando desafios complexos, combinando 

trilhas flexíveis e semiestruturadas, em todos os campos (pessoal, 

profissional, social) que ampliam nossa percepção, conhecimento e 

competências para escolhas mais libertadoras e realizadoras. A vida é um 

processo de aprendizagem ativa, de enfrentamento de desafios complexos. 

(MORAN, 2018, p. 2). 

 

Ao fazer uma reflexão das práticas, o professor se desafia a descobrir novos 

métodos e assim trazer contribuições importantes que possam modificar o cenário de 

monotonia descrito pelos alunos. Essas reflexões foram debatidas em reuniões de 

professores gerando um brainstorming, ou seja, o levantamento de ideias, sobre este novo 

desafio que seria proposto e que originou o desenrolar de um projeto de construção de 

games, no curso técnico de Informática. 

Sabe-se que é um desafio constante para qualquer docente, optar por uma 

metodologia que seja criativa, construtiva e favoreça a reflexão de seus alunos. Nesse 

sentido, utilizou-se nesta investigação, a metodologia intitulada Aprendizagem Baseada em 

Projetos (ABP), conforme mencionado. A escolha pela ABP se deu por diversas razões, 

dentre elas pelo fato dos projetos propiciarem a compreensão de conceitos, de forma mais 

ativa pelos discentes, além de favorecerem o desenvolvimento de competências e 

habilidades essenciais para o mercado de trabalho, no século XXI. De acordo com Moran 

(2017, p. 2) “[...] a aprendizagem por questionamento e experimentação é mais relevante 

para uma compreensão mais ampla e profunda. ” 
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A utilização de uma metodologia ativa e voltada para uma aprendizagem 

significativa foi adotada para esses grupos de alunos, a fim de promover assim uma maior 

motivação aos estudos, uma vez que esses alunos não se sentiam desafiados pelos 

componentes curriculares ministrados no curso técnico de Informática, como mencionado, e 

não encontravam uma relação entre o conteúdo que era lecionado com o que poderiam 

desenvolver no âmbito do curso.  

Com base nessas reflexões, propôs-se aos alunos que, de forma colaborativa, 

desenvolvessem um game na disciplina de Lógica de Programação, conciliando essa 

produção com o conteúdo a ser abordado na disciplina. Como o objetivo era desenvolver um 

game que demonstrasse a relação entre o conteúdo aprendido no componente de Lógica de 

Programação e as práticas desse componente curricular, envolvendo o raciocínio lógico e a 

criação de algoritmos, ficou acordado que o produto final dos projetos, a serem 

desenvolvidos seria, portanto, um game com cunho educativo. Com isso, entendia-se que 

seria oportunizado um aprendizado para todos os participantes envolvidos nesse processo, 

pois os professores também desenvolveriam uma metodologia considerada ativa, de forma 

mais sistemática, rumo a caminhos ainda desconhecidos, atendendo os anseios dos 

estudantes. 

A partir de então, as etapas do projeto “game educativo” foram desenvolvidas na 

ETEC Albert Einstein, com os 40 alunos matriculados no curso técnico de Informática, no 

âmbito da disciplina de Lógica de Programação. Os primeiros experimentos foram 

desencadeados em 2017, momento no qual emergiram diversos questionamentos, dentre 

eles: Como desenvolver esse projeto? Quais as especificidades? Como dominar uma 

metodologia ainda pouco conhecida pelos docentes? Como direcionar o conteúdo 

programático da disciplina de Lógica de Programação para desenvolver um game educativo, 

buscando alcançar resultados positivos? Avançar em busca de respostas para tais 

questionamentos, oportunizaria reflexões e propiciaria aos docentes envolvidos uma 

investigação da própria prática, pois teriam condições de aprender ensinando, diante das 

possibilidades de construir os conhecimentos ainda não existentes. 

De acordo com Paulo Freire, “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (2011, p. 24). Freire ainda 

complementa mencionando que:  
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Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, 

enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser 

educado, também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em 

que crescem juntos e em que os ‘argumentos de autoridade’ já não valem. 

[…] Em lugar de serem recipientes dóceis dos depósitos, são agora 

investigadores críticos, em diálogo com o educador, investigador crítico 

também. Enquanto a prática bancária implica uma espécie de anestesia, 

inibindo o poder criador dos educandos, a educação problematizadora, de 

caráter autenticamente reflexivo, implicada um constante ato de 

desvelamento da realidade. (FREIRE,1996, p. 96-97). 

 

Assim, os professores foram instigados a construírem o seu próprio aprendizado e a 

colaborarem com o aprendizado desses alunos, tornando-os protagonistas de seu próprio 

conhecimento. Para tanto, inicialmente, foi realizado um levantamento de dados, com o 

intuito de conhecer os alunos do 1º módulo do curso de Informática e identificar se existiam 

lacunas em seu aprendizado e quais seriam elas. No dia 24 de abril de 2017, foi realizada 

uma avaliação diagnóstica, por meio da ferramenta Survio
9
. Nessa avaliação, uma das 

perguntas foi sobre a atratividade de uma aula, conforme mostra o gráfico 1, respondido por 

36 alunos dessa mesma turma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Um site específico para elaboração de pesquisa, uma plataforma privada que permite a coleta de dados. 

Fonte: https://www.survio.com/br/  

 

https://www.survio.com/br/
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Gráfico 1 – Atratividade da aula na opinião dos alunos.  

 
Fonte: Autoria da pesquisadora. 

 

 

Observando o gráfico acima, nota-se que 94,4% dos alunos pesquisados, consideram 

a aula prática como a mais atrativa em relação às demais modalidades, seguida do uso de 

equipamentos audiovisuais (55,6%) e utilização da internet (55,6%). Essas respostas estão 

em sintonia com o perfil dos estudantes do ensino médio integrado ao técnico, nativos 

digitais, geração conectada, que vive em seu dia a dia o uso de Facebook, Instagram, 

LinkedIn, Twitter, entre outras mídias sociais. A partir desse levantamento, iniciou-se o 

projeto “games educativos”, ainda em fase experimental, com a turma do 1º módulo do 

curso de Informática, que se organizou em duplas para o início dos trabalhos. 

Na semana seguinte, um dos alunos em nome da sala, propôs que cada dupla 

desenvolvesse um game educativo, com temas relacionados aos componentes curriculares 

do ensino médio (exemplo: matemática, física, biologia etc.), pois dessa forma fariam 

contribuições para a educação básica e poderiam também compartilhar os jogos com os 

colegas, contribuindo assim para um melhor aprendizado sobre esses assuntos. 
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Nesse instante, foi possível notar que os alunos ficaram mais seguros em trabalhar 

com temas que eles haviam conhecido previamente e de poderem escolher as temáticas de 

interesse. O diálogo também propiciou com que os alunos ficassem mais animados pelo 

desafio proposto com a produção do game educativo. Ao final, todos os envolvidos 

deveriam refletir sobre o aprendizado alcançado a respeito dos conceitos obtidos, por meio 

das produções desenvolvidas. Os estudos de Bender (2014) voltados à Aprendizagem 

Baseada em Projetos (ABP), sinalizam que tanto os estudantes, como os docentes, 

constroem seu conhecimento de forma mútua, trabalhando juntos em diversas tarefas para 

obter um produto. 

A partir dos combinados com a turma, os grupos de alunos começaram suas 

produções, usando o APP Inventor
10

, porém o professor de Lógica de Programação sugeriu 

uma ferramenta mais fácil de trabalhar, o Construct 2
11

. Essa ferramenta permite a criação 

de games para smartphones, tablets, computadores e até mesmo navegadores é uma 

ferramenta que possibilita com que o aluno desenvolva seus conhecimentos. Nesse contexto, 

os alunos foram orientados inicialmente a realizarem uma pesquisa sobre o funcionamento e 

os recursos da ferramenta Construct 2, pois a ferramenta ainda era pouco conhecida pelos 

docentes e totalmente desconhecida para os discentes. 

Todas as duplas elaboraram um game educativo, com temas variados, à escolha da 

dupla, voltados para operações da Matemática, movimentos uniformes da Física, Segunda 

Guerra Mundial, entre outros. Os jogos foram desenvolvidos no formato de Quiz
12

, que 

avalia o conhecimento de uma pessoa referente a um determinado assunto em que o 

ganhador será quem tiver o maior número de acertos às perguntas, podendo ser jogado, 

individualmente ou em grupo. Os produtos foram surpreendentes para uma turma de 1º 

módulo de Informática, uma vez que foi um projeto piloto em que os discentes não tinham 

nenhum conhecimento de lógica e, tampouco a respeito de desenvolvimento de games. 

A partir da experiência aqui relatada foram encaminhadas no ano seguinte novas 

ações relacionadas à ABP, com o intuito de oportunizar o aprimoramento da aplicação dessa 

metodologia no âmbito do curso técnico de Informática. Para um melhor delineamento da 

                                                           
10

 É um ambiente de programação visual intuitivo que permite que todos, inclusive, crianças, construam 

aplicativos totalmente funcionais para smartphnes e tablets. Fonte: http://appinventor.mit.edu/explore/ 

(tradução nossa). 
11

 Programa para elaboração de jogos digitais de multiplataforma em 2D baseado em HTML5, considerada 

game engine (motor de jogo). Fonte: https://www.scirra.com/construct2. 
12

 Jogo de questionários que tem como objetivo fazer uma avaliação dos conhecimentos. Fonte: 

https://www.significados.com.br/quiz/. 

http://appinventor.mit.edu/explore/
https://www.scirra.com/construct2
https://www.significados.com.br/quiz/
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Fase 2 (a seguir), ressalta-se que os dados provenientes dos participantes desta pesquisa, 

referem-se aos estudantes que participaram das ações propostas no 1º semestre de 2018, o 

que não isenta a importância que se teve no desenvolvimento do projeto piloto, apresentado 

na Fase 1. 

 

5.2. Fase 2 – Experimentos com a ABP 2018 – Projeto Games Educativos - 

Encaminhamentos 

 

Na Fase 2, o desenvolvimento dos projetos ocorreu nas aulas dos componentes 

curriculares de Lógica de Programação e Técnicas de Programação para Internet I. 

Basicamente, todo o projeto foi realizado junto ao componente curricular Lógica de 

Programação, exceto a aplicação dos questionários, que foram realizadas no componente 

Técnicas de Programação para a Internet I, pois os alunos iriam criar uma página na internet 

para descrever seus jogos e aproveitou-se alguns momentos desse componente para também 

aplicar os questionários. 

As turmas envolvidas foram igualmente do 1º módulo, do curso de Informática, 

divididas em turma A (composta por 20 alunos) e turma B (composta pelos outros 20 

alunos). Essa divisão foi realizada devido ao layout do laboratório que apresenta estrutura 

para atendimento de apenas 20 alunos de cada vez. Nessa fase, os discentes avançavam uma 

parte do projeto a cada semana e o maior desafio da pesquisadora foi desenvolver um 

projeto, envolvendo professores colaboradores, o que exigiu uma organização mais 

elaborada das ações a serem realizadas. Inicialmente os colaboradores dialogaram com a 

pesquisadora para compreenderem como seria encaminhado o projeto, em ambas as turmas.  

A partir disso, foi feito um planejamento geral, incluindo um cronograma (Apêndice D), que 

foi compartilhado com todos os docentes e colaboradores envolvidos. 

O próximo passo foi comunicar à direção da escola e à coordenadora pedagógica 

para aprovação da experiência, a ser realizada, percebendo a sua relevância, consideraram 

pertinente adicioná-la ao Plano Plurianual de Gestão (PPG), (Anexo A). O PPG é um 

planejamento feito por cinco anos, e pode ser replanejado a cada ano, apresentando 

propostas de trabalhos para esse período, juntamente com sua equipe gestora e está 

integrado no Regimento Comum das Escolas Técnicas do Centro Estadual de Educação 
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Tecnológica Paula Souza (CEETEPS), informando os valores e princípios pedagógicos da 

escola. Dessa forma, colabora com o Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição 

escolar.  

Nesse sentido, considerar a possibilidade de se inserir projetos no PPG que incluam 

novas metodologias ativas em sala de aula, tornou-se uma hipótese significativa, 

considerando o fato da urgência de mobilizarmos os estudantes para que assumam o papel 

de protagonistas de seu aprendizado, nos diferentes níveis de ensino. 

 

Assim, aprendizagem ativa ocorre quando o aluno interage com o assunto 

em estudo – ouvindo, falando, perguntando, discutindo, fazendo e 

ensinando – sendo estimulado a construir o conhecimento ao invés de 

recebê-lo de forma passiva do professor. Em um ambiente de 

aprendizagem ativa, o professor atua como orientador, supervisor, 

facilitador do processo de aprendizagem, e não apenas como fonte única de 

informação e conhecimento. (BARBOSA; MOURA, 2013, p.55). 

  

Essas novas possibilidades de aprendizado colocam inúmeros desafios para os 

educadores, levando-os a perceberem a necessidade de modificarem suas práticas 

pedagógicas, de modo que alcancem maior motivação e envolvimento, por parte dos 

discentes, que estão conectados ao mundo. Com o desenvolvimento dos projetos, todos os 

envolvidos foram protagonistas do processo, possibilitando a construção do seu próprio 

conhecimento e o da equipe. Para esclarecer os encaminhamentos que foram adotados junto 

às turmas participantes desta investigação, a seguir, apresentam-se as ações realizadas, de 

forma geral. 

Inicialmente, a pesquisadora conversou com alunos da turma A e B, juntamente com 

um dos professores colaboradores, responsável pela disciplina Lógica de Programação, 

esclarecendo todo o projeto. Foi destacado para os alunos que o objetivo fundamental do 

projeto a ser desenvolvido seria ampliar as possibilidades para o aprendizado e criar 

condições para que as aulas se tornassem mais motivadoras. Para sensibilizá-los quanto ao 

desafio a ser vivenciado, aproveitou-se o momento para mostrar dois vídeos para a turma. 

Um deles demonstrava o que é trabalhar em equipe e outro apresentava, especificamente o 

conceito da Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP)
13

. Com a exposição de como seria o 

                                                           
13

 Vídeos disponíveis respectivamente nos links: https://www.youtube.com/watch?v=twg9SCt76UE; 

https://www.youtube.com/watch?v=FKI8AdhkOnA. 

https://www.youtube.com/watch?v=twg9SCt76UE
https://www.youtube.com/watch?v=FKI8AdhkOnA
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projeto, pôde-se perceber que alguns alunos se sentiram motivados, outros preocupados com 

os desafios que viriam pela frente, porém tanto a pesquisadora como o professor colaborador 

tranquilizaram os discentes. 

A seguir, o professor colaborador propôs com que os alunos trabalhassem em 

equipes de 4 a 6 pessoas. Para tanto, deveriam escolher seus parceiros de trabalho por 

afinidades, considerando que eram alunos que não se conheciam ainda e deveriam se 

organizar para trabalhar, colaborativamente, a partir daquele momento. A partir disso, 

efetivamente o projeto foi iniciado, e o próximo passo foi entregar o Termo de 

Consentimento para os Responsáveis pelos Discentes (modelo disponível no Apêndice F) 

para os alunos, para que estes conversassem com seus pais sobre seu envolvimento nos 

projetos e na pesquisa de mestrado da respectiva pesquisadora, solicitando assim, o seu 

consentimento e assinatura. Um Termo de Consentimento também foi apresentado para a 

diretora da escola, de modo que ficasse ciente do encaminhamento desta pesquisa, 

concordando e assinando o mesmo e tomando conhecimento sobre o anonimato em relação 

aos dados levantados (Apêndice E). 

Após a devolução do Termo de Consentimento assinado pelos pais, a pesquisadora 

deu início à coleta de dados, por meio da aplicação dos questionários. Os questionários 

foram aplicados de duas formas, por meio online (Google Forms
14

) e, presencialmente.  

O primeiro questionário (Apêndice B) foi online e continha perguntas, em sua 

maioria, fechadas com três focos principais. O primeiro foco foi direcionado para o perfil do 

aluno, o segundo focou os conhecimentos gerais referente ao assunto games e o terceiro 

salientou o conhecimento sobre o uso da tecnologia móvel, em particular, o conhecimento 

das ferramentas do smartphone. Sendo assim, as três partes do primeiro questionário ficaram 

então divididas em: A - Identificação Pessoal com questões referentes a idade e sexo; B -  

Desenvolvimento de Projetos e Games em Sala de Aula, com informações relativas ao 

trabalhado com projetos e games e C – Familiarização com os Dispositivos, cujo objetivo foi 

constatar se os alunos sabem ou utilizam dispositivos móveis, em particular, o celular. Com 

esses dados coletados e analisados, foi possível identificar o perfil dos estudantes, conforme 

informações apresentadas, a seguir.  

 

                                                           
14

 Ferramenta do Google usada para fazer formulários online. 
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5.3. Perfil dos Estudantes 

 

Aqui são analisados os dados dos gráficos que foram gerados, a partir do primeiro 

questionário, iniciando-se pelo perfil pessoal dos estudantes.  

 

Gráfico 2– Identificação Pessoal.  

 
Fonte: Autoria da pesquisadora, por meio da ferramenta Google Forms.  

 

 O gráfico 2, demonstra que os estudantes do curso técnico de Informática, 

participantes desta pesquisa, estão, em sua maioria, na faixa etária entre 15 a 17 anos, 

totalizando um percentual de 77,5%. Vale destacar ainda que, cerca de 17,5% possui entre 

18 e 20 anos e 5% possui acima de 24 anos. A partir da análise do conjunto da faixa etária 

desses estudantes, pode-se concluir que integram a geração dos nativos digitais.  

 

O “nativo digital” seria habilidoso com as novas tecnologias, realizaria 

muitas tarefas ao mesmo tempo, estaria acostumado a receber muita 

informação rapidamente e se beneficiaria do uso de tecnologia digital em 

seu aprendizado. Segundo o editorial da revista Nature, que contesta a 
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validade dessa ideia, o consenso aplicado hoje é de que a primeira geração 

de nativos digitais teria nascido entre 1980 e 1984. (FABIO, 2017, p. 1). 

 

Pode-se verificar ainda, por meio do gráfico 3 que a turma envolvida nesta pesquisa 

tem a predominância de estudantes do sexo masculino (77,5%), pois o sexo feminino é 

representado por apenas 22,5%. 

 

Gráfico 3 – Sexo. 

 
Fonte: Autoria da pesquisadora, por meio da ferramenta Google Forms.  

 

Outra característica relevante é que 52,5% não concluíram ainda o Ensino Médio, 

mas buscam o conhecimento prático para uma colocação no mercado de trabalho. O gráfico 

4 demonstra que os discentes (32,5%) estão cada vez mais interessados em buscar uma 

qualificação profissional, de vivências do ofício.  
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Gráfico 4 – Escolaridade.  

 
Fonte: Autoria da pesquisadora, por meio da ferramenta Google Forms.  

 

Dessa forma, o gráfico comprova que no universo dos pesquisados, o curso técnico, 

em particular o de Informática, possibilita uma demanda para a profissionalização. A nova 

lei 13.415/2017, artigo 36º, incentiva o aprendizado profissional, pois prevê “I – a inclusão 

de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, 

estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela 

legislação sobre aprendizagem profissional” (BRASIL, 2017, p. 1). Desta forma, cada vez 

mais fica evidenciada a procura para o aprendizado profissional e a importância do Ensino 

Técnico para a preparação desses jovens. 
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Gráfico 5 – Familiarização com os dispositivos móveis.

 
Fonte: Autoria da pesquisadora, por meio da ferramenta Google Forms. 

 

O gráfico 5, sinaliza que essa turma apresenta dois números consideráveis a 

respeito da familiarização com as tecnologias, em especial, com os dispositivos móveis. 

Pode-se observar nesse gráfico que os smartphones obtiveram 92,5% de indicações. Moran 

(2017) comenta que o celular é uma nova possibilidade de aprendizagem. Também pelos 

resultados, verifica-se que os notebooks obtiveram 67,5%. A respeito desse assunto, 

Santaella (2013) associa que os recursos tecnológicos se ampliam em um tempo cada vez 

menor.  

Por esse motivo, apesar dos projetos serem desenvolvidos durante as aulas em 

equipamentos do tipo desktop, evidencia-se aqui a importância dos alunos terem acesso 

também à tecnologia móvel para desenvolverem seus projetos de trabalho, dentro e fora do 

ambiente escolar, uma vez que esses aparatos tecnológicos já fazem parte de seu cotidiano. 

Essas informações vão ao encontro dos referenciais teóricos usados anteriormente sobre o 

uso de equipamentos tecnológicos para o aprendizado. Pode-se verificar, pelos dados 

obtidos pelos pesquisados, que a tecnologia está cada vez mais presente na vida desses 

estudantes e, consequentemente na sociedade como um todo. 
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Gráfico 6 – Sistema operacional instalado pelo celular. 

Fonte: Autoria da pesquisadora, por meio da ferramenta Google Forms. 

 

Outro aspecto relevante referente ao perfil do aluno, aponta que, 90% dos 

smartphones utilizam o sistema operacional Android
15

.  Santaella (2013), comenta que um 

sistema deve ser fácil de manusear. Essa informação foi solicitada devido à possibilidade de 

ser necessária a instalação de alguns aplicativos para auxílio dos discentes, no 

desenvolvimento de seus projetos de trabalho. Nesse sentido, os pesquisados revelam que o 

sistema mais utilizado por eles é o Android, o que corrobora com os dados divulgados 

abaixo (TECMUNDO, 2017, s/p): 

Falando em termos de números, o Android domina atualmente 85% do 

mercado de dispositivos mobile. No mesmo período do ano passado, o 

sistema da Google tinha uma fatia de 83%, e no último trimestre de 2016, 

81,4%. Apesar do bom desempenho nos primeiros três meses deste ano, o 

domínio do Android já foi maior ao longo dos últimos 12 meses avaliados: 

no segundo trimestre de 2016, o sistema estava em 87,6% dos portáteis do 

mundo. Principal rival do Android, o iOS conta atualmente com uma fatia 

de 14,7%, valor inferior ao mesmo período do ano passado — era de 

15,4% no primeiro trimestre de 2016. Ele registrou uma queda também em 

relação ao final do último trimestre do mesmo ano: o iOS terminou 

dezembro instalado em 18,2% dos dispositivos. 

Nessa coleta de dados foi possível, de acordo com o gráfico 7, identificar que 75% 

dos estudantes utilizam o smartphone mais em suas casas, 10% utilizam mais o equipamento 
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 É um sistema operacional baseado em Linux, utilizados em smartphones, notebook e tablets. 

https://www.tecmundo.com.br/android/
https://www.tecmundo.com.br/ios/
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na escola, em específico, demonstrando que o smartphone, pode ser usado nas salas de aula 

como ferramenta pedagógica, e possivelmente, também de forma articulada a diferentes 

metodologias.  

 

Gráfico 7– Local em que utiliza o celular. 

 
Fonte: Autoria da pesquisadora, por meio da ferramenta Google Forms. 

 

De acordo com Lévy (2014) as tecnologias digitais possibilitam o acesso em 

qualquer lugar, criando um ciberespaço, “[...] surgiram, então como a infraestrutura do 

ciberespaço, novo espaço de comunicação, de sociabilidade, de organização e de transação, 

mas também novo mercado da informação e do conhecimento” (LÉVY, 2014, p. 32). O 

avanço no uso da internet não resolverá tudo na sociedade (LÉVY, 2014), mas pode 

potencializar o ciberespaço, por meio de fóruns, bate-papos, etc., gerando novos espaços de 

comunicação e interação, além do acesso à informação a qualquer momento. Moran (2013), 

nesse sentido, também menciona que existem inúmeras maneiras de se comunicar e de 

interagir no ciberespaço, compartilhando informações que contribuem na construção do 

conhecimento de forma coletiva. 
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Gráfico 8 – Finalidade do uso dos dispositivos móveis.  

 
Fonte: Autoria da pesquisadora, por meio da ferramenta Google Forms. 

 

Pode-se observar no gráfico 8 que, 22,5% dos alunos utilizam os dispositivos 

móveis, com o objetivo de se comunicarem pelas redes sociais, para dialogarem com 

amigos/familiares, ou seja, para conversas informais. Enquanto 20% dos estudantes escutam 

música, juntamente com aqueles que usam para mandar mensagens instantâneas para fins 

pessoais. Também se verifica que uma parcela significativa de 17,5% usa os dispositivos 

para entrar em sites diversos e redes sociais para fins educativos e que apenas 7,5% utiliza 

os dispositivos móveis para baixar aplicativos do tipo utilitários. Apesar de se constatar que 

a maioria dos pesquisados usa o smartphone para uso pessoal, pode haver aqui, uma 

oportunidade de se direcionar estes acessos para fins pedagógicos, assim como o uso de 

mensagens instantâneas também poderia ser incluído em projetos pedagógicos que 

contemplem a comunicação coletiva. 
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Gráfico 9 – Aplicativos utilizados no dispositivo móvel.  

 
Fonte: Autoria da pesquisadora, por meio da ferramenta Google Forms. 

 

O gráfico 9 demonstra que o aplicativo mais acessado nos respectivos dispositivos 

móveis é o Facebook (35%). Em segundo lugar, o site de pesquisas Google, com 22,5%, e 

com a mesma porcentagem, a categoria “Outros”, ou seja, existem outros aplicativos que 

sejam do interesse dos estudantes. Dados esses que validam o que Santaella (2013) ressalta 

em alguns de seus estudos quando menciona que, as redes sociais são uma relação de 

produção e consumo. A autora questiona o motivo pelo qual as redes sociais digitais 

parecem mais sociais do que as demais. Nesses espaços as informações são compartilhadas 

de forma rápida, sejam elas profissionais ou pessoais. As redes sociais socializam qualquer 

informação como, por exemplo, fotos, vídeos, pensamentos. Também colaboram com a 

proliferação dos youtubers com seus vídeos ou blogers, os chamados influenciadores 

digitais.  

A autora afirma ainda que: 

 

Para tornar perceptível a maleabilidade, nada melhor do que um rápido 

esboço do perfil diferenciado de algumas das redes sociais, que se 

distribuem nas seguintes categorias: publicar, de que os blogues são 

exemplares e cuja proliferação deu origem à blogueosfera; organizar, de 

que o Flicker e o Youtube  podem dar boas demonstrações ao oferecerem 

um serviço de estocagem e compartilhamento de fotos e vídeos; socializar, 

cujo exemplo mais flagrante encontra-se no Facebook; encontrar, para 

aqueles que buscam fugir de sua solidão e escolher uma alma gêmea. 

(SANTAELLA, 2013, p. 310). 
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Nesse sentido, a maneira como as redes sociais interferem hoje na sociabilização 

dos indivíduos faz com que estas sejam usadas com frequência para o compartilhamento de 

ideias, experiências, etc. 

 

Gráfico 10– Desenvolvimento de games.

 
Fonte: Autoria da pesquisadora, por meio da ferramenta Google Forms. 

 

A partir do gráfico 10, nota-se que a grande maioria, representando 67,5% dos 

estudantes, nunca teve qualquer experiência com algum aplicativo para a criação de games, 

sendo que, apenas 32,5% já experimentaram a criação de games, por meio de aplicativos. 

Este dado não deve ser desprezado, levando em consideração que os alunos que já possuem 

algum conhecimento sobre a criação de games poderiam colaborar com os demais que nunca 

tiveram contato com essa experiência. 

Por outro lado, ao se constatar que a maioria não teve contato com o 

desenvolvimento de games, analisa-se o papel da escola, no incentivo ao uso de ferramentas 

tecnológicas que estimulem a criatividade e outros aspectos importantes do desenvolvimento 

do indivíduo. Existem na atualidade, ferramentas de desenvolvimento de games que 

auxiliam o raciocínio lógico, a inovação, o senso crítico, o saber lidar com problemas, entre 
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outros. Algumas delas, usadas até mesmo por crianças. Mattar (2010) chega a ser categórico 

em seu comentário quando cita uma educação ainda preocupada com as provas de múltipla 

escolha, enquanto os discentes estão mergulhados em games sofisticados e complexos. 

 

Falta não apenas a visão de como deve ser a educação do futuro, mas 

inclusive quais são as habilidades essenciais para os profissionais e 

cidadãos de hoje. Saber aprender (e rapidamente), trabalhar em grupo, 

colaborar, compartilhar, ter iniciativa, inovação, criatividade, senso crítico, 

saber resolver problemas, tomar decisões (rápidas e baseadas em 

informações geralmente incompletas), lidar com a tecnologia, ser capaz de 

filtrar a informação etc. são habilidades que, em geral, não são ensinadas 

na escola. Pelo contrário: as escolas de hoje parecem planejadas para matar 

a criatividade. (MATTAR, 2010, p. 14).  

 

Ao se constatar que 67,5% nunca teve contato com o desenvolvimento de games, 

concorda-se com Mattar (2010) quando enfatiza que a escola precisa se preocupar em 

acompanhar e promover práticas pedagógicas que considerem os aparatos tecnológicos que 

os discentes têm acesso. É importante pensar em motivar os discentes, a partir de propostas 

de aprendizado mais dinâmico e atraente com novos recursos tecnológicos para não gerar 

monotonia e o desinteresse. 

 

Gráfico 11– Aplicativos conhecidos para o desenvolvimento de games. 

Fonte: Autoria da pesquisadora, por meio da ferramenta Google Forms. 
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O gráfico 11 demonstra que os aplicativos que podem ser utilizados para o 

desenvolvimento de games são conhecidos dos alunos na seguinte ordem: em primeiro 

lugar, o App Inventor, com 55%, em segundo, o Construct 2 com 37,5%. A respeito deste 

último, constatou-se que é: 

 

Uma das melhores ferramentas para criação de games, já que é uma das 

poucas a não exigir nenhum tipo de conhecimento em programação para 

começar. Ou seja, a maioria de suas funções contam com a função arraste-

e-solte. [...] A versão gratuita do Construct 2 permite compatibilidade do 

seu jogo para navegadores, como aplicativo na loja do Windows, jogo de 

Facebook ou para Google Chrome. (APPTUTS, s/d, p.1).  

 

Apesar da maioria dos discentes conhecerem a ferramenta App Inventor, nesta 

pesquisa, acabou-se optando pelo Construct 2 para o desenvolvimento do projeto de games 

devido à sua facilidade de uso. 

 

Gráfico 12– Opinião dos alunos sobre trabalhar com games nas salas de aula. 

Fonte: Autoria da pesquisadora, por meio da ferramenta Google Forms. 

 

No gráfico 12, ficou nítido que, na opinião dos alunos (97,5%), se os professores 

trabalhassem com games em sala de aula, poderiam ter um aprendizado mais efetivo, 

especialmente, dos componentes curriculares do curso técnico de Informática. O trabalho 
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com games possibilita o desenvolvimento lógico e criativo dos alunos e com o trabalho em 

grupo, a dinâmica das aulas poderia ficar mais motivadora devido o engajamento que os 

jogos proporcionam e assim, o aprendizado se tornaria mais significativo. 

 

Jogos podem envolver diversos fatores positivos: cognitivos, culturais, 

sociais, afetivos etc. Jogando as crianças aprendem, por exemplo, a 

negociar em um universo de regras e a postergar o prazer imediato. Então, 

por que enfrentamos tamanha resistência em relação a utilização de 

videogames em educação? (MATTAR, 2010, p.16).           

 

Ainda que se encontre certa resistência a respeito do uso de jogos na educação, 

conforme Mattar cita, vê-se aqui uma oportunidade em disseminar o aprendizado, por meio 

de ferramentas diversificadas, tendo como exemplo o jogo. Vale ressaltar que, os discentes 

(97,5%) consideram fundamental o uso deste tipo de ferramenta para o aprendizado. Por 

outro lado, tais resistências por parte dos docentes e da escola pode ser, devido à falta de 

conhecimento das ferramentas, à intensa carga horária que muitos professores possuem e 

que ocasionam a falta de motivação para o uso de novas ferramentas nas metodologias. 

 

Gráfico 13– Opinião dos alunos sobre o uso de celulares nas salas de aula. 

       
Fonte: Autoria da pesquisadora, por meio da ferramenta Google Forms.  

 

O gráfico 13, aponta que 60% dos alunos pesquisados consideram o uso de 

celulares na sala de aula muito benéfico para consultar assuntos referentes às aulas. Um 

número considerável de 22,5% não vê benefício, pois os alunos acessariam apenas as redes 
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sociais, como o Instagram, o Facebook e o WhatsApp durante as aulas, tirando o foco dos 

estudos. Os celulares, com suas ferramentas, podem vir a auxiliar os docentes em suas 

práticas pedagógicas, no entanto, isso implica um planejamento sistematizado das atividades 

a serem propostas em sala de aula, considerando o objetivo de aprendizagem a ser 

alcançado, de forma articulada aos recursos adequados para cada ação a ser realizada. 

 

Em escolas com menos recursos, podemos desenvolver projetos 

significativos e relevantes para os alunos, ligados à comunidade, utilizando 

tecnologias simples como o celular, por exemplo, e buscando o apoio de 

espaços mais conectados na cidade. Embora ter boa infraestrutura e 

recursos traz muitas possibilidades de integrar presencial e online, conheço 

muitos professores que conseguem realizar atividades estimulantes, em 

ambientes tecnológicos mínimos. (MORAN, 2013, p. 6). 

 

Percebe-se que as opiniões divergem sobre o uso de celulares, até mesmo entre os 

alunos, mas com uma tecnologia simples, como o celular, o docente poderia articular 

projetos para o aprendizado nas salas de aula, de forma mais significativa e contextualizada, 

considerando os diferentes recursos que esse dispositivo oferece ao trabalho pedagógico.  

 

Gráfico 14– Conhecimento dos discentes e docentes sobre o uso de celulares. 

    
Fonte: Autoria da pesquisadora, por meio da ferramenta Google Forms. 
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O gráfico 14, apresenta com a mesma porcentagem de 32,5%, na opinião dos 

alunos, que tanto os docentes como os alunos possuem um bom conhecimento sobre o uso 

dos celulares para o aprendizado. Já para 20% dos pesquisados, os alunos aproveitam o 

potencial dos celulares apenas para redes sociais. Enquanto 10% dos respondentes 

consideram que nem alunos e nem professores sabem utilizar a capacidade dos celulares no 

ambiente escolar. 

 

Possivelmente, essas são as tecnologias que mais suportam o 

desenvolvimento da autonomia, tanto quanto da autoria por parte dos 

sujeitos, respeitando sua liberdade individual. Esses momentos também são 

valiosos para a aprendizagem, e a tecnologia móvel, neste caso, serve como 

um ‘escravo’ subserviente aos desejos do aprendiz. (SACCOL; 

SCHLEMMMER; BARBOSA, 2010, p. 78). 

 

A possibilidade de trazer essa ferramenta para o âmbito escolar seria uma 

possibilidade de ampliar os espaços de aprendizado. 

 

Gráfico 15– Opinião referente à forma de aprendizado trabalhando em equipe. 

 
Fonte: Autoria da pesquisadora, por meio da ferramenta Google Forms. 

 

O gráfico 15, demonstra que 95% dos alunos pesquisados consideram positivo 

trabalhar em equipe, mesmo reconhecendo o fato dos membros possuírem habilidades e 
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competências diversas. Apenas 5% dos respondentes não consideram o trabalho em equipe, 

como forma de aprendizado. A pesquisadora pôde observar que esse percentual pode ser 

explicado pelo fato de alguns estudantes apresentarem dificuldades em trabalhar em equipe. 

Porém, também se reconhece como um aprendizado trabalhar com as divergências de ideias 

na equipe, assim como, a delegação de funções e o respeito pessoal às diferenças. Nesse 

sentido, os trabalhos em equipe, por meio de projetos, segundo Bender, (2014, p.13), 

“ajudam os alunos a compreenderem os conceitos e as ideias principais do currículo”. Por 

meio da troca, possibilitada pelo trabalho em equipe, pode-se obter benefícios amplos para o 

aprendizado.  

 

Quadro 6 – Como lidar com conflitos em equipe.
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Fonte: Autoria da pesquisadora, por meio da ferramenta Google Forms. 

 

Uma análise global dessas respostas dos alunos evidencia que eles declaram em 

geral que, o diálogo e o respeito às diferenças são a melhor solução para trabalhar com 

conflitos. Também mencionam que, algumas divergências são naturais em equipes, 

salientando em uma das falas que, “O diálogo e o acordo são duas coisas importantes para 

o aprendizado e o desenvolvimento em equipe, sem isso, nada seria possível a não ser por 

conflitos entre os membros”. Nessa questão, nota-se que os alunos identificaram a 

importância de dialogar e chegar a um consenso. Além disso, perceberam que as diferenças 

de ideias são importantes para o desenvolvimento do grupo.  

Outra resposta que se destaca é: “A equipe deve chegar a um acordo e levar em 

consideração as vantagens que variadas opiniões podem complementar alguns projetos”. 

Percebe-se nesta resposta que, mais uma vez os educandos possuem o discernimento que 

existem opiniões distintas em uma equipe, com diferentes maneiras de pensar, e que estas 

beneficiam a construção do conhecimento de todos.  

Outro ponto positivo é que os alunos pesquisados compreendem que conflitos são 

naturais em qualquer âmbito, incluindo o escolar. Outro aluno relatou que, “É normal ter 

conflitos em equipe, mas o importante é que sempre tenha discussão e algo contraditório, 

para que, com esse debate ocorra o melhor desenvolvimento e conhecimento entre os 

envolvidos”. É perceptível que os alunos reconheceram a importância do diálogo como 

sendo a melhor solução para administrar conflitos. 

 Freire (1996 p. 45) afirma que: 
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É através da interação com o outro que vamos aprendendo e construindo 

nosso conceito de valores, os quais nos serão padrão para avaliar e julgar. 

Ao entramos em contato com outras pessoas, que fazem parte do nosso 

meio social, aprendemos a identificar sinais, atitudes e códigos 

reconhecidos como dentro ou fora da norma, de aceitação. 

 

Assim, concorda-se com Freire que a interação com outros contribui com o 

desenvolvimento de valores existente na sociedade. 

 

Gráfico 16– Conciliação entre o desenvolvimento de um projeto com componentes  

curriculares do curso Técnico de Informática. 

 
Fonte: Autoria da pesquisadora, por meio da ferramenta Google Forms online 

 

Conforme o gráfico 16, 92,5% dos alunos pesquisados reconhecem que seria 

interessante conciliar o aprendizado com o desenvolvimento de projetos nos componentes 

curriculares do curso técnico de Informática com uma possível criação de um game 

educativo. É importante que os alunos façam essas reflexões sobre o que aprenderam, 

desenvolvendo também um senso crítico pelo trabalho desenvolvido. Os dados apontam 

ainda, que os alunos aceitam essas práticas e as aprovam como forma de implementar os 

conhecimentos adquiridos no desenvolvimento do projeto de games. Outro ponto é que, para 

esse grupo, futuramente, existe a possibilidade de trabalharem com desenvolvimento de 

games em suas carreiras profissionais, uma vez que esta é uma das competências adquiridas 

pelo curso técnico de Informática. 
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Em toda disciplina, há elementos que se ajustam melhor a games, e nem 

tudo o que é cobrado em currículos tradicionais pode ser adequadamente 

ensinado com o uso de games. Um game educacional deve colocar os 

jogadores em contato com o que é mais envolvente no tema, permitindo 

que eles compartilhem os prazeres da disciplina que motivam seus 

profissionais. (MATTAR, 2010, p. 85). 

 

Após o preenchimento do questionário diagnóstico, as equipes se reuniram para 

levantar o tema que iriam abordar em seus respectivos jogos educativos. Nesse momento o 

professor colaborador de Lógica de Programação explicou a importância de se criar uma 

proposta que envolvesse o jogador, ou seja, que o motivasse. Para tanto, precisariam pensar 

em diversos elementos, tais como: personagens, cenários, entre outros. 

Dessa forma, os estudantes perceberam nesse momento que o jogo estava muito 

mais próximo de se tornar realidade, do que imaginavam. 

 

5.4. Percepções dos Estudantes em Processo 

 

O segundo questionário (Apêndice C), intitulado de “Pesquisa para as Equipes: 

Desenvolvimento do Game”, foi estruturado com questões abertas e apenas 5 fechadas e 

aplicado para grupos de 4 a 6 alunos. Sua aplicação teve como objetivo, obter informações 

relacionadas ao trabalho com projetos, ao aprendizado em equipes, às dificuldades e 

facilidades, às divergências, ao cronograma, entre outros aspectos. Além disso, o 

questionário foi aplicado com o intuito de instigar os alunos a refletirem sobre suas ações 

desenvolvidas durante o projeto, permitindo-nos ainda, por meio dessa coleta de dados, 

compreender como estava sendo, para os estudantes, trabalhar com a Aprendizagem 

Baseada em Projetos (ABP), especificamente, com a elaboração do game educativo.  

Os integrantes dos grupos se reuniram para responderem esse questionário, de 

forma conjunta, assim exercitaram o trabalho colaborativo, puderam refletir sobre a 

diversidade de opiniões sobre o desenvolvimento de games, a partir da ABP. A pesquisadora 

acompanhou esse processo, explicando algumas perguntas quando algum aluno ou grupo 

apresentava dificuldade de interpretação das questões. Para assegurar o feedback para os 
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grupos, os questionários deveriam ser identificados com os nomes dos membros. Os 

estudantes foram divididos em 6 grupos, alguns de 4 e outros de 6 alunos, por esse motivo, 

aparecem sempre 6 respostas. As informações levantadas, por meio desse segundo 

questionário são apresentadas a seguir. 

 

Quadro 7– Expectativa do grupo para o desenvolvimento do game. 

 
Fonte: Autoria da pesquisadora, por meio da ferramenta Google Forms. 

 

Analisa-se nas respostas dos alunos que suas expectativas eram positivas quanto a 

oportunidade de elaboração de um game, pois, nota-se em suas respostas uma motivação 

quanto ao desenvolvimento desse projeto. Um grupo cita, “enriquecimento de nossos 

conhecimentos na área e o melhor entendimento daquilo que adoramos”. Outro grupo relata 

que: “O jogo, por mais ambicioso e complicado que possa ser, vai ser uma experiência que 

nos fará pensar melhor na criação e administração de projetos”. Isto demonstra o 

encantamento de boa parte do grupo pelo projeto de games. Com esses relatos, pôde-se 

verificar que os alunos manifestaram aceitação para trabalhar no desenvolvimento dos 

games. 

Segundo Bender, ao elaborar games, por meio de projetos os estudantes produzem 

trabalhos e constroem novos conhecimentos que apresentam significado: “Os alunos então 

realizam os respectivos projetos e produzem trabalhos significativos e de alta qualidade, os 
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quais contribuem para a comunidade como um todo, e não só para sala de aulas” (BENDER, 

2014, p. 42). Logo, os trabalhos desenvolvidos pelos discentes demonstram significado, pois 

promovem uma maior motivação e, consequentemente uma melhor qualidade no produto 

final.  

 

Quadro 8 – Relacionamento da equipe.

 
Fonte: Autoria da pesquisadora, por meio da ferramenta Google Forms. 

 

 

Os relatos aqui apresentados nos levam a entender que, como, em qualquer equipe, 

existem divergências de ideias, e, trabalhar com as diferenças e com a soluções de 

problemas são competências pessoais solicitadas pelo curso técnico de Informática.  Sendo 

assim, percebe-se que a maioria das equipes consegue trabalhar de forma amigável, agindo 

com respeito nas relações interpessoais, apresentando iniciativa e receptividade, conforme a 

fala de um grupo: “apesar de nossas diferenças, nós conseguimos trabalhar de forma 

harmoniosa”. 

Uma das competências a serem desenvolvidas vem ao encontro do que pontua 

Bender: “Saber trabalhar coletivamente na resolução de problemas é de muitas maneiras, 

uma das mais importantes habilidades que qualquer jovem pode desenvolver, já que se trata 

de uma habilidade crucial para praticamente todos os trabalhos do século XXI” (BENDER, 

2014, p. 49). Logo, um trabalho coletivo a ser elaborado com respeito às ideias diferentes, e, 

consequentemente, sabendo identificar em que cada integrante pode colaborar, é uma 
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competência a ser desenvolvida e a ABP estimula e proporciona esse desenvolvimento.  

Bender (2014, p. 67) defende ainda que: “Então, os grupos deveriam examinar a tarefa em 

conjunto e discutir os papeis de cada integrante, desenvolvendo assim o plano inicial para 

projeto”, ou seja, o que tornaria a equipe funcional.   

 

Gráfico 17 – Maiores vantagens de trabalhar em equipe. 

Fonte: Autoria da pesquisadora, por meio da ferramenta Google Forms. 

 

Conforme demonstra o gráfico 17, levando em conta que os pesquisados poderiam 

assinalar diversas opções, a maior vantagem em se trabalhar em equipe sinalizada pelos 

respondentes foi a oportunidade do conhecimento mais aprofundado de cada membro do 

grupo, com unanimidade de 100%. Em seguida, destacaram: a possibilidade de se alcançar 

maior criatividade e a valorização do trabalho em equipe favorecer a mobilização de 

habilidades específicas para a realização de tarefas especificas, ambos com 83,3%. De modo 

geral, os dados aqui apresentados evidenciam que os jovens integrantes desta investigação 

reconhecem algumas das potencialidades do trabalho em equipe. Além disso, vale salientar 

que, ao construir colaborativamente um produto, cria-se oportunidades para o aluno aplicar 

o que está aprendendo, superando suas limitações com o apoio de seus pares e, 

consequentemente desenvolver algumas habilidades e competências específicas para 

mercado de trabalho. 
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Gráfico 18 – Maiores dificuldades de trabalhar em equipe. 

Fonte: Autoria da pesquisadora, por meio da ferramenta Google Forms. 

 

Conforme demonstra o gráfico 18, as maiores dificuldades encontradas pelos 

estudantes quanto ao trabalho em equipe foram: o tempo necessário para trabalhar, a pressão 

entre os integrantes do grupo, organizar a equipe e estabelecer funções, todos empatados 

com 33,3%, o que, por meio de observação direta da pesquisadora, pôde ser entendido como 

dificuldades manifestadas pelos estudantes para se organizarem e desencadearem as ações 

previstas para a construção de seus games educativos. No desenvolvimento do projeto foram 

realizadas observações semanais pela pesquisadora, ação esta que permitiu entender que, 

solucionar problemas é um aprendizado a ser desenvolvido pelos jovens. Outros obstáculos, 

destacaram-se: a necessidade de adaptação com o software, falta de experiência, falta de 

conhecimentos, divergências de ideias, concentração na atividade e divisão de tarefas, entre 

os membros do grupo.  

O fato é que os jogos não atendem mais um público específico, o uso de games não 

é mais comum apenas entre os jovens, faz parte da realidade da atual sociedade e pode 

contribuir com seu aprendizado. “Nos jogos educacionais, a inserção de conteúdos de 

aprendizagem deve ser feita de maneira a respeitar o balanceamento dos desafios esperados 

de um jogo digital sem perder o foco da aprendizagem do conteúdo em si” (GRUBEL; BEZ, 

2006, s/p).  

Um ponto positivo a destacar foi que todos os grupos desenvolveram um game, por 

meio de uma aprendizagem ativa e colaborativa. De acordo com Bender: “Nesse contexto, 

precisamos apenas afirmar que ajudar os alunos a aprender a trabalhar juntos na resolução 
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de problemas é um dos resultados mais importantes da ABP, e os professores não devem 

poupar esforços para facilitar a cooperação e o trabalho em grupos adequados” (BENDER, 

2014, p. 49). 

 

Quadro 9 – Planejamento de cronograma.  

  
Fonte: Autoria da pesquisadora, por meio da ferramenta Google forms. 

 

Analisando as respostas obtidas, pôde-se perceber que 50% dos estudantes 

responderam que elaboraram de alguma forma um cronograma, os outros 50% informaram 

que não haviam criado esse recurso. Diante deste fato, a pesquisadora levou em 

consideração que os alunos estavam tendo sua primeira experiência com projetos no curso 

técnico de Informática e concluiu que, a organização de um cronograma era algo complexo 

para realizarem, sem a intervenção do docente.  

Uma informação importante foi a apresentação do cronograma feito pela 

pesquisadora, ainda que algumas equipes não tenham conseguido efetuar um cronograma. 

Segundo Bender (2014), para concluir efetivamente um projeto, um cronograma de 

atividades permite o controle e a finalização dentro do prazo, além de servir como uma 

unidade de instrução, ou seja, uma forma de acompanhamento e avaliação do processo. O 

professor de Lógica de Programação teve autonomia para o desenvolvimento das tarefas, 

afinal um trabalho em equipe está sujeito a alterações no decorrer do seu desenvolvimento, 

sendo assim algumas tarefas foram realizadas fora do prazo, porém, não comprometeram o 

resultado final, ou seja, a construção dos games educativos. O que deve ser considerado é 
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que as funções em uma equipe devem ser discutidas, para que seja feito um planejamento 

mais adequado a cada tarefa. Para Bender (2014, p. 67), “[...] os grupos deveriam examinar 

a tarefa em conjunto e discutir os papéis de cada integrante, desenvolvendo assim o plano 

inicial para o projeto”. O planejamento das tarefas otimiza o tempo e permite finalizar o 

projeto, o mais próximo possível do prazo definido. 

 

Gráfico 19 – Importância de trabalhar em grupo. 

 

Fonte: Autoria da pesquisadora, por meio da ferramenta Google Forms. 

 

O gráfico 19 mostra que os alunos perceberam que desenvolveram competências e 

habilidades durante o desenvolvimento de seus projetos. Ao analisar os produtos obtidos foi 

possível notar que tais competências e habilidades contemplam o previsto no curso técnico 

de Informática, como, por exemplo: utilizar a lógica de programação, buscar soluções para 

resolução de problemas, codificar códigos e ser proativo. Além destas percepções, o 

desenvolvimento de projetos, de forma colaborativa promove também a criatividade, o 

respeito nas relações entre os colegas, a receptividade com o grupo e a iniciativa.  

Segundo Bender (2014, p. 56), “[...] como muitas outras abordagens de ensino 

diferenciadas, os alunos que trabalham em um projeto de ABP são mais propensos a 

aprenderem o conteúdo no trabalho em grupos. ”Assim, pôde-se perceber que os conteúdos 



118 

 

curriculares também foram abordados, de uma maneira mais eficiente por terem sido 

abordados no âmbito do trabalho em grupo, de forma prática com a vivência dos discentes. 

 

Quadro10- Relevância da metodologia ABP.  

  
Fonte: Autoria da pesquisadora, por meio da ferramenta Google Forms.  

  

Os depoimentos relacionados no quadro acima, permitem-nos inferir que os alunos 

consideraram o uso da metodologia ABP de suma importância, pois criou oportunidade para 

o aprendizado, considerando sua atuação futura no mercado de trabalho. Salientaram 

também a possibilidade de explorarem diversos softwares e atrelarem essa ação a sua 

criatividade, ressaltando os desafios e a união promovida na equipe. 

Moran afirma que a ABP: 

 

É uma metodologia e aprendizagem em que os alunos se envolvem com 

tarefas e desafios para resolver um problema ou desenvolver um projeto 

que tenha ligação com sua vida fora da sala de aula. No processo, eles 

lidam com questões interdisciplinares, tomam decisões e agem sozinhos e 

em equipe. Por meio dos projetos, são trabalhadas também suas habilidades 

de pensamento crítico e criativo e a percepção de que existem várias 

maneiras de se realizar uma tarefa, competências tidas como necessárias 

para século XXI. Os alunos são avaliados de acordo com o desempenho 

durante as atividades e na entrega de projetos. (MORAN, 2018, p. 16). 
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Quadro 11 – Tema do game.

 
Fonte: Autoria da pesquisadora, por meio da ferramenta Google forms. 

 

O quadro 11 demonstra que, apesar de um grupo estar indeciso quanto ao tema do 

game, os demais sinalizaram o desejo de construírem games ligados à matemática, história 

ou assuntos gerais. A pesquisadora solicitou que fossem feitos jogos com temas para as 

matérias voltadas para o Ensino Médio. Porém, um dos grupos tratou de elaborar um game, 

cujo tema era a linguagem HTML (um dos conteúdos do componente curricular Técnicas de 

Programação para Internet I), um assunto que eles estavam aprendendo, e dessa forma, este 

desafio faria o grupo se envolver ainda mais com o seu aprendizado. “Os jogos digitais estarão 

cada vez mais presentes nesta geração, como atividades essenciais de aprendizagem. São jogos 

colaborativos, individuais, de competição, estratégia, estimulantes e com etapas e habilidades bem 

definidas” (MORAN, 2013, p. 33).  Vale salientar que, nesse contexto cabe aos professores 

assumirem um novo papel como mediadores desses alunos, pertencentes à geração de 

nativos digitais. 
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Gráfico 20 – Qual ferramenta foi fácil de trabalhar.  

 
Fonte: Autoria da pesquisadora, por meio da ferramenta Google Forms. 

 

No início do componente curricular de Lógica de Programação, os alunos 

trabalharam com a ferramenta APP Inventor, porém, para o desenvolvimento de seus 

projetos foi também apresentada a possibilidade de usarem a ferramenta Construct 2. Por 

essa razão, a pesquisadora consultou os alunos para saber que ferramenta seria mais fácil ou 

gostariam de utilizar para confeccionarem seus games.  

O gráfico 20, demonstra que 83,3% dos alunos consideraram como ferramenta mais 

fácil de trabalhar, o Construct 2. Também, deve-se considerar que 16,7% preferiram o APP 

Inventor, o que remete à compreensão de que, pode-se futuramente deixar que o próprio 

discente escolha a ferramenta que ele deseja trabalhar em um projeto de criação de games, 

criando possibilidades para que possam desenvolver suas potencialidades, de forma mais 

autônoma.  É fundamental que o docente ouça e respeite as escolhas dos alunos para que os 

projetos sejam realizados, de forma significativa, e para que os encaminhamentos adotados 

possam contribuir com o seu envolvimento na construção de novos conhecimentos, devido à 

motivação que estas escolhas geram. 
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Gráfico 21 - Complexidade de desenvolvimento de um game. 

 
Fonte: Autoria da pesquisadora, por meio da ferramenta Google Forms. 

 

O gráfico 21 demonstra que 83,3% dos alunos tinham conhecimento prévio da 

complexidade do desenvolvimento de um game. Os dados apresentados indicam que apenas 

16,7% consideravam essa uma tarefa não tão complexa. É fato que, o trabalho com games 

exige muito de uma equipe, pois a complexidade é imensa e envolve muitos conceitos que 

não se limitam apenas à linguagem de programação. Os estudantes, com o tempo, irão 

desenvolver maiores conhecimentos, que possam levar a dominar algumas linguagens para 

desenvolvimento de games. “Ao produzir games educacionais, não devemos pensar no 

design de conteúdo, mas em arquitetar experiências e ambientes para os aprendizes tomarem 

decisões e refletirem sobre as decisões tomadas” (MATTAR, 2010, p. 82). Segundo o autor, 

um game não pode ser nem muito difícil para não deixar o jogador desestimulado, nem 

muito fácil para que possa causar desinteresse, deve haver um equilíbrio. Assim, o game 

deve procurar não apenas divertir um estudante, mas contemplar um aprendizado em um 

ambiente que ele possa interagir. 
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Quadro 12 – Importância de cenário e personagem.

 
Fonte: Autoria da pesquisadora, por meio da ferramenta Google Forms. 

 

No quadro 12, os alunos destacaram que tanto o cenário como os personagens são 

importantes para se compor um game, por trazerem identidade e atratividade ao jogo. 

Porém, reconhecem ainda que essas produções implicam criatividade do grupo para elaborar 

estes elementos que fazem parte da estética do jogo e, por isso são imprescindíveis. 

Vale destacar que, a criação de um jogo envolve muitos conceitos. Os jogos que 

fizeram parte da pesquisa tinham como um dos objetivos, desenvolver as competências da 

disciplina Lógica de Programação. No entanto, a elaboração desse projeto que envolveu a 

criação de games fez com que os estudantes desenvolvessem outros conceitos que foram 

além desse componente curricular, como, por exemplo: a construção de histórias, definição 

de personagens, regras, cenários, enfim, houve a necessidade de definirem como seria o 

contexto geral de um game. 

 

[...] são definidas algumas características do jogo, tais como: espaço, 

tempo, regras, mecânica, personagens, cenário, fluxo, fases, aspectos de 

comunicação e interação, entretenimento, acessibilidade, usabilidade e os 

aspectos pedagógicos (componente curricular, objetivo, conteúdos, 

habilidades trabalhadas, entre outros). (ARANHA; FERNANDES; 

LUCENA, 2018, p. 5). 
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Sendo assim, os alunos reconheceram que, para elaborar um game, é preciso 

estabelecer o envolvimento do jogo com o jogador, por meio de personagens, cenário, 

usabilidade e muita criatividade. Além disso, o game pode abranger diversos outros 

elementos, tais como: regras, tempos, fases e uma interface atrativa que possibilite não 

apenas o entretenimento, mas o envolvimento e aprendizado do jogador. 

 

5.5. Projetos desenvolvidos – Games Educativos 

 

A seguir são apresentados os games produzidos pelos grupos de trabalho, durante o 

desenvolvimento do projeto em 2018. 

Jogo JORGINHO.HTML 

O objetivo desse jogo foi proporcionar um aprendizado em HTML
16

, de forma mais 

agradável aos que interagirem com esse game. Os jogadores deverão percorrer um castelo 

para pegar moedas, para o conserto de uma nave. O jogo consiste em completar o código 

fonte de HTML e o game mostrará se a resposta está certa ou errada. Se estiver correta, o 

game irá mostrar como ficará a página da internet. 

O game educativo JORGINHO.HTML conta a história de um extraterrestre que caiu 

na terra devido alguns problemas que surgiram em sua nave espacial. A nave cai em um 

reino, cuja princesa é destemida e está disposta a ajudar o extraterrestre. A corajosa princesa 

informa para o recém-chegado que existe apenas uma oficina pertencente aos pinguins e que 

ele precisa de dinheiro para pagar o conserto. Porém, o extraterrestre diz que não tem 

dinheiro para pagar. A princesa então diz que a solução será o extraterrestre percorrer os 

corredores do palácio, sendo que em cada cômodo têm baús com moedas, porém para ele 

pegar essas moedas ele deverá responder perguntas, dessa forma ele poderá pagar o conserto 

da nave e voltar par seu planeta. No percurso desses cômodos serão apresentadas perguntas 

referente ao HTML, assim quem joga se diverte e aprende. 

 

                                                           
16

 É uma linguagem para desenvolver websites e significa Hypertext Markup Language ou em português 

Linguagem de Marcação de Hipertexto. 
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Figura 5 – Jogo Jorginho.HTML – 1ª tela 

 

Fonte: Autoria dos discentes. 

 

Figura 6 – Jogo Jorginho.HTML – 2ª tela 

 

Fonte: Autoria dos discentes. 
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Figura 7 – Jogo Jorginho.HTML – 3ª tela 

 

Fonte: Autoria dos discentes. 

 

Figura 8 – Jogo Jorginho.HTML – 4ª tela 

 

Fonte: Autoria dos discentes. 
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Figura 9 – Jogo Jorginho.HTML – 5ª tela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria dos discentes. 

 

Jogo JACKES JEE 

O objetivo desse jogo misturou a história da Segunda Guerra Mundial e a obra 

Monalisa. Isto é, conta a história da Segunda Guerra Mundial, em que os nazistas roubaram 

a obra Monalisa, e o herói, Jackes Jee, que foi inspirado no professor de Lógica de 

Programação, terá vários desafios a superar, desde percorrer a floresta com alguns 

obstáculos, como pular lagos, animais e superar os próprios nazistas que estão protegendo o 

castelo com suas armas. Nesse percurso os nazistas tentam capturar o herói e impedir que 

ele consiga seu objetivo que é resgatar a obra Monalisa. Ao chegar ao objetivo, o jogo 

mostra a história da obra. 
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Figura 10 – Jogo Jackes Jee – 1ª tela 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria dos discentes. 

 

Figura 11 – Jogo Jackes Jee – 2ª tela   

 
Fonte: Autoria dos discentes. 
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Figura 12 – Jogo Jackes Jee – 3ª tela 

 
Fonte: Autoria dos discentes. 

 

Jogo QUIZ 

O terceiro jogo é um Quiz de conhecimentos gerais no formato de perguntas e 

respostas com acúmulo de pontos.  A tela principal é bem colorida e o jogador poderá 

definir em que ramo deseja obter o conhecimento. Jogadores que já tenham algum 

conhecimento poderão se aprofundar nos assuntos. O objetivo desse jogo é propiciar aos 

discentes um aprendizado de matemática, filosofia, história, geografia, etc., de forma mais 

agradável. O jogador deve primeiramente escolher o assunto, depois, deve escolher uma 

porta e entrar. Lá terá algumas perguntas para responder e em cada uma vai acumulando 

pontos. Conforme o assunto, o jogador poderá escolher também o grau de dificuldade das 

perguntas, iniciando por um grau mais fácil até um mais difícil. 
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Figura 13 – Jogo Quiz – 1ª tela 

 
Fonte: Autoria dos discentes. 

 

Figura 14– Jogo Quiz– 2ª tela 

 
Fonte: Autoria dos discentes. 
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Figura 15 – Jogo Quiz–3ª tela 

 
Fonte: Autoria dos discentes. 

 

Figura 16 – Jogo Quiz– 4ª tela 

 
Fonte: Autoria dos discentes. 
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Jogo SIMPLE MATH 

O quarto jogo consiste em ensinar as quatro operações básicas da matemática: 

soma, subtração, multiplicação e subtração. Após escolher a opção, o jogador passará para a 

segunda tela na qual se explicará como se joga, mostrando quais são os comandos para pular 

e como se deverá jogar, conforme as fases. O jogador poderá escolher qual a operação 

matemática que deseja para verificar seus conhecimentos. O jogo consiste em passar de uma 

fase para outra, avançando também para outro grau de dificuldade, e assim ele percorre 

todas as fases, conforme seu conhecimento. 

 

Figura 17 – Simple Math–1ª tela 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria dos discentes. 
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Figura 18 – Simple Math– 2ª tela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria dos discentes. 

   

Figura 19 – Simple Math– 3ª tela 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria dos Discentes. 
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Jogo SCHOOL MATH 

O quinto jogo consiste em realizar as operações matemáticas, por meio de fases, 

informando ao jogador a respeito do resultado, se é um número primo, par, ímpar etc. Esse 

jogo é mais complexo, pois foi utilizado o cenário de uma escola. O jogador poderá escolher 

qual dos personagens da família Simpson deseja ser, e a partir dessa escolha, passa a 

responder as perguntas. No final de cada fase será apresentado o acumulado dos pontos.  

 

Figura 20 – School   Math– 1ª tela 

 
Fonte: Autoria dos Discentes. 

 

Figura 21 – School  Math– 2ª tela

 
Fonte: Autoria dos discentes. 

 

 

https://www.google.com/search?q=fam%C3%ADlia+Simpson&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjlmJPutZHiAhU9LLkGHYIkBDEQkeECCCooAA
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Ao final do processo de construção desses games educativos, realizou-se um grupo 

focal com os estudantes envolvidos, cujos resultados permitiram levantar suas percepções 

sobre a experiência vivida.  

 

5.6. Percepções dos estudantes sobre a experiência vivida com a ABP no curso 

Técnico de Informática 

 

O terceiro instrumento usado para a coleta de dados foi a técnica de grupo focal, 

conforme mencionado, cujo objetivo foi captar as percepções dos estudantes sobre o 

processo de desenvolvimento dos games. Para o seu desenvolvimento foi elaborado um 

roteiro de questões (Apêndice G), com o propósito de orientar o encaminhamento das 

reflexões instauradas no grupo, a partir do desenvolvimento do projeto voltado à construção 

dos games educativos. Ao iniciar essa coleta, utilizando o grupo focal, percebeu-se que não 

é uma técnica recente de pesquisa, pois vem sendo aplicada em investigações científicas 

desde 1920 (GATTI, 2012, p. 36). 

 Em 13 de junho de 2018, a pesquisadora chamou o primeiro grupo de alunos (7 

alunos), para participar do grupo focal. Os alunos haviam sido convidados a participarem 

voluntariamente desta etapa de coleta de dados, com uma semana de antecedência. Nesse 

momento, foi explicado o que é um grupo focal e foi informado que os alunos não deveriam 

se preocupar com respostas certas ou erradas, pois seria uma entrevista e que respostas 

certas, não existiam, e sim a busca de suas percepções sobre o desenvolvimento das etapas 

da elaboração do game. Nesse instante também foi informado que a entrevista seria gravada 

para que a pesquisadora/mediadora não perdesse informações. Além disso, foi explicado 

ainda que o professor colaborador, o auxiliar docente e um aluno voluntário do 3º módulo de 

Informática acompanhariam o processo para auxiliarem nos registros. Desse modo, o 

objetivo principal foi que os alunos expressassem suas opiniões, percepções, reflexões, 

sentimentos, sem se preocuparem qual seria a resposta adequada, desejava-se aqui apenas 

identificar as percepções sobre a experiência vivenciada ao desenvolver um projeto. 

O mesmo procedimento foi adotado para o segundo grupo com 10 alunos, que 

iniciou o grupo focal assim que o primeiro grupo finalizou. Foram no total 17 alunos 

participantes. Assim que todos os alunos desse grupo entraram no laboratório, e se sentaram, 
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a pesquisadora explicou que iria fazer as perguntas e eles poderiam se sentir à vontade para 

exporem suas reflexões, percepções sobre os aspectos pontuados. Explicou novamente como 

funcionava a técnica de grupo focal e como seriam conduzidas as perguntas, que de 

preferência todos manifestassem suas opiniões sobre o trabalho desenvolvido até aquele 

momento. 

Para ambos os grupos, foram feitas 6 perguntas, uma a uma, com intervalos curtos 

para que todos respondessem. No início, todos estavam tímidos por causa da câmera, mas 

com o tempo, os alunos esqueceram a câmera e o grupo focal prosseguiu. A mediadora 

passou a conduzir a reunião, de forma a controlar os temas das perguntas para que os grupos 

não extrapolassem o propósito do diálogo. Convém salientar que, o auxiliar docente e o 

aluno voluntário colaboraram com as anotações e o registro de fotos, para que nenhum 

comentário dos alunos fosse perdido. Nesse instante, o professor colaborador também foi de 

grande importância, pois fez comentários, elucidando algumas dúvidas que persistiram para 

alguns alunos, principalmente referente a estrutura de repetição para movimentos dos 

personagens adotados na construção dos games.  

Sendo assim, a partir do desenvolvimento da ABP no contexto do curso técnico de 

Informática, levantaram-se, com a aplicação dos grupos focais ao final do processo, as 

percepções dos estudantes sobre a experiência vivida. Para uma melhor sistematização e 

organização dos dados obtidos, foram identificadas as seguintes categorias de análise: 

“ABP, Aprendizagem e Competências”, “ABP, Dificuldades e Estratégias” e “ABP e 

Sugestões”, a partir das quais se agrupou os depoimentos coletados em cada turma 

analisada. Em conformidade com Franco (2008), o aluno traz na fala todo o potencial de 

informações adquiridas anteriormente. “Toda mensagem falada, escrita ou sensorial contém, 

potencialmente, uma grande quantidade de informações sobre seu autor: suas filiações 

teóricas, concepções de mundo, interesses de classe, traços psicológicos, representações 

sociais, motivações, expectativas, etc.” (FRANCO, 2008, p. 25).  

É importante compreender que as categorias foram extraídas a partir das questões 

norteadoras adotadas para a aplicação dos grupos focais junto aos participantes, 

sintonizando-as com os objetivos traçados para esta investigação. Sendo assim, as falas 

vinculadas a cada categoria foram agrupadas, levando-se em conta as seguintes informações: 

 “ABP, Aprendizagem e Competências” – Foram agrupadas as frases contendo as 

seguintes unidades de análise: “curiosidade”, “produtividade” e “autonomia”. 
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 “ABP, Dificuldades e Estratégias – Foram agrupadas as frases contendo as seguintes 

unidades de análise: “tempo”, “ferramenta” e “dificuldade”“. 

 “ABP e Sugestões” – Foram agrupadas as frases contendo as seguintes unidades de 

análise: “mais aulas”, “explicar” e “jogos”. 

A seguir, o quadro 13 apresenta cada uma das categorias e os respectivos excertos 

das falas dos estudantes (Grupo Focal – Turma A): 

 

Quadro 13: Fala dos estudantes – Turma A.  
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“Aguçou minha curiosidade de aprender a elaborar jogo”. (Aluno A1). 

“Aguçou a pesquisar, criar um jogo com tema da segunda guerra mundial, eu tive que pesquisar a 

parte de humanas”. (Aluno A2). 

“Se for utilizado de forma adequada”.  (Aluno A3). 

“Foi legal, saber que um jogo precisa ter uma história”. (Aluno A4). 

“Aí tive ideia de ver um vídeo aula”. (Aluno A1). 

“Acho que as atividades foram muito positivas e produtivas, abriu um novo olhar, achei muito difícil 

no começo, encontrei muitas dificuldades, tive que me tornar mais autônomo, gostei de trabalhar 

Construct 2 é mais produtivo, gostei da metodologia, uma nova energia para curso e para alunos um 

leque maior de oportunidade”.(Aluno A5). 

“Gostei da metodologia, achei uma ideia boa criar um jogo, gostei de trabalhar em grupo, já tinha 

lido alguns tutoriais com da linguagem Unit, tem que ter muita criatividade. Apesar das dificuldades 

foi bem prazeroso e divertido e pensou inicialmente em um Quiz”. (Aluno A6). 

“Achei interessante trabalhar com jogos, com cenário, com criatividade, achei bem criativo a 

proposta”. (Aluno A7). 

“Achei a proposta de trabalhar com game e com projeto é muito boa, as aulas são mais práticas, acho 

mais produtivas as aulas de Lógica, as matérias são mais legais de aprender”. (Aluno A8). 

“Avancei muito, consegui inserir minha parte artística nesse curso, descobri que o mercado de 

desenvolvimento de game existe e que não é tão fácil como jogar, que precisa ter muitas habilidades 

para desenvolver projetos”. (Aluno A3). 

“Aprendi como funciona cada etapa de criação do jogo”. (Aluno A6). 

“Achei que avancei em lógica”. (Aluno A8). 

“O celular ajuda muitas vezes nas aulas de lógica, dá para ver na prática o projeto realizado em 

classe”. (Aluno A3). 

“Celular foi uma boa prática, mas usamos desktop mais”. (Aluno A8). 
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“Professora, deveria ter mais aulas, aulas específicas para desenvolvimento de jogos”. (Aluno A1). 

“Tive dificuldades no Construct 2”. (Aluno A1). 

“Maior dificuldade ter enredo, criar uma história”. (Aluno A2). 

“Tive dificuldade de nos organizar”. (Aluno A6). 

“Foi difícil ter uma estratégia para superar, o Construct 2 tem muito botão, tenho muitas ideias, fiz 

diversas confusões”. (Aluno A1). 

“Mas mexer com ferramenta”. (Aluno A3). 

“Falta de tempo”. (Aluno A4). 

“Trabalhar com software 2D”. (Aluno A1). 

“A maior dificuldade foi ferramenta”. (Aluno A4). 

“Por incrível que pareça tem pessoas que não tem computador”. (Aluno A5). 

“Celulares ainda não são tão potentes” (Aluno A5). 

“Achei difícil entender toda funcionalidade das plataformas, mas tive de dedicar mais as aulas para 

ficar mais fácil”. (Aluno A1). 

“Foi difícil entender sem ter nenhuma experiência”. (Aluno A6). 

“Foi difícil no começo trabalhar com lógica”. (Aluno A7). 

“Achei entender o inglês da ferramenta Construct 2, sou péssima de inglês”. (Aluno A2). 
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“Ter aulas específicas, para aprender a ferramenta”. (Aluno A1 e Aluno A6). 

“Precisávamos de mais aulas, além do fato de estar aprendendo, vivenciando algo que será nosso 

futuro”. (Aluno A2). 

“Organizar mais o projeto. Sugiro que tenha mais aulas para conhecer a ferramenta”. (Aluno A1). 

“Uma matéria voltada para jogos, para desenvolver tudo base de programação para jogos.  Aulas 

mais fechadas, para perceber a relação de uma aula com outra”. (Aluno A1). 

“Ter mais aulas para explicar ferramenta Construct 2”. (Aluno A3). 

“Ter aulas destinadas apenas a jogos”. (Aluno 4). 

“Ter mais aulas para Construct 2.” (Aluno 5). 

“Mais aulas para explicar a ferramenta Construct 2”. (Aluno A6). 

Fonte: Autoria da pesquisadora. 

 

- “ABP, Aprendizagem e Competências” – O que revelam os dados?  (Turma A) 

Observa-se que, ao propor a ABP em contextos educacionais, oportuniza-se 

diversas situações para aprendizagens diversas, bem como se estimula o desenvolvimento de 

competências. A partir das falas apresentadas no quadro acima, nota-se que algumas delas 

sinalizam aprendizagens diversificadas apontadas pelos estudantes, dentre elas, destaca-se a 

possibilidade de aprender a elaborar um game, ação essa que aguçou nos alunos o interesse 

por esse tema. Conforme citam alguns alunos: 

 

“Aguçou minha curiosidade e criatividade de aprender a elaborar jogo”. 

(Aluno A1). 

“Avancei muito, consegui inserir minha parte artística nesse curso, 

descobri que o mercado de desenvolvimento de game existe e que não é tão 

fácil como jogar, que precisa ter muitas habilidades para desenvolver 

projetos”. (Aluno A3). 

“Aprendi como funciona cada etapa de criação do jogo”. (Aluno A6).  



138 

 

“Achei interessante trabalhar com jogos, com cenário, com criatividade, 

achei bem criativo a proposta”. (Aluno A7). 

“Achei que avancei em lógica”. (Aluno A8). 

“Foi legal, saber que um jogo precisa ter uma história”. (Aluno A4). 

 

O quadro demonstra ainda, por meio das falas dos pesquisados, na categoria de 

análise que envolve a “ABP, Aprendizagem e Competências”, que as metodologias 

diferenciadas, como, por exemplo a ABP, podem contribuir, com o aprendizado dos 

discentes. No caso, da criação de games, desenvolveu-se diversos conceitos importantes 

para a formação de um profissional do curso técnico de Informática que não pode se limitar 

apenas em saber uma linguagem de programação. Segundo Moran (2013), a educação é um 

processo de interação humana, que transforma um estudante em um profissional mais 

preparado para o mercado profissional tornando-o mais competente quando é estimulado 

pela criatividade e por projetos. 

 

Desafios e atividades podem ser dosados, planejados e acompanhados e 

avaliados com apoio de tecnologias. Os desafios bem planejados 

contribuem para mobilizar as competências desejadas, intelectuais, 

emocionais, pessoais e comunicacionais. Exigem pesquisar, avaliar 

situações, pontos de vista diferentes, fazer escolhas, assumir alguns riscos, 

aprender pela descoberta, caminhar do simples para o complexo. 

(MORAN, 2015, p. 4). 

 

Concorda-se com Moran, pois, nota-se que os estudantes aqui foram os 

responsáveis pelo seu próprio aprendizado, com autonomia e criatividade, proporcionando o 

alcance das competências. A proposta de elaborar um game tornou a sala mais interessada 

em trabalhar com jogos e tudo que envolve esse universo. Assim, os estudantes puderam se 

atualizar e, sendo devidamente orientados, sanaram lacunas de aprendizado, de assuntos 

anteriores. Segundo Freire (2014, p. 26), o “[...] aprender, é um processo que pode deflagrar 

no aprendiz uma curiosidade crescente, que pode torná-lo mais e mais criador”, assim o 

discente se torna mais autônomo no seu aprendizado. Nesse sentido, foi possível constatar 

que o trabalho com a ABP nesta investigação propiciou o exercício da autonomia, por parte 

dos estudantes, sendo reconhecida pelos mesmos:  
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“Acho que as atividades foram muito positivas e produtivas, abriu um 

novo olhar, achei muito difícil no começo, encontrei muitas dificuldades, 

tive que me tornar mais autônomo”. (Aluno A5). 

 

Cruz e Ramos (2018, p. 9) afirmam que: “sobretudo, nos jogos digitais os sujeitos 

exercitam sua autonomia, tomam decisões e fazem escolhas, o que favorece uma postura 

ativa”, novamente podemos retomar que os discentes se tornaram autônomos para 

produzirem os games. 

“Achei a proposta de trabalhar com game e com projeto é muito boa, as 

aulas são mais práticas, acho mais produtivas as aulas de Lógica, as 

matérias são mais legais de aprender”. (Aluno A8). 

 

Os estudantes reconheceram que se tornam mais produtivos quando desenvolvem 

projetos que são desafiadores, ou melhor, compreenderam que podem aprender com 

significado, com uma situação que possa acontecer em um núcleo de trabalho, 

principalmente na área de Informática, que propicia o trabalho em equipes, com projetos e 

criatividade. 

Pelas falas mencionadas ficou evidenciado que os pesquisados apesar de alguns 

desafios do cotidiano, sentiram-se motivados para a construção dos jogos. Segundo Mattar 

(2014, p. XIX), “Nos games, os jovens encontrariam espaços para ressignificação, catarse e 

liberação do estresse diário. Espaços para elaboração de conflitos, medos e angústias [...]” e, 

por isso aproveitar o momento tecnológico atual pode beneficiar a educação como um todo. 

Evitar que os jovens que estão imersos na tecnologia fiquem estagnados diante das inúmeras 

ferramentas que envolvem os games implica motivá-los a buscar seu próprio aprendizado. 

A tecnologia trouxe com sua evolução, todo o aparato, não apenas da telefonia, mas 

também da cibercultura. Isto nos permite estarmos conectados em diferentes locais, mas 

exigiu dessa tecnologia aplicativos específicos para criação de games como, por exemplo, o 

Construct 2, que foi utilizado nesta pesquisa. Esse aplicativo como outros colabora para a 

construção de jogos e está disponível gratuitamente na Internet. Conforme cita o Aluno A5: 

 

“Gostei de trabalhar Construct 2 é mais produtivo, gostei da metodologia, 

uma nova energia para curso e para alunos um leque maior de 

oportunidade”. (Aluno A5). 
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Saccol (2010, p. 17) também comenta que “de uma maneira ou de outra, enquanto 

vivemos e trabalhamos, estamos sempre aprendendo, seja de maneira formal ou informal”.  

Logo o aprendizado é uma variável constante para as pessoas e esta depende também da 

metodologia que é aplicada aos estudantes. Nesse sentido, os relatos demonstraram que os 

alunos consideram que trabalhar com essa metodologia propicia uma maneira inovadora de 

aprender e que os agradou, de modo geral.  

Também perceberam seus avanços no decorrer do desenvolvimento dos games, 

compreenderam a complexidade da elaboração de um game, que esse processo não é tão 

simples como jogar e que, principalmente desenvolveram muitas habilidades para elaborar 

seus projetos. Dessa forma, desenvolveu-se nos estudantes o fortalecimento da capacidade 

de serem colaborativos, de saberem trabalhar melhor em equipe e os ajudou a 

compreenderem que possuem capacidade de trabalharem com qualquer tema na sua futura 

vida profissional. Concorda-se com Mattar (2010) sobre o saber aprender significar o saber 

trabalhar em grupo, buscar a inovação e usar a criatividade na resolução de problemas e na 

tomada de decisões. No mesmo sentido, Moran (2013), se refere ao uso de atividades 

colaborativas e de estratégia como essenciais para estimular a aprendizagem. 

 

- “ABP, Dificuldades e Estratégias – O que revelam os dados”? (Turma A) 

Uma das dificuldades de trabalhar com a ABP foi o tempo que seria exigido dos 

estudantes, uma vez que é uma metodologia dinâmica e ativa, em que novos desafios são 

apresentados em cada etapa. Outras dificuldades levantadas foram: trabalhar em equipe, 

lidar com opiniões diversas, ter coesão em um procedimento, entre outras. Os alunos do 

primeiro módulo do curso técnico de Informática demonstraram dificuldade em trabalhar 

precisamente com prazos. A análise dos relatos dos alunos, no que tange à categoria “ABP, 

Dificuldades e Estratégias, pôde-se compreender que os dados revelam que uma 

dificuldade que se destacou, além do tempo, foi o manuseio da ferramenta Construct2”. Os 

excertos abaixo elucidam a manifestação de tais dificuldades: 

 

“Professora, deveria ter mais aulas, aulas específicas para 

desenvolvimento de jogos”. (Aluno A1). 
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“Tive dificuldades no Construct 2”. (Aluno A1). 

“Maior dificuldade ter enredo, criar uma história”. (Aluno A2). 

“Tive dificuldade de nos organizar”. (Aluno A6). 

“Foi difícil ter uma estratégia para superar, o Construct 2 tem muito 

botão, tenho muitas ideias, fiz diversas confusões”. (Aluno A1). 

“Mas mexer com ferramenta”. (Aluno A3). 

“Falta de tempo”. (Aluno A4). 

“Trabalhar com software 2D”. (Aluno A1). 

“A maior dificuldade foi ferramenta”. (Aluno A4). 

 

Pôde-se verificar nas falas acima que os alunos, por meio da ABP que favoreceu a 

criação dos games vivenciaram uma aproximação entre o ambiente profissional com o 

escolar. Os discentes vivenciaram cada etapa proposta nesse projeto com a possibilidade de 

colaborar com a construção de seu próprio aprendizado. Também se sentiram motivados na 

criação do game porque puderam relacionar vários conceitos existentes nos componentes 

curriculares do curso técnico de Informática (Anexo B) com o desenvolvimento desse 

produto.   

Os depoimentos agrupados nessa categoria também evidenciaram a dificuldade dos 

estudantes de se organizarem e de manterem uma coesão entre criatividade e planejamento. 

Segundo Bender (2014), é importante planejar em conjunto com o grupo, todas as tarefas 

designadas a este, bem como o respectivo papel de cada integrante dentro de um projeto. 

Assim, como alguns grupos não fizerem um cronograma com etapas e prazos, isto pode ter 

influenciado nas dificuldades apresentadas. 

Algumas estratégias para superar as dificuldades foram dicas dadas no intervalo de 

cada aula, dicas de vídeo aulas e orientações dadas após as respectivas aulas. 

Também não se deve desconsiderar que apesar das dificuldades existentes na 

elaboração desse projeto, os estudantes aprenderam como lidar com situações-problema que, 

possivelmente encontrarão no mercado de trabalho. 

 

- “ABP e Sugestões” – O que revelam os dados? (Turma A) 
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A partir da análise das falas, nota-se que os estudantes fizeram várias sugestões. É 

perceptível, pelas respostas, que, a ideia que mais se reforça seria a que indica a necessidade 

de se ter mais aulas para que os games pudessem ser desenvolvidos com maior 

aprimoramento. Foi um consenso entre todos que seria prudente terem mais explicações 

sobre a ferramenta Construct 2 para que os alunos pudessem utilizá-la com mais confiança e 

agilidade. A seguir, depoimentos dos alunos e exemplos de sugestões que emitiram: 

 

“Ter aulas específicas, para aprender a ferramenta”. (Aluno A1 e Aluno 

A6). 

 “Ter mais aulas para explicar ferramenta Construct 2”. (Aluno A3). 

“Ter aulas destinadas apenas a jogos”. (Aluno 4). 

“Ter mais aulas para Construct 2”. (Aluno 5). 

“Mais aulas para explicar a ferramenta Construct 2”. (Aluno A6). 

 

A respeito do aprendizado da ferramenta Construct 2, percebeu-se certa dificuldade 

por parte dos alunos. Assim, pode-se analisar que se tivesse ocorrido a sociabilização do 

conhecimento da ferramenta, por parte dos integrantes que a compreenderam melhor, com 

os demais poderia ter sido sanada a lacuna que alguns estudantes se referem nos 

depoimentos, a respeito da necessidade de conhecerem melhor a ferramenta. De acordo com 

Mattar (2017) as pessoas se tornam também atuantes ao dirigir seu aprendizado de forma 

coletiva. “A aprendizagem é ao mesmo tempo um processo de descoberta pessoal e uma 

atividade social. Todos aprendem tanto individualmente quanto como parte de um grupo” 

(MATTAR, 2017, p. 66). 

Sobre a necessidade de mais aulas para a aquisição dos conhecimentos, conforme 

citam alguns alunos:  

 

“Precisávamos de mais aulas, além do fato de estar aprendendo, 

vivenciando algo que será nosso futuro”. (Aluno A2). 

“Organizar mais o projeto. Sugiro que tenha mais aulas para conhecer a 

ferramenta”. (Aluno A1). 
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“Uma matéria voltada para jogos, para desenvolver tudo base de 

programação para jogos.  Aulas mais fechadas, para perceber a relação 

de uma aula com outra”. (Aluno A1). 

 

Pode-se inferir que, a estruturação do currículo do curso técnico de Informática 

ainda de forma fragmentada contribuiu para que as atividades relacionadas ao projeto em 

desenvolvimento se limitassem a um ou dois componentes curriculares, o que favoreceu 

com essa percepção a respeito do pouco tempo que foi destinado à construção dos games. 

O tempo se evidencia como um fator que não foi satisfatório para todos os estudantes, no 

desenvolvimento do projeto. Percebeu-se que a falta de um cronograma planejado com 

etapas e com a distribuição de tarefas em alguns grupos, colaborou para instaurar as 

dificuldades com o tempo no decorrer do projeto. 

Contudo, analisa-se que, com a metodologia ABP, os discentes se tornaram 

pensadores críticos, elaboraram soluções para os problemas, desenvolvem habilidades 

necessárias para sua carreira, trabalham em grupo e, principalmente pesquisam e aplicam 

seus conhecimentos (BENDER, 2014), sendo atuantes em sua aprendizagem, com a 

orientação realizada pelos professores. 

A seguir, o quadro 14 apresenta cada uma das categorias e os respectivos excertos 

das falas dos estudantes (Grupo Focal – Turma B):  

 

Quadro 14 - Fala dos estudantes – Turma B.  

TURMA B 
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Excertos das Falas dos Estudantes (Grupo Focal) 
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“Aprendemos a programa de Construct 2. Achei válida a ideia do curso”. (Aluno B1). 

“Com ajuda dos amigos e professores consegui pegar a matéria com mais facilidade. O uso do 

celular”. (Aluno B2).  

“Acho ótima ideia, pois o “futuro” está sendo para móbiles e nem todo mundo tem um PC em casa. O 

celular dá fácil acesso”. (Aluno B3). 

“As atividades propostas, podem ser exploradas positivamente para o desenvolvimento da 

informação”. (Aluno B4). 

“Falta tempo de aulas para projeção de games”. (Aluno B5). 

“O celular foi utilizado durante as aulas de lógica de programação, para o desenvolvimento da lógica 

e projeção de Apps móveis. Construct 2. Algo diferente e efetivo na sala de aula”. (Aluno B6). 

“Sim eu gostei bastante dos exercícios eles me fizeram entender melhor esta área de programação que 

até então era desconhecida para mim. Eu me adaptei melhor a usar tecnologia para fins educativos e 

aprendi que posso usar esse conhecimento de uma maneira prática e efetiva”. (Aluno B7). 

“Celulares foram utilizados a fins de consulta em determinada aula”. (Aluno B6). 

“As atividades foram muito boas e divertidas, essa metodologia é realmente boa”. (Aluno B2). 

“Eu criei uma noção de programação muito maior, e vi que se quisermos realmente podemos criar um 

jogo completo”. (Aluno B8). 

Eu achei bem interessante e bem diferenciada. Eu gostei demais dessa metodologia porque pode ser o 

seu futuro que está em jogo. Foi divertido trabalhar em grupo para fazer um jogo”. (Aluno B7). 

“Eu aprendi que qualquer pessoa pode criar um jogo. Mesmo se o seu jogo não é melhor de todos, foi 

você que criou, com muito capricho e suor”. (Aluno B8). 

“Eu percebi que evolui bastante em relação à quando não fazia o curso. As atividades propostas que 

professores passam são ótimas e empolgantes, principalmente em LP em TPI, foi interessante 

desenvolver um site e ver como que funciona e o jeito que é criado”. (Aluno B9). 

“Exceto que não tivemos essa metodologia em TPI, a parte que tivemos aprendendo e desenvolvendo o 

game foi muito bom, aprendemos a trabalhar melhor em grupo pois a metodologia ajuda bastante a 

tomarmos decisões no meio do processo de desenvolvimento do game”. (Aluno B3). 

“Tive grande avanço na parte de entender como e por que devemos fazer cada etapa com muita calma 

e qualquer detalhe é muito importante”. (Aluno B2). 

“A tecnologia móvel pode nos auxiliar muito no nosso aprendizado, ainda mais pois estamos em um 

curso de tecnologia da informação” (Aluno B8). 

“As atividades propostas a nós têm sido muito mais empolgantes e cativantes quanto atividades 

simples”. (Aluno B9). 

“Eu aprendi consideravelmente mais do que esperava, aprendi a utilizar Construct2, Visualg e tive 

ótimos momentos com a classe e o professor. Os games educativos têm me ajudado a me focar em 

meus projetos e a trabalhar no que gosto. A metodologia foi inovadora”. (Aluno B10). 

“Por meio do game educativo, aprendemos a trabalhar em grupo. Essa metodologia em LP foi bem 

interessante, pois, despertar o trabalho em grupo. Em TPI não tivemos essa metodologia”. (Aluno B4). 

“A usar programas novos e o trabalho em grupo. Em LP eu gostei, pois foi bem legal, o método de 

aprendizagem, já em TPI eu não vi praticamente nada pois a professora tinha ido embora” (Aluno 

B7). 

“A fazer games educativos. Sim adorei, pois, conheci técnicas novas, ainda mais não havia feito um 

game. Aprendi o básico para desenvolver o jogo”. (Aluno B1). 

“Sim, são atividades interessantes e diferentes. Cursar essas matérias foi algo muito diferente do que 

eu já tinha visto. Meu avanço foi bom, porém ainda falta muito para melhorar. Aprendi bastante 

coisas e assuntos novos onde nunca tinha ouvido falar, e nesse trabalho fiquei sabendo do Construct2 

um app de jogos, onde aprendemos, debatemos e nos divertimos bastante”. (Aluno B2). 

“Foi muito bom. A metodologia de aprender com jogos ajuda muito no interesse sobre a aula, a 

atenção dos alunos. Aprendemos a trabalhar em grupo e nos dar bem apesar de algumas 

divergências”. (Aluno B1). 
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“Matérias estão mal distribuídas. Uma aula prática de lógica e uma aula de TPI por semana, não é 

suficiente para programar um jogo, para nós iniciantes”. (Aluno B1). 

“Senti falta de aulas de programação”. (Aluno B2). 

“Nem todo mundo tem um PC em casa”. (AlunoB3). 

“Pouco tempo em aulas para desenvolvimento coerente do jogo. Tenho algumas dificuldades, porém 

pretendo superá-las”. (Aluno B4). 

“Melhorar a comunicação e trabalhar em equipe do grupo. Ajudar os membros com dificuldades”. 

(Aluno B5). 

“Fiquei perdido por alguns momentos. Primeiro foi a dificuldade de não conseguir executar alguns 

comandos, também tivemos problemas em relação a Design porque ninguém conseguiu fazer um 

personagem ou cenário”. (Aluno B6). 

“Ter mais tempo para a finalização”. (Aluno B5). 

“Algumas. Primeiro não conseguimos dar continuidade no projeto, só conseguimos criar um cenário 

para um jogo de fases”. (Aluno B2). 

“O nosso game serve como um apoio para estudantes que têm dificuldades em algumas matérias”. 

(Aluno B7). 

“A maior dificuldade foi em algumas aulas alguns integrantes do grupo faltaram e sentimos que 

ficamos com muitas tarefas a serem realizadas”. (Aluno B8). 

“Infelizmente sim. Por mais que seja problemas exclusivamente do grupo, o abandono de alguns 

membros dificultou o desenvolvimento, porém ao mesmo tempo nos ajudou a nos unir e repensar nosso 

projeto e reprojetar nossas ideias”. (Aluno B9). 

“Não encontrei dificuldades para utilizar as tecnologias móveis em sala de aula”. (Aluno B5) 

“Sim, a tecnologia que usamos era nova tivemos um pouco de dificuldade no início”. Assistir vídeos 

no site youtube sobre “tutorias dos assuntos que desconhece”. (Aluno B10) 

“O Construct 2 que baixamos em casa, não ser em uma versão compatível com a da ETEC”. (Aluno 

B6) 

“Sim, no começo do projeto acabei não acompanhado com velocidade para utilizar as ferramentas na 

criação de game. Com ajuda e atenção do professor, junto com os vídeos de youtube para aprimorar 

os conhecimentos, me ajudaram bastante”. (Aluno B7). 

“Sim, bastantes dificuldades. Porém ao longo do módulo tive um grande desenvolvimento, sendo 

aconselhado por amigos e professores”. (Aluno B5). 

“Encontramos algumas dificuldades, mas sempre procuramos o professor para tirar dúvidas ou 

ficávamos até conseguir resolver. Outra dificuldade foi a criatividade”. (Aluno B9). 

“Jogos educativos ajudam muito no aprendizado, os jogos geralmente prendem mais a atenção do 

usuário e deixa o aprendizado mais fácil e legal”. (Aluno B3). 
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“Aumentar aulas de programação e de programação para internet”. (Aluno B1). 

“Aumento de aulas na lógica de programação, o que daria um desenvolvimento mais efetivo e 

coerente e facilitaria o aprendizado”. (Aluno B10). 

“Melhorar a comunicação e trabalhar em equipe de grupo. E dar funções para cada integrante”. 

(Aluno B2). 

“Ter mais tempo para finalização, ter maior comunicação entre os membros do grupo” (Aluno B3). 

“Melhorar a comunicação entre nós mesmos e marcar alguns dias para o grupo inteiro se encontrar 

para dar continuidade”. (Aluno B4). 

“O professor dar uma atenção mais especial sobre isso, pois todos gostam e ficariam tranquilamente a 

esse conteúdo”. (Aluno B5). 

“Termos mais tempo para tirar dúvidas e já aplicar a solução, envolvimento maior de outras matérias 

e professores ou até a criação de uma matéria somente para o desenvolvimento de jogos”. (Aluno B6). 

“Melhor instrução no aprendizado do uso da ferramenta, e melhor consciência e conhecimento do 

professor na matéria, um melhor acompanhamento no desenvolvimento do aluno em relação as 

matérias com dificuldades”. (Aluno B7). 

“O foco é muito importante para realização deste e outros projetos. Mais comunicação e aprimorar as 

técnicas”. (Aluno B8). 

“O desenvolvimento em si está muito bom e acredito que para evoluirmos podemos conversar um 

pouco mais sobre o trabalho fora das aulas”. (Aluno B2). 

“Talvez uma lista com alguns outros comandos que possam ajudar na criação do jogo”. (Aluno B9). 

Fonte: Autoria da pesquisadora 
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- “ABP, Aprendizagem e Competências” – O que revelam os dados? (Turma B) 

As falas provenientes da Turma B, revelam que os alunos consideraram as 

atividades propostas positivas para o desenvolvimento dos games e também reconheceram 

que foram eficientes e divertidas, uma vez que empolgaram e cativaram os grupos de 

trabalho, favorecendo um aprendizado diversificado com atividades distintas em um único 

projeto. 

 

“As atividades propostas a nós têm sido muito mais empolgantes e 

cativantes que atividades simples”. (Aluno B9). 

“Sim, são atividades interessantes e diferentes. Cursar essas matérias foi 

algo muito diferente do que eu já tinha visto. Meu avanço foi bom, porém 

ainda falta muito para melhorar. Aprendi bastantes coisas e assuntos 

novos dos quais nunca tinha ouvido falar, e nesse trabalho fiquei sabendo 

do Construct 2 um app de jogos, onde aprendemos, debatemos e nos 

divertimos bastante”. (Aluno B2). 

 

Foi possível observar que os estudantes puderam relacionar questões que foram 

apresentadas na elaboração do projeto com questões relacionadas aos problemas do 

mundo real. Os alunos também conseguiram perceber que evoluíram em seu aprendizado 

nos componentes de Lógica de Programação e Técnicas de Programação para Internet I e 

estabeleceram conexões de compartilhamento de suas reflexões com os membros do 

grupo, comprovando que o projeto foi uma metodologia positiva, divertida e, 

principalmente contribuiu para que os discentes reconhecessem seus avanços. 

 

“As atividades propostas, podem ser exploradas positivamente para o 

desenvolvimento da informação”. (Aluno B4). 

“As atividades foram muito boas e divertidas, essa metodologia é 

realmente boa”. (Aluno B2). 

“Eu percebi que evolui bastante em relação à quando não fazia o curso. 

As atividades propostas que professores passam são ótimas e empolgantes, 

principalmente em LP em TPI, foi interessante desenvolver um site e ver 

como que funciona e o jeito que é criado”. (Aluno B9). 

 

As atividades do projeto, segundo os alunos, colaboraram para que eles possam, no 

futuro, aplicar os conhecimentos que adquiriram, incluindo tanto os conhecimentos de 
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programação, quanto a própria lógica, necessária para diversos componentes curriculares do 

curso técnico de Informática. 

Conforme as exposições dos alunos, pôde-se averiguar que, compreenderam que a 

metodologia aplicada nesse projeto foi divertida, tornando-se envolvente e motivadora para 

o desenvolvimento dos games. Também reconheceram que a ABP foi uma metodologia 

inovadora, por terem vivenciado o conteúdo dos componentes disciplinares e de aprenderem 

principalmente a trabalhar em grupo, o que os ajudou a desenvolver a habilidade de 

contornar conflitos. Ressalta-se a capacidade dos discentes reconhecerem a metodologia 

ABP como um processo colaborativo, que envolve pessoas diferentes.  Para Mattar (2017, p. 

67) “[...] é fácil imaginar o poder do processo de aprendizagem dos alunos trabalhando em 

grupos, orientados por professores [...]”. 

 

 “Eu achei bem interessante e bem diferenciada. Eu gostei demais dessa 

metodologia porque pode ser o seu futuro que está em jogo. Foi divertido 

trabalhar em grupo para fazer um jogo”. (Aluno B7). 

“Exceto que não tivemos essa metodologia em TPI, a parte que tivemos 

aprendendo e desenvolvendo o game foi muito bom, aprendemos a 

trabalhar melhor em grupo, pois a metodologia ajuda bastante a 

tomarmos decisões no meio do processo de desenvolvimento do game”. 

(Aluno B3). 

 

Segundo os alunos, eles estabeleceram uma boa relação com o grupo e com o 

professor/mediador. Por meio da criação dos jogos, os alunos se sociabilizaram durante o 

projeto e o desenvolvimento de suas etapas, de maneira a potencializarem seus 

aprendizados. 

 

“Foi muito bom. A metodologia de aprender com jogos ajuda muito no 

interesse sobre a aula, a atenção dos alunos. Aprendemos a trabalhar em 

grupo e nos dar bem apesar de algumas divergências”. (Aluno B1). 

“Eu aprendi consideravelmente mais do que esperava, aprendi a utilizar 

Construct 2, Visual g e tive ótimos momentos com a classe e o professor. 

Os games educativos tem me ajudado a me focar em meus projetos e a 

trabalhar no que gosto. A metodologia foi inovadora”. (Aluno B10). 
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Os depoimentos também sinalizaram o quanto a tecnologia, por ser ubíqua, pode 

potencializar espaços sociais de aprendizagem em qualquer tempo e espaço. Constatou-se 

que o projeto foi também um espaço de sociabilização dos estudantes, colaborando com a 

troca de experiências e ideias entre os grupos. 

 

O fato de a informação, a aprendizagem e o conhecimento estarem 

vinculados a um contexto de mobilidade e ubiquidade potencializa ainda 

mais o aprender, justamente em função da maleabilidade do tempo e do 

espaço, da facilidade de acesso, da produção e troca de informações, do 

compartilhamento de experiências, ideias e a socialização de 

conhecimentos, entre outros. (SACCOL; SCHLEMMMER; BARBOSA, 

2010, p. 7). 

 

Dessa forma, o trabalho com a ABP envolveu efetivamente e de forma significativa 

os alunos em um projeto que propiciou diversas atividades que possibilitaram ampliar suas 

competências e as habilidades. Condizente com as falas abaixo dos alunos, o projeto se 

apresentou no geral, de uma forma muito positiva, tanto em relação às competências e 

habilidades que o curso técnico de Informática exige, quanto às competências pessoais de 

cada integrante, na preparação para o mercado de trabalho. Em especial, destaca-se a 

autoconfiança, a motivação e a resiliência, apontadas nas falas dos estudantes: 

 

“Eu aprendi que qualquer pessoa pode criar um jogo. Mesmo se o seu 

jogo não é melhor de todos, foi você que criou, com muito capricho e 

suor”. (Aluno B8). 

“Eu criei uma noção de programação muito maior, e vi que se quisermos, 

realmente podermos criar um jogo completo”. (Aluno B8). 

“Eu achei bem interessante e bem diferenciada. Eu gostei demais dessa 

metodologia porque pode ser o seu futuro que está em jogo. Foi divertido 

trabalhar em grupo para fazer um jogo”. (Aluno B7). 

“A fazer games educativos. Sim adorei, pois, conheci técnicas novas, ainda 

mais não havia feito um game. Aprendi o básico para desenvolver o jogo”. 

(Aluno B1). 

“Sim, são atividades interessantes e diferentes. Cursar essas matérias foi 

algo muito diferente do que eu já tinha visto. Meu avanço foi bom, porém 

ainda falta muito para melhorar. Aprendi bastantes coisas e assuntos 

novos onde nunca tinha ouvido falar, e nesse trabalho fiquei sabendo do 
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Construct2 um app de jogos, onde aprendemos, debatemos e nos 

divertimos bastante”. (Aluno B2). 

 

Os projetos quando bem elaborados estabelecem também relações cognitivas e 

emocionais. De acordo com Bacich e Moran (2018, p. 18), “os projetos bem elaborados 

contribuem para o desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais, pois 

mobilizam habilidades em todas as etapas e atividades, desde o planejamento até a 

finalização, por meio de diversas atividades” (BACICH; MORAN, 2018, p.18). 

Outros excertos a seguir evidenciam aprendizagens diversas manifestadas por essa 

turma: 

 

“Eu criei uma noção de programação muito maior, e vi que se quisermos, 

realmente podermos criar um jogo completo”. (Aluno B8). 

“Eu achei bem interessante e bem diferenciada. Eu gostei demais dessa 

metodologia porque pode ser o seu futuro que está em jogo. Foi divertido 

trabalhar em grupo para fazer um jogo”. (Aluno B7). 

“A fazer games educativos. Sim adorei, pois, conheci técnicas novas, ainda 

mais não havia feito um game. Aprendi o básico para desenvolver o jogo”. 

(Aluno B1). 

“Sim, são atividades interessantes e diferentes. Cursar essas matérias foi 

algo muito diferente do que eu já tinha visto. Meu avanço foi bom, porém 

ainda falta muito para melhorar. Aprendi bastantes coisas e assuntos 

novos onde nunca tinha ouvido falar, e nesse trabalho fiquei sabendo do 

Construct2 um app de jogos, onde aprendemos, debatemos e nos 

divertimos bastante”. (Aluno B2). 

“Foi muito bom. A metodologia de aprender com jogos ajuda muito no 

interesse sobre a aula, a atenção dos alunos. Aprendemos a trabalhar em 

grupo e nos dar bem apesar de algumas divergências”. (Aluno B1). 

“Sim, são atividades interessantes e diferentes. Cursar essas matérias foi 

algo muito diferente do que eu já tinha visto. Meu avanço foi bom, porém 

ainda falta muito para melhorar. Aprendi bastantes coisas e assuntos 

novos dos quais nunca tinha ouvido falar, e nesse trabalho fiquei sabendo 

do Construct 2 um app de jogos, onde aprendemos, debatemos e nos 

divertimos bastante”. (Aluno B2). 

 “Jogos educativos ajudam muito no aprendizado, os jogos geralmente 

prendem mais a atenção do usuário e deixa o aprendizado mais fácil e 

legal”. (Aluno B3). 
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Adotando como referência o processo de construção de um game, pôde-se inferir 

que os alunos aprimoraram o conceito de programação de games e compreenderam que 

produzir um jogo digital é muito mais complexo que o mero uso dos comandos: pular e 

correr, ou seja, entenderam que existe uma história, os personagens, um cenário, etc. Os 

alunos se tornaram mais confiantes, motivados ao elaborarem seus games, obtendo 

conhecimentos como trabalho em grupo, cumprimento de prazos, delegar funções, trabalhar 

com o imprevisto, enfim superar os desafios do mercado profissional. 

 

- “ABP, Dificuldades e Estratégias – O que revelam os dados”? (Turma B) 

Quanto aos depoimentos relativos à categoria ABP, Dificuldades e Estratégias 

(Turma B), analisando os contextos, compreende-se que algumas foram sendo superadas no 

decorrer do desenvolvimento do projeto. Nessa turma, alguns depoimentos se assemelham 

às falas da Turma A, pois aqui os alunos também citaram como uma dificuldade, o manuseio 

da ferramenta Construct 2. Um indício desta dificuldade pode ter sido a falta de um 

planejamento e de organização, além da comunicação dentro das equipes.  

Aqui também mencionaram a dificuldade de lidar com as tecnologias móveis, até 

mesmo com a metodologia que era nova para todos. Notou-se que até relatos mais pessoais 

como abandono de membros das tarefas que foram propostas, foram relatadas no grupo 

focal dessa turma.  

 

“Pouco tempo em aulas para desenvolvimento coerente do jogo. Tenho 

algumas dificuldades, porém pretendo superá-las”. (Aluno B4). 

“Melhorar a comunicação e trabalhar em equipe do grupo. Ajudar os 

membros com dificuldades”. (Aluno B5). 

 “Primeiro foi a dificuldade de não conseguir executar alguns comandos, 

também tivemos problemas em relação a Design porque ninguém 

conseguiu fazer um personagem ou cenário”. (Aluno B6). 

“O nosso game serve como um apoio para estudantes que têm dificuldades 

em algumas matérias”. (Aluno B7). 

“A maior dificuldade foi em algumas aulas alguns integrantes do grupo 

faltaram e sentimos que ficamos com muitas tarefas a serem realizadas”.  

 “Sim, a tecnologia que usamos era nova tivemos um pouco de dificuldade 

no início”. (Aluno B10).  
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Também informaram que faltou o envolvimento de alguns membros do grupo, o 

que se pode constatar que trabalhar com diferenças são habilidades solicitadas para século 

XXI. “Saber trabalhar coletivamente na resolução de problemas é uma das mais importantes 

habilidades adquiridas na ABP, já que se trata de uma habilidade crucial para praticamente 

todos os trabalhos do século XXI” (BENDER, 2014, p. 49). Por conseguinte, o trabalho em 

grupo significa dividir responsabilidades, se comunicar e efetuar trocas de informações para 

que as tarefas e as tomadas de decisões sejam realizadas, no sentido de alavancar o 

desenvolvimento do projeto, de forma cooperativa, em que os problemas entre o grupo 

sejam sanados, de forma colaborativa e consensual.  

Nota-se, a partir dos depoimentos dos estudantes que o trabalho em grupo exige 

muitas habilidades pessoais, principalmente, motivar o grupo, saber ouvir, delegar e 

executar tarefas e compreender as habilidades e competências individuais dos membros da 

equipe, fazendo uma divisão de tarefas sensata e de acordo com essas habilidades. 

Mesmo assim, a busca incessante pelo aprendizado para a finalização do projeto, 

por meio de videoaulas, consultas ao docente para orientação e outras estratégias adotadas 

por cada grupo demonstrou que cada equipe usou métodos distintos para superar seus 

respectivos obstáculos. 

 

 “[...] Por mais que sejam problemas exclusivamente do grupo, o 

abandono de alguns membros dificultou o desenvolvimento, porém ao 

mesmo tempo nos ajudou a nos unir e repensar nosso projeto e reprojetar 

nossas ideias”. (Aluno B9). 

“Assistir vídeos no site youtube sobre “tutoriais dos assuntos que 

desconhece”. (Aluno B10). 

 

Destacou-se ainda nessa turma B, assim como na turma A, que o tempo foi uma das 

grandes dificuldades. A seguir, as falas dos alunos que constataram que o tempo para 

finalizar um projeto tão complexo como o proposto não foi suficiente para que os alunos se 

sentissem de fato satisfeitos.  
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“Pouco tempo em aulas para desenvolvimento coerente do jogo. Tenho 

algumas dificuldades, porém pretendo superá-las”. (Aluno B4). 

“Ter mais tempo para a finalização”. (Aluno B5). 

 

A pesquisadora compreende que o desenrolar do projeto poderia ter tido um prazo 

maior para o desenvolvimento, porém o cronograma foi organizado, considerando o 

semestre letivo. Mas, entende-se que novos caminhos podem ser traçados para uma nova 

proposta de uso da ABP, nesse cenário, de modo que o tempo seja mais flexível e estendido.  

 

- “ABP e Sugestões” – O que revelam os dados (Turma B)?  

Para os alunos da Turma B, a comunicação seria um dado a ser revisto para o 

aprimoramento do projeto, pois, relataram que a própria comunicação entre os integrantes 

do grupo ficou a desejar, e que seria um fator importante para a melhoria das técnicas 

abordadas no projeto. A seguir são relacionados alguns exemplos de depoimentos dos 

alunos, no que se refere à categoria ABP e Sugestões: 

 

“Melhorar a comunicação e trabalhar em equipe de grupo. E dar funções 

para cada integrante”. (Aluno B2). 

“Ter mais tempo para finalização, ter maior comunicação entre os 

membros do grupo”. (Aluno B3). 

“Melhorar a comunicação entre nós mesmos e marcar alguns dias para o 

grupo inteiro se encontrar para dar continuidade”. (Aluno B4). 

“O foco é muito importante para realização deste e outros projetos. Mais 

comunicação e aprimorar as técnicas”. (Aluno B8). 

 

Assim, pôde-se compreender que a comunicação é um fator relevante para 

desenvolvimento da ABP e poderá ser ponderada em um próximo projeto como um ponto a 

ser melhorado. Outra sugestão para aprimoramento desse projeto destacada pelos alunos se 

refere ao aumento do número de aulas, ou seja, do tempo para o seu desenvolvimento, o que 

facilitaria o aprendizado. Relataram que, para ter um aprendizado mais efetivo, 

necessitariam de maior tempo para compreender, para manusear a ferramenta, e 

propriamente para obter o desenvolvimento cognitivo do tema abordado. 
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“Aumentar aulas de programação e de programação para internet”. 

(Aluno B1). 

“Aumento de aulas na lógica de programação, o que daria um 

desenvolvimento mais efetivo e coerente e facilitaria o aprendizado”. 

(Aluno B10). 

“O desenvolvimento em si está muito bom e acredito que para evoluirmos 

podemos conversar um pouco mais sobre o trabalho fora das aulas”. 

(Aluno B2). 

“Aumento de aulas na lógica de programação, o que daria um 

desenvolvimento mais efetivo e coerente e facilitaria o aprendizado”. 

(Aluno B10). 

 

Além dos recursos tecnológicos, o desenvolvimento ABP exige um planejamento 

maior para o desenvolvimento dos trabalhos. Bender (2017, p. 59) comenta que: “Quase 

todos os proponentes da ABP afirmam que o ensino na ABP cobra um bocado de 

envolvimento e tomará um pouco mais de tempo do que o planejamento de unidades de 

ensino tradicionais”. O que os alunos apontaram como sugestão foi um aumento do tempo 

para o aprendizado e para desenvolverem os jogos. 

 

“Termos mais tempo para tirar dúvidas e já aplicar a solução, 

envolvimento maior de outras matérias e professores ou até a criação de 

uma matéria somente para o desenvolvimento de jogos”. (Aluno B6). 

“Melhor instrução no aprendizado do uso da ferramenta, e melhor 

consciência e conhecimento do professor na matéria, um melhor 

acompanhamento no desenvolvimento do aluno em relação as matérias 

com dificuldades”. (Aluno B7). 

“O desenvolvimento em si está muito bom e acredito que para evoluirmos 

podemos conversar um pouco mais sobre o trabalho fora das aulas”. 

(Aluno B2). 

 

Entende-se assim que, o desenvolvimento da ABP, de forma efetiva implica um 

tempo maior para que as etapas sejam realizadas e para que o objetivo desta metodologia 

seja alcançado. Contemplar apenas a criação do produto final, apesar desta criação ser um 

dos objetivos, não pode ser o único foco da ABP. Essa metodologia implica o aprendizado 

significativo, oportunizando com que os discentes sejam protagonistas na busca de seus 
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conhecimentos e no desenvolvimento de suas competências e habilidades, enquanto 

caminham juntos na elaboração do produto, ou melhor, como foi o caso do game. 

 

5.7. Análise Comparativa entre a Turma A e a Turma B 

 

Neste tópico são realizadas comparações gerais entre as duas turmas, considerando 

suas semelhanças e suas diferenças. Deve-se ressaltar que, conforme Franco (2008) 

comenta, o ato de analisar procede das experiências vividas do pesquisador, da sensibilidade 

deste quanto aos pesquisados e do conhecimento adquirido durante a pesquisa, ou seja, as 

categorias são percebidas de forma inter-relacionadas para que ocorra uma análise. 

Inicialmente, vale ressaltar que, comparando-se as turmas A e B, observa-se que os 

alunos possuem quase todos a mesma idade, escolaridade e condição social. Pode-se dizer 

que, os estudantes participantes desta pesquisa, são jovens, pertencentes à geração “nativos 

digitais” e fazem parte de contextos sociais, culturais e escolares parecidos, tendo os 

mesmos interesses no curso que é o de aprender a informática, de forma abrangente, 

considerando sua atuação futura e as exigências do mercado de trabalho. Os chamados 

“nativos digitais” remetem ao conceito de Prensky (2001) que os define como sendo “[...] 

aqueles que já nasceram e cresceram na era da tecnologia”, que são criativos e motivados ao 

uso diário das tecnologias. Prensky (2001) complementa ainda, enfatizando que esse 

estudante como aquele jovem conectado que possui a curiosidade, a criatividade e a vontade 

de estar se atualizando a todo o momento, em qualquer lugar (SANTAELLA, 2013). De 

acordo com esses autores, para os chamados nativos digitais, não há fronteiras para o 

conhecimento, para a comunicação, podendo aprender em qualquer lugar, sem se limitarem 

mais a uma sala de aula. 

Com o intuito de ilustrar as análises aqui pontuadas, criou-se duas nuvens de 

palavras, sendo uma para a turma A e outra para a turma B. Tais nuvens foram criadas a 

partir dos depoimentos dos estudantes apresentados nos quadros: 13 e 14. Por meio do 
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aplicativo WordCould
17

 foram destacadas as palavras que apareceram com mais frequência. 

A seguir, apresentam-se as nuvens geradas para cada uma das turmas, individualmente. 

                Figura 22 - Nuvem de palavras turma A                        Figura 23 - Nuvem de palavras turma B 

 Fonte: Autoria da pesquisadora        Fonte: Autoria da pesquisadora 

 

As figuras 22 e 23 sinalizam respectivamente as palavras em destaque de cada 

turma: Turma A: Aluno, desenvolvimento, dificuldades, metodologia, grupo, programação, 

comunicação, professor, atividades e aprendizado. Turma B: aluno, aulas, ferramentas, 

jogo(s), ABP, entender, projeto, dificuldades, Construct 2, aprender, gostei e lógica.  

Observa-se pela análise que, tanto na nuvem A como na nuvem B, o ponto central é 

o “aluno”. Isto vem ao encontro da proposta inicial desta pesquisa que buscou motivar os 

alunos, na promoção de um aprendizado mais ativo, colaborativo e significativo, por meio 

de ferramentas tecnológicas e metodologias diferenciadas, como a ABP, que oportunizou o 

desenvolvimento de games educativos, de forma articulada com as TDICs e dispositivos 

móveis. 

Moran cita que: 

 

As aprendizagens por experimentação, por design e a aprendizagem maker 

são expressões atuais da aprendizagem ativa, personalizada, compartilhada. 

A ênfase na palavra ativa precisa sempre estar associada à aprendizagem 

                                                           
17

 WordCloud (wordclouds.com): é um site que permite os usuários a elaborarem nuvens de palavras, sendo 

bem versátil por criar diversa formas e imagens coloridas para enriquecer o trabalho das pessoas.    
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reflexiva, para tornar visíveis os processos, os conhecimentos e as 

competências do que estamos aprendendo com cada atividade. (BACICH; 

MORAN, 2018, p. 3). 

 

 Cabe explicar que, no decorrer do projeto as tecnologias móveis não tiveram um 

uso tão intenso por parte dos estudantes, mas em seus depoimentos sinalizaram que tais 

recursos foram usados em alguns momentos:  

 

“O celular foi utilizado durante as aulas de lógica de programação, para o 

desenvolvimento da lógica e projeção de Apps móveis. [...]. Algo diferente 

e efetivo na sala de aula”. (Aluno B6). 

 “Celulares foram utilizados a fins de consulta em determinada aula”. 

(Aluno B6). 

“Acho ótima ideia, pois o “futuro” está sendo para móbiles e nem todo 

mundo tem um PC em casa. O celular dá fácil acesso”. (Aluno B3). 

“O celular ajuda muitas vezes nas aulas de lógica, dá para ver na prática 

o projeto realizado em classe”. (Aluno A3). 

“Celular foi uma boa prática, mas usamos desktop mais”. (Aluno A8). 

 

Já na turma B, a partir da nuvem de palavras apresentada, evidencia-se a motivação 

dos estudantes, assim como a diversão no aprendizado de novas ferramentas. Apesar da 

maioria dos estudantes nunca ter vivenciado a metodologia ABP e o uso da ferramenta 

Construct 2, o projeto fluiu de forma lúdica. As palavras que comprovam esta análise são: 

“ABP”, “projeto”, “gostei” e como depoimentos dos estudantes que validam esse 

entendimento se destacam:  

 

“Sim, são atividades interessantes e diferentes. Cursar essas matérias foi 

algo muito diferente do que eu já tinha visto. Meu avanço foi bom, porém 

ainda falta muito para melhorar. Aprendi bastante coisas e assuntos novos 

onde nunca tinha ouvido falar, e nesse trabalho fiquei sabendo do 

Construct2 um app de jogos, onde aprendemos, debatemos e nos 

divertimos bastante”. (Aluno B2). 

“Eu percebi que evolui bastante em relação à quando não fazia o curso. 

As atividades propostas que os professores passam são ótimas e 
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empolgantes, principalmente em LP em TPI, foi interessante desenvolver 

um site e ver como que funciona e o jeito que é criado”. (Aluno B9). 

“Eu achei bem interessante e bem diferenciada. Eu gostei demais dessa 

metodologia porque pode ser o seu futuro que está em jogo. Foi divertido 

trabalhar em grupo para fazer um jogo”. (Aluno B7). 

 

Essas nuvens também reforçam que dificuldades foram encontradas por ambas as 

turmas. Destacam um incômodo maior em relação ao tempo, tanto no aprendizado da 

ferramenta, quanto na entrega final do projeto, como evidenciam os depoimentos a seguir:  

“Achei entender o inglês da ferramenta Construct 2, sou péssima de inglês”. 

(Aluno A2). 

“Matérias estão mal distribuídas. Uma aula prática de lógica e uma aula de 

TPI por semana, não é suficiente para programar um jogo, para nós 

iniciantes”. (Aluno B1). 

 

Outra dificuldade evidenciada por ambas as turmas se refere à dificuldade de acesso 

ao computador fora do ambiente escolar e ao fato de alguns alunos ainda não possuírem 

celulares com recursos mais sofisticados, situações essas que segundo alguns alunos 

dificultaram o andamento das atividades propostas no âmbito do projeto em 

desenvolvimento.  

 

“Por incrível que pareça tem pessoas que não tem computador”. (Aluno 

A5). 

“Nem todo mundo tem um PC em casa”. (AlunoB3). 

“Celulares ainda não são tão potentes”. (Aluno A5). 

 

As palavras “aprender” e “aprendizado” comprovam a preocupação dos estudantes 

com seus respectivos aprendizados e sua importância como participantes na busca do 

conhecimento. Enfim, pode-se concluir ao analisar os depoimentos dos estudantes, de ambas 

as turmas, que a experiência com a ABP e o uso das TDICs, incluindo as móveis, ampliou as 

oportunidades de construção de novos conhecimentos e o desenvolvimento de competências 

e habilidades essenciais a um egresso do curso técnico de Informática, a partir do momento 

em que instigou o aprender a partir do fazer, colaborativamente.  
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5.8. Percepções dos docentes sobre o uso da metodologia ABP no curso técnico de 

Informática 

 

Neste tópico, realiza-se uma análise concisa da opinião dos docentes envolvidos 

nesta investigação, a fim de evidenciar a percepção dos mesmos, a respeito do 

desenvolvimento do projeto games educativos, por meio da ABP, no contexto do curso 

técnico de Informática. Para tanto, foram encaminhadas via e-mail três perguntas, para os 

professores colaboradores que participaram do projeto. As perguntas e as respostas, na 

íntegra, estão no (Apêndice I). No entanto, as análises efetuadas a partir desses dados estão a 

seguir.  

Inicialmente, ao serem questionados sobre suas impressões a respeito da 

experiência vivida com a ABP, esses docentes manifestaram:  

 

“Apesar de não ter acompanhado totalmente o projeto de criação dos 

games, trabalhar com a metodologia ABP foi totalmente novo tanto para 

os discentes quanto para mim. Achei motivador ver os discentes envolvidos 

com a construção do projeto ainda que passassem dificuldades”. 

(Professor C). 

“Este tipo de sistema de trabalho é muito bacana, pois transporá o aluno e 

o professor para um ambiente próximo de uma empresa”. (Professor J). 

 

Notou-se pelas respostas dos docentes que se sentiram motivados em participar do 

projeto de desenvolvimento dos games e que proporcionou uma aproximação da teoria com 

a prática, articuladas com a ABP. 

Também se percebeu que a elaboração de um projeto, utilizando ABP exige muito 

mais dos docentes, tanto dentro de sala de aula como fora.  

 

“Trabalhar com projeto é extremamente importante, porém exige do 

docente muita dedicação, o trabalho é muito maior que apenas dar 

conteúdo em sala de aula”. (Professor L). 

 

Os professores apontaram que foi um trabalho que exigiu uma dedicação maior por 

parte deles, e consequentemente o tempo estava limitado, gerando certo cansaço. Os 
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docentes relataram que apesar das dificuldades, como falta de tempo e a falta de colaboração 

dos colegas, que poderiam ter enriquecido mais o projeto, se sentiram motivados a 

participarem deste. 

 

Dificuldade: “Concordo com os alunos que foi o tempo e a falta de 

envolvimento dos colegas, que poderiam enriquecer o projeto”. (Professor 

L). 

 

Reforça-se que nenhum dos professores havia trabalhado, anteriormente, com a 

metodologia ABP, sendo um desafio para todos, pois essa ação envolveu distintas variáveis: 

discentes, docentes, novas práticas, as tecnologias, aplicativos novos como o Construct2 e o 

App Inventor, a metodologia ABP, entre outras. O que exigiu muitas mudanças, até mesmo 

de postura para trabalhar com ABP, o docente torna-se um mediador de conhecimento e de 

práticas, auxiliando o aluno a ter uma autonomia maior para colaborar e construir o seu 

aprendizado.  

O que ficou evidenciado que os professores, imigrantes digitais, também se 

sentiram estimulados por esta metodologia, pela criatividade, pela alegria de poder 

contribuir e por se adaptarem às situações adversas em um contexto específico dos nativos 

digitais.  

 

Facilidade: “Foi ver a motivação dos alunos isso realmente me encantava 

a dedicação o envolvimento de cada um”. (Professor L). 

 

No decorrer do projeto, os professores puderam perceber que os alunos se sentiram 

motivados:  

 

 “Por outro lado, o fato de serem protagonistas na criação dos jogos os 

motivou e muitas vezes comentavam com orgulho sobre seus feitos, a ponto 

de me oferecerem para jogar, para que eu testasse o jogo desenvolvido”. 

(Professor C).  

“Totalmente motivados e participativos pude perceber o empenho deles em 

sala e o feedback nos pós-aula”. (Professor J). 

“Sim, eu realmente vi motivação nos alunos e eles são tão criativos, tão 

cheios de sonhos, eram eles que me deixavam mais motivada, mesmo com 
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dificuldades do dia a dia”. Lembro que no dia da apresentação geral um 

dos alunos me disse: “[...], quando finalizamos e o game funcionou, vi 

quanto era importante e que consegui fazer o jogo, foi muito bom”.  

(Professor L). 

 

A motivação dos estudantes com a construção desses games deixou os professores 

cada vez mais envolvidos com o projeto e entusiasmados com o empenho dos alunos em 

criarem seus jogos de cunho educativo, percebeu-se que o cumprimento de cada etapa 

estimulava a todos os envolvidos no projeto. Os educadores constataram em seus educandos, 

o protagonismo, a autonomia, a criatividade, a confiança, a responsabilidade, o 

comprometimento e a superação de cada obstáculo. O orgulho de cada um dos alunos ao se 

tornarem colaboradores do seu próprio aprendizado foi algo motivador para todos os 

docentes. 

Com isso, ao serem indagados se utilizariam a metodologia ABP para o 

planejamento e desenvolvimento de suas aulas em seus componentes curriculares em outras 

oportunidades, manifestaram:  

 

“Sim, é uma metodologia complexa, que requer planejamento, mas por 

trabalhar com etapas e desafios traz muitos benefícios. Também 

desenvolve nos discentes, diversas atitudes importantes como 

responsabilidade, gestão de conflitos, entre outras, além das próprias 

competências do componente curricular”. (Professor C). 

“Sim, com toda certeza. Por que é uma forma de colocar em prática o 

conteúdo aprendido”. (Professor J). 

“Sim, o trabalhar com projeto exige muita dedicação além da sala de aula, 

porém foi gratificante ver os alunos desenvolverem os jogos. Perceber nos 

alunos o desenvolvimento principalmente de trabalhar com conflitos, 

responsabilidade, com prazos, a dedicação com elaboração de cada etapa. 

Só a motivação deles valeu a pena cada minuto”. (Professor L). 

 

Nesse sentido, fica explicito a aceitação da metodologia ABP por parte dos 

docentes colaboradores desta pesquisa, uma vez que sinalizam o interesse em articularem 

novos projetos em suas aulas, usando a metodologia ABP. Vê-se que as respostas foram 

todas positivas, evidenciando ainda o reconhecimento dessa proposta metodológica como 

forma de favorecer a ampliação dos espaços de aprendizagem para além do que está 

prescrito, uma vez que se ampliam as oportunidades para a articulação da teoria com as 
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experiências comumente encontradas no mercado de trabalho. Também reconhecem que 

apesar da ABP exigir muito dos professores/mediadores ela colabora com o aprendizado 

individual e do grupo, tornando as aulas mais motivadoras para os envolvidos. 

Por fim, torna-se necessário compreender que sugerir e, possivelmente viabilizar 

mudanças e/ou incrementos nas metodologias dos professores requer persistência e 

formação continuada, por parte dos próprios docentes, bem como de suas respectivas 

instituições, o que implica ainda a compreensão da necessidade de se superar inúmeros 

desafios. Trabalhar com projetos exige muita dedicação do docente e exigirá muito mais 

detalhamento de seu planejamento, principalmente fora da sala de aula. Nesse sentido, a 

tecnologia é uma aliada, tanto para a ampliação da comunicação entre seus pares e com seus 

estudantes, quanto para a viabilização de novas oportunidades para a busca de informações e 

sistematização das mesmas, por parte dos estudantes, oportunizando a criação de produtos 

diferenciados, por meio dos aparatos tecnológicos.  

             Sendo assim, o professor se torna um mediador, pois carrega consigo mais 

experiências e conhecimentos, bem como formações especificas para tal, o que o elege com 

condições suficientes para colaborar com a construção de inúmeros projetos, a partir de sua 

adesão a essa proposta metodológica ABP. Com isso, adquire condições de organizar 

atividades didáticas, estabelecendo prazos, desafiando esse estudante a ser protagonista em 

seu processo formativo e a se divertir, enquanto aprende e desenvolve competências, 

colaborativamente e de forma inovadora.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta investigação se propôs analisar a proposta metodológica Aprendizagem 

Baseada em Projetos (ABP), articulada com as Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDICs), no contexto do curso técnico de Informática. A partir desse objetivo 

geral adotou como perguntas norteadoras de pesquisa: A aprendizagem por projetos e o uso 

de tecnologias seriam suficientes para apoiar os discentes nos componentes curriculares 

ofertados no curso técnico de Informática? O trabalho com projetos, de forma articulada ao 

uso das TDICs, propicia uma aprendizagem mais significativa, favorecendo o 

desenvolvimento de competências no contexto do curso técnico de Informática? Quais são 

os desafios e as dificuldades das práticas pedagógicas nesse cenário?  

Para tanto, desenvolveu-se um estudo segundo uma abordagem qualitativa, por 

meio de uma pesquisa intervenção. Como contexto da pesquisa, contou-se com a 

participação de uma escola técnica (ETEC) vinculada ao Centro Paula Souza (CPS), 

localizada na cidade de São Paulo/SP. Os participantes foram os alunos do curso técnico de 

Informática, especificamente, 40 alunos da turma do 1º módulo, estudantes na faixa etária de 

15 a 17 anos, integrantes também do 2º ano do ensino médio.  Além dos estudantes, o 

encaminhamento da intervenção no contexto indicado contou com um total de 5 professores, 

sendo 3 do sexo feminino (2 mestres e 1 mestranda) e 2 do sexo masculino (1 

graduado/bacharelado e 1 licenciado), cuja idade variou entre 40 a 55 anos.  

Os dados levantados apontam que os alunos envolvidos nesta investigação, por 

meio da ABP, alinhada às TDICs e aos dispositivos móveis, produziram games educativos, 

de maneira colaborativa e criativa. Evidenciam ainda que a metodologia aplicada, a ABP, 

apesar de ser uma novidade para os discentes e docentes trouxe um impacto bastante 

positivo para o aprendizado de ambos. Ao identificar e analisar as percepções dos estudantes 

com o uso desta metodologia, percebeu-se uma grande motivação dos mesmos, 

especialmente no envolvimento com a criação de games, pois manifestaram em seus 

depoimentos estarem se sentindo importantes, capazes e participantes do seu próprio 

aprendizado. Com essa experiência, os estudantes conseguiram exercer sua autonomia, 

assumindo o protagonismo durante o processo de seu aprendizado. Ramos e Cruz (2018, p. 
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9) destacam, “sobretudo, nos jogos digitais os sujeitos exercitam sua autonomia, tomam 

decisões e fazem escolhas, o que favorece uma postura ativa”. 

O desenvolvimento da ABP no curso técnico de Informática, colaborou ainda com o 

aprendizado de todos, tanto do professor/mediador, da pesquisadora, quanto dos discentes. 

Assim, foi constatado que foi um aprendizado mútuo, percebido pelos próprios 

participantes. Assim não tem como elaborar um projeto sem ter algum aprendizado, e, muito 

menos, desenvolver um game, por meio da metodologia ABP, sem aprender também com os 

alunos. Em concordância com Freire (2014, p. 25), “quem ensina aprende ao ensinar e quem 

aprende ensina ao aprender. Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém”. Não seria 

exagero mencionar que ao ensinar, o docente aprende, ou verídico, considerando que foi 

exatamente o que aconteceu.  

Pôde-se observar ainda que ocorreram algumas dificuldades durante o projeto, o 

que é também aceitável já que um projeto pode se modificar e/ou se adaptar no decorrer do 

seu desenvolvimento, uma vez que nem os alunos, nem os professores possuíam qualquer 

prática anterior com a metodologia ABP. Esse processo, foi uma novidade para os 

professores/mediadores que não haviam participado de nenhuma formação sobre o assunto, 

por isso contaram com o apoio da pesquisadora e seus próprios esforços. Percebeu-se ainda 

que se tivesse havido um maior envolvimento de outros professores como colaboradores, o 

projeto games poderia ter sido mais efetivo, mas isso, se os demais professores da escola 

tivessem se disposto a compreender, de forma mais aprofundada os impactos deste, no 

processo de ensino e aprendizagem no âmbito do curso técnico de Informática. 

Identificou-se que o tempo foi outro fator que dificultou o andamento do projeto e 

que a possibilidade de ser realizado durante os três módulos (3 semestres) do curso técnico 

de Informática, possa vir a contemplar, de forma mais efetiva as competências e habilidades 

que envolvem o curso, por meio dessa metodologia. A ABP é uma proposta metodológica 

em que os alunos alcançam o conhecimento, trabalhando em grupos, de forma colaborativa e 

a partir de temáticas que considerem significativas e contextualizadas.  

Notou-se ainda a existência de dificuldades institucionais que inviabilizarão o 

prosseguimento desse e outros projetos, nos semestres seguintes, uma vez que a escolha das 

aulas segue uma pontuação docente e uma regulamentação na sua atribuição. Dessa forma, 

não se garante que o professor que iniciou o projeto em um dado semestre, dê sequência 
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com a respectiva turma, comprometendo a continuidade de qualquer projeto no decorrer dos 

módulos, nesse contexto, o que seria mais viável para o aprendizado dos discentes.  

Sendo assim, diante dos resultados gerais alcançados com esta investigação, como 

forma de contribuir com a instituição que foi envolvida nesta pesquisa, a pesquisadora se 

propõe como uma ação futura oferecer um ciclo de palestras sobre o tema em seu contexto 

de atuação, para incentivar docentes a instituírem a prática da ABP, como metodologia ativa 

em suas aulas.  

A investigação aguçou a pesquisadora a conhecer outras metodologias ativas para 

envolver esses nativos digitais, uma vez que com esta experiência, pôde-se observar que a 

ABP é uma metodologia que poderá contribuir muito com o trabalho da pesquisadora em 

suas aulas, principalmente por meio de projetos que envolvem diversas competências e 

habilidades exigidas no curso Técnico de Informática, possibilitando um aprendizado mais 

significativo para os alunos.   

A partir desta investigação fica também o desejo da pesquisadora de se aprofundar 

na análise da ABP, lançando um olhar mais sistemático sobre o docente em um futuro 

projeto de doutorado.  
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APÊNDICE A – ATA DA REUNIÃO DE 2017 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 1 

 

AS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TDICs) E A 

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS NO CONTEXTO DO CURSO TÉCNICO 

DE INFORMÁTICA: POTENCIALIDADES E DESAFIOS 

Pesquisa responsável: Lucimara de Sousa Teixeira 

 

Caro (a) aluno(a), 

Obrigado por seu interesse em responder nossa pesquisa para elaboração deste projeto. Sua 

participação é muito importante e nos permite identificar oportunidades de melhorias, nos 

ajudando a continuar superando nossos resultados no processo de aprendizado no curso 

Técnico de Informática. 

Sua participação é muito importante e nos permite identificar oportunidades de melhoria. 

Nome do(a) aluno (a):.................................................................................................  

 

Parte A - Identificação Pessoal: 

Nesta seção queremos conhecer mais o aluno 

 

1- Faixa Etária: * 

o de 15 a 17 anos 

o de 18 a 20 anos 

o de 21 a 23 anos 

o acima de 24 anos 

 

2- Sexo: * 

o Masculino 

o Feminino 

o Outro 

 

3- Indique os níveis de escolaridade que você possui: * 

o Ensino Médio (andamento) 

o Ensino Médio (concluído) 

o Curso Técnico (andamento) 

o Curso Técnico (concluído) 

o Graduando 

o Graduação 

 

 

Parte B - Familiarização com os Dispositivos Móveis 

Identificando seus conhecimentos com celular 
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1- Quais das tecnologias móveis indicadas abaixo você possui?* 

o Tablet 

o Notebook 

o Celular comum 

o Celular/Smartphone 

o Outra 

 

2- Qual sistema operacional está instalado no seu celular? * 

o Symbian 

o Windows Phone 

o BlackBerry 

o IOS 

o Android 

o Outros 

 

3- Em qual local você utiliza mais o celular? * 

o Minha casa 

o Escola (na sala de aula) 

o Casa de amigos 

o Casa de familiares 

o Casa de vizinhos 

o Na rua 

o Shopping Center 

o Lanchonetes 

o Lan House 

o Telecentro 

o Outro 

 

4- Você utiliza seus dispositivos móveis com qual finalidade? * 

o Fazer ligações e enviar SMS 

o Ouvir música 

o Acessar redes sociais para dialogar com amigos/familiares (conversas informais) 

o Acessar a Internet (sites diversos) e redes sociais para fins educativos 

o Baixar aplicativos – utilitários 

o Baixar aplicativos – educacionais/acadêmicos 

o Jogos (entretenimento) 

o Uso de mensagens instantâneas (Whatsapp, etc) para fins pessoais 

o Uso de mensagens instantâneas (Whatsapp, etc) para fins acadêmicos 

o Uso de mensagens instantâneas (Whatsapp, etc) para fins profissionais 

o Outras 

 

5- Quais desses aplicativos você mais utiliza em seu dispositivo móvel? * 

o Facebook 

o Instagran 

o Twitter 

o Linkedln 

o Google 

o Pinterest 

o Outros 
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Parte C - Desenvolvimento de Projetos e Games em Sala de Aula 

Identificando conhecimentos específicos 

 

 6- Você já trabalhou com algum aplicativo ou ferramenta para desenvolvimento de 

games? * 

o Sim 

o Não 

 

7- Veja os exemplos abaixo e assinale os conhecidos: * 

o Game Maker 

o Construct 2 

o App Inventor 

o KODU Game Lab 

o RPG Maker 

o Scratch 

o Trabalhei com outra ferramenta. 

o Não trabalhei com nenhuma ferramenta. 

 

8- Em sua opinião se seus professores trabalhassem com games em sala de aula 

conseguiriam possibilitar um aprendizado mais efetivo dos componentes curriculares 

do curso Técnico de Informática? * 

o Sim 

o Não 

 

9- O que você pensa sobre o conhecimento que os alunos e professores têm referente 

ao uso de celulares direcionados para o aprendizado? * 

o Os alunos sabem muito sobre celulares, para aprendizado 

o Os professores sabem muito sobre celulares, para aprendizado 

o Os alunos sabem apenas para redes sociais 

o Os professores nem sabem usar celular 

o Nem alunos nem professores sabem utilizar de forma adequada o celular para 

aprendizado 

 

10- Qual sua opinião sobre o uso de celulares nas salas de aula. Seria? * 

o Muito benéfico, o aluno pode consultar todos os assuntos referentes as aulas. 

o Não vejo benefício, os alunos ficarão apenas no instagran, facebook, whatsapp. 

o Não sei opinar 

 

11- Em sua opinião é uma forma de aprendizado trabalhar em equipe, levando em 

consideração que cada membro possui suas habilidades e competências? * 

o Sim 

o Não 

 

12- Em um mundo totalmente globalizado, as diferenças se fazem necessárias para 

termos uma visão do nosso universo, cada vez é mais evidente que as empresas 

trabalham com projetos, e na área de informática essa realidade fica cada vez mais 

evidenciada. Em sua opinião como lidar com conflitos em equipe? 
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13- O que você pensa sobre conciliar o desenvolvimento de um projeto para 

incrementar o seu aprendizado nos componentes curriculares do técnico de 

Informática, e futuramente desenvolver um game educativo? * 

o Seria colocar em práticas os conhecimentos adquiridos 

o Não vejo importância nenhuma 

o Não sei opinar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



175 

 

APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO 2 

 

PESQUISA PARA AS EQUIPES: DESENVOLVIMENTO DO GAME E COMO 

ESTÁ SENDO TRABALHAR COM APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS 

 

1) Qual a expectativa do grupo para o desenvolvimento do game?  

2) Qual o relacionamento geral com a equipe? Justifique sua resposta.  

3) Quais as maiores vantagens em trabalhar em equipe?  

4) Qual a maior dificuldade em trabalhar em equipe? 

5) As equipes planejaram um cronograma de atividades e funções? Descreva? 

6) A equipe considera importante trabalhar em grupo, pois desenvolve outras 

competências e habilidades existentes no curso de informática e em outras áreas? 

7) Sabendo que a definição de ABP é uma metodologia de aprendizagem em que os alunos 

se envolvem com tarefas e desafios para desenvolver um projeto ou um produto, qual a 

importância que a equipe considera relevante para o desenvolvimento deste projeto com essa 

metodologia?  

8) Qual tema a equipe pretende abordar para o game? 

9) Qual ferramenta a equipe acha mais fácil de trabalhar? 

10) A equipe já sabia como é complexo desenvolver um game? 

11) Qual a importância de montar um cenário e personagem?  

12) Até o momento qual a maior dificuldade e facilidade da equipe para trabalhar com ABP 

(Aprendizagem Baseada em Projetos)?  
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APÊNDICE D - CRONOGRAMA 

DATA CRONOGRAMA - PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

15-02 

Apresentação da proposta do desenvolvimento de um game para celular com fins 

educativos, utilizando APP Inventor na disciplina de Lógica de Programação com auxílio 

da disciplina Programação para Internet I. Sensibilização dos alunos para saberem 

trabalhar com projetos e as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) e 

dispositivos móveis como ferramentas. 

22-02 

Diálogo com os alunos para identificação das expectativas e dúvidas em relação ao projeto 

proposto. Discussão sobre o enfoque da proposta de trabalho no projeto - desenvolvimento 

de um game para apoiar as disciplinas de Informática, ofertadas nos módulos anteriores, as 

quais os alunos consideram ser cansativas e monótonas. 

29-02 

Definição das equipes de trabalho: formação dos grupos que assumirão a construção do 

game educativo, a partir de uma temática específica contemplada em uma das disciplinas 

nas quais os alunos manifestam interesse em desenvolver. A cada semana, os grupos 

deverão entregar uma evolução do projeto para que sejam avaliados gradativamente e de 

modo que os professores envolvidos possam acompanhar o processo de desenvolvimento 

dos jogos, esclarecendo dúvidas e auxiliando nos avanços do aprendizado sobre os 

conceitos envolvidos em cada produção.  

07-03 

Entrega do termo de Livre Consentimento Esclarecido aos alunos para que apresentem aos 

seus responsáveis e coletem as devidas assinaturas, autorizando o envolvimento neste 

projeto de trabalho. Diálogo com os alunos sobre a Aprendizagem Baseada em Projetos 

(ABP). Coleta da assinatura da direção com o consentimento do uso do projeto na pesquisa 

de mestrado. 

21-03 Aplicação do questionário online -pesquisa diagnóstica – com o intuito de identificar o 

perfil pessoal dos alunos e sua apropriação quanto ao uso informal das tecnologias móveis 

(smartphone). 

28-03 Desenvolvimento do projeto por cada grupo. Início das pesquisas e seleção dos temas a 

serem abordados nos games de cada grupo. Conceitos de formas e cores. 

04-04 Pesquisa realizada em laboratório e em celulares sobre os temas específicos e início dos 

trabalhos no App Inventor aplicados ao game. 

11-04 Conversa sobre as dificuldades encontradas pelos alunos para utilizar o App Inventor e 

diálogo a respeito de soluções às dificuldades. 

18-04 Busca de informações com apoio dos professores envolvidos no projeto, orientações aos 

alunos para a realização de uma pesquisa de informações de forma efetiva.   

25-04 Conversa com os grupos e primeira análise do jogo com levantamento de dados. Início do 

desenvolvimento do jogo. Trabalho com imagens. 

02-05 Verificação e sugestões de cenários e personagens. Desenvolvimento do jogo. Parte 

Visual. 

16-05 Relatos dos professores, referentes ao desenvolvimento dos alunos. Desenvolvimento do 

game com testes no desktop e celulares 

23-05 Desenvolvimento do game com testes no desktop e celulares. 

30-05 Desenvolvimento do game com testes no desktop e celulares. 

06-06 Desenvolvimento do game com testes no desktop e celulares com posterior apresentação 

em slides para a sala. 

13-06 Conversa com o coordenador referente ao projeto e desenvolvimento de um grupo focal 

com os alunos para identificação de suas impressões quanto ao projeto em 

desenvolvimento.  

20-06 Desenvolvimento do game com testes no desktop e celulares. Testes entre os colegas de 

sala de cada jogo. Relatos de dificuldades e facilidades dos jogos. 
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27-06 Apresentação de todos os jogos desenvolvidos para o grupo e professores envolvidos. Para 

essa apresentação também serão convidados outras turmas e professores para prestigiarem 

as produções dos grupos. 

04-07 Fechamento/feedback com alunos e professores participantes do projeto – games 

educativos, referente ao seu desenvolvimento e produtos apresentados (os games). 
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO - MODELO DO TERMO DE 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA A DIREÇÃO 

São Paulo, 20 de fevereiro de 2018 

Cara diretora, colocar (aqui o nome completo da diretora) - Etec Albert Einstein. 

Solicito sua autorização para a coleta de dados referente ao desenvolvimento de 

meu projeto de pesquisa de mestrado – intitulado: A APRENDIZAGEM BASEADA EM 

PROJETOS NO CURSO TÉCNICO DE INFORMÁTICA: POTENCIALIDADES E 

DESAFIOS– vinculado ao PROGRAMA DE MESTRADO EM GESTÃO E PRÁTICAS 

EDUCACIONAIS (PROGEPE) - instituição Universidade Nove de Julho – UNINOVE.  

Caso concorde, favor assinar ao final deste documento. Esclareço que, a 

participação do aluno é totalmente voluntária e a qualquer momento, este poderá desistir e 

retirar seu consentimento. Todos os alunos deverão trazer o termo do consentimento 

assinado pelo respectivo responsável e receberão uma cópia deste termo, no qual constará o 

telefone e e-mail desta pesquisadora, responsável pela pesquisa. A partir desses meios de 

contato, os estudantes poderão esclarecer dúvidas quanto ao desenrolar da investigação e de 

sua participação. Os voluntários não terão nenhum gasto, nem receberão pagamento com sua 

participação. Será garantido o sigilo total dos dados pessoais dos participantes, que terão 

seus nomes substituídos por siglas ou nomes anônimos no relatório desta pesquisa que 

culminará em uma Dissertação. 

Sem mais para o momento,  

Atenciosamente, 

Lucimara de Sousa Teixeira 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Responsável pela pesquisa: Lucimara de Sousa Teixeira. 

Assinatura da pesquisadora responsável _________________________________ 

Telefone:____________________e-mail:__________________________________ 

RG: ______________________________ CPF: ____________________________ 
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Nome da Pesquisa: A APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS NO CURSO 

TÉCNICO DE INFORMÁTICA: POTENCIALIDADES E DESAFIOS  

Objetivo Geral da Pesquisa: Esta pesquisa que tem por objetivo analisar o uso das 

Tecnologias de Informação e Comunicação Móveis e sem Fio (TIMS) articulado à 

metodologia “Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP)”, no curso técnico de Informática, 

ofertado pela ETEC Albert Einstein. 

Procedimento: para o desenvolvimento da pesquisa será realizada uma intervenção em sala 

de aula, com o propósito de motivar os alunos envolvidos a construir projetos de trabalho 

que resultem na construção de games educativos ao final deste semestre letivo. Essa ação 

será desenvolvida na disciplina de xxxxxxxxxx (colocar aqui o nome da disciplina ou 

disciplinas envolvidas) com o apoio do Professor......... (colocar aqui o nome do professor 

colaborador). Para a coleta de dados a pesquisadora usará a observação participante, a 

aplicação de questionários online, um grupo focal com os alunos e entrevista 

semiestruturada com o professor colaborador. Informo ainda que alguns momentos de 

construção por parte dos grupos de trabalhos serão gravados, por meio de áudio e/ou vídeo. 

Essas informações serão armazenadas e analisadas somente ao longo da escrita da 

Dissertação, após a sua finalização serão descartadas.  

Alunos participantes: Serão convidados para participar desta pesquisa os 40 alunos da 

turma de 1º módulo do curso Técnico de Informática – Período da Tarde.  

Data: _____/______/________ 

Local: Etec Albert Einstein - Rua Nova Granada, 35 -Casa Verde –  São Paulo  - SP -  CEP 

02522-050 -  Tel/Fax: 3966-0503 -  aeinst@uol.com.br 

Autorizo a professora Lucimara de Sousa Teixeira a aplicar a pesquisa acima na Etec Albert 

Einstein, em especial, na turma indicada neste documento. 

Nome da Diretora:_____________________________________________________ 

Assinatura da Diretora:_________________________________________________ 

RG: _____________________________    CPF:_____________________________ 
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APÊNDICE F – TERMO DE CONSENTIMENTO - MODELO DO TERMO DE 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO APLICADO AOS RESPONSÁVEIS 

PELOS DISCENTES 

Título da Pesquisa - A APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS NO CURSO 

TÉCNICO DE INFORMÁTICA: POTENCIALIDADES E DESAFIOS 

Nome da Pesquisadora: Lucimara de Sousa Teixeira (orientanda) 

Orientadora Professora: Dra. Adriana Aparecida de Lima Terçariol  

1. Natureza da pesquisa: o (a) Sr. (a) está sendo convidado (a) a autorizar a participação de 

seu filho (a) nesta pesquisa que tem como finalidade identificar e analisar as potencialidades 

das tecnologias móveis e sem fio e a aprendizagem baseada em projetos na sala de aula, em 

especial, a pesquisa analisará o uso dos smartphones, na construção de games (jogos) 

educativos, considerando ainda esses recursos como ferramentas no processo de ensino e 

aprendizagem, no âmbito do Ensino Técnico de Informática. 

2. Participantes da pesquisa: Os participantes da pesquisa serão 40 alunos de uma turma de 

1º semestre de 2018 do curso Técnico de Informática e dois professores.  

3. Envolvimento na pesquisa: ao permitir a participação de (a) seu (sua) filho (a) neste 

estudo o (a) Sr. (a) permitirá que os pesquisadores coletem dados, por meio da observação, 

questionários, e grupos focais, cujo objetivo principal será identificar os impactos das ações 

realizadas com as tecnologias móveis em sala de aula. O (A) Sr. (a) tem liberdade de se 

recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, 

sem qualquer prejuízo. Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa 

através do telefone dos pesquisadores responsáveis pelo projeto.   

4. Coleta de Dados: questionário, grupo focal e observação: aos alunos será aplicado um 

questionário com o título ―Perfil do Aluno, que se iniciará com a caracterização da 

população escolar: idade, gênero, etc. Em seguida identificará os tipos de equipamentos 

móveis que os alunos possuem e o uso que fazem dos mesmos como ferramentas de acesso 

para estudos ou não, bem como para o desenvolvimento de games, e se possuem habilidades 

para trabalharem em projetos, deseja-se perceber se os educandos terão maior aprendizado 

auxiliando o smartphone, projeto e aplicativos para desenvolvimento de games. Além dos 

questionários, os alunos participarão de um grupo focal, ao final da pesquisa, cujo objetivo 

principal será identificar os impactos das ações realizadas com as tecnologias móveis e sem 

fio e trabalho com projetos.  Os participantes da pesquisa encontrarão no grupo focal 

liberdade de expressão. Os alunos participantes serão divididos em grupos de 

aproximadamente 10 participantes e irão relatar como foi a experiência de aprendizado com 

o smartphone e a aprendizagem baseadas em projetos. A pesquisadora realizará também 

períodos de observação da interação entre os docentes colaboradores, o uso das – 

tecnologias móveis em sala de aula e o desenvolvimento efetivo dos projetos pelos discentes 

(organizados em grupos de trabalho).  Neste momento, pretende-se observar como o uso das 

tecnologias móveis sem fio e os projetos voltados para a construção de games educativos 
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influenciam no processo de ensino e aprendizagem no âmbito do curso Técnico de 

Informática, destacando as potencialidades e os desafios. 

5. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo serão estritamente 

confidenciais. Somente os pesquisadores terão conhecimento da identidade dos participantes 

envolvidos e nos comprometemos a mantê-la em sigilo ao publicar os resultados desta 

pesquisa.  

6. Benefícios: ao participar desta pesquisa seu (sua) filho (a) não terá nenhum benefício 

direto. Entretanto, esperamos que este projeto de pesquisa trouxesse informações 

importantes sobre como a tecnologia móvel sem fio pode ser utilizada em sala de aula, 

especificamente, no curso Técnico de Informática, de forma contextualizada e significativa, 

desenvolvendo maior motivação pelo aprendizado, aumento da autoconfiança, ganhos 

acadêmicos iguais a ou superiores àqueles produzidos por outros modelos, com os alunos 

envolvidos em projetos assumindo mais responsabilidade sobre seu próprio aprendizado em 

comparação com as atividades tradicionais em sala de aula, oportunidades para desenvolver 

habilidades complexas, como capacitação cognitiva da mais alta ordem, resolução de 

problemas, colaboração e comunicação,  acesso a uma variedade maior de chances de 

aprendizagem em sala de aula, criando uma oportunidade para a participação de alunos de 

culturas diferentes.  

7. Pagamento: O (a) Sr. (a) não terá nenhum tipo de despesa para que seu (sua) filho (a) 

participe desta pesquisa, bem como nada será pago por sua participação. Após estes 

esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para que seu (sua) filho (a) 

participe desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem:  

Confiro que recebi uma via deste termo de consentimento, e autorizo a execução do trabalho 

de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. Tendo em vista os itens acima 

apresentados.  

Eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu consentimento para que meu filho ou menor 

do qual sou responsável participe desta pesquisa. 

 Obs.: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito.  

____________________________________________________ 

Nome do Estudante Participante da Pesquisa  

_____________________________________________________ 

 Nome do responsável e assinatura pelo Participante da Pesquisa  

______________________________________________________  

Assinatura das Pesquisadoras: 

Pesquisadora Responsável: Lucimara de Sousa Teixeira.  Fone xxxx-xxxx. E-mail: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Orientadora Professora. Dra. Adriana Aparecida de Lima Terçariol. Fone xxxxx-xxxx. E-

mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



183 

 

APÊNDICE G – PERGUNTAS DO GRUPO FOCAL 

 

1) Neste semestre, a partir da experiência vivenciada com o desenvolvimento de projetos, ou 

seja, dos games educativos, articulados ao uso das tecnologias móveis no contexto do curso 

Técnico de Informática, em especial, junto à disciplina de Lógica de Programação e 

Técnicas de Programação para Internet I, o que vocês diriam sobre as atividades propostas? 

Gostaram dessa metodologia? Como foi cursar as disciplinas de Lógica de Programação e as 

Técnicas de Programação para Internet I com essa metodologia? 

 

2) Quais foram seus avanços? O que vocês aprenderam com desenvolvimento dos games 

educativos? 

 

3) Encontraram dificuldades durante o desenvolvimento dos projetos e o uso das tecnologias 

móveis em sala de aula (ou na escola)? Quais foram? E que estratégias adotaram para 

superar as dificuldades encontradas. 

 

4) Que dispositivos móveis exatamente foram utilizados por você ou seu grupo nas 

disciplinas de Lógica de Programação e Técnicas de Programação para Internet I? Que 

outras tecnologias vocês utilizaram? E em que momento cada uma dessas tecnologias foram 

utilizadas? 

 

5) O game educativo foi construído para ser utilizado em um dispositivo móvel, ou seja, 

celular, como vocês avaliam o uso dessa tecnologia e de outras nas salas de aulas? As 

tecnologias, em particular os móveis (como exemplo os celulares), podem colaborar ou não 

com aprendizado? Comentem. 

 

6)Quais são as suas sugestões para o aperfeiçoamento do desenvolvimento desse trabalho. 
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APÊNDICE H - ROTEIRO – OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

 

Foram anotadas e observadas as atividades: 

 

A) Atividades realizadas pelos grupos  

 

 Práticas elaboradas 

 Naturalmente: conversas na sala, mensagens via whastsapp, e-mail. 

 Solicitadas: encontros semanais, tarefas em grupos, etc. 

 Atividades que os estudantes realizaram; 

 Como foram desenvolvidas; 

 Impedimentos encontrados; 

 Delegação de funções; 

 Espaço para realizar tarefas: laboratórios e recursos de pesquisas. 

 

 

B) Habilidades interpessoais: 

 

 Motivação; 

 Linguagem utilizada entre o grupo, clareza; 

 Relacionamento entre equipe; 

 Empatia; 

 Planejamento dentro do grupo 

 Aceitação de diferenças; 

 Lidar com conflitos; 

 Saber escutar; 

 Criatividade 
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APÊNDICE I – QUESTIONÁRIO PARA OS PROFESSORES  

(As perguntas foram enviadas para os professores via e-mail) 

Pergunta 1 

Nome do 

Professor 

1) Como foi para você como docente, trabalhar com esse projeto utilizando a 

metodologia ABP? Descreva suas facilidades e dificuldades no decorrer do 

projeto?  

 

Professor C Apesar de não ter acompanhado totalmente o projeto de criação dos games, trabalhar com 

a metodologia ABP foi totalmente novo tanto para os discentes quanto para mim. Achei 

motivador ver os discentes envolvidos com a construção do projeto ainda que passassem 

dificuldades. (Professor C). 

 

Professor J Este tipo de sistema de trabalho é muito bacana, pois transporá o aluno e o professor para 

um ambiente próximo de uma empresa. (Professor J). 

Facilidade domínio do conteúdo e o tipo de projeto, dificuldades devido a pouca adesão 

dos demais colegas na participação do projeto. (Professor J). 

Professor L Trabalhar com projeto é extremamente importante, porém exige do docente muita 

dedicação ao trabalho é muito maior que apenas dar conteúdo em sala de aula. (Professor 

L). 

Facilidades: foi ver a motivação dos alunos isso realmente me encantava a dedicação o 

envolvimento de cada um. (Professor L). 

Dificuldades: concordo com alunos que foi o tempo e falta de envolvimento dos colegas 

que poderiam enriquecer o projeto. (Professor L) 
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ergunta 2: 

Nome do Professor 2) No decorrer do projeto de Games Educativos, você 

percebeu que os alunos se sentiram motivados em 

desenvolver esse projeto? 

 

Professor C A maioria sim, alguns citavam suas dificuldades em cumprir o 

projeto, relatando principalmente a falta de tempo e a 

inexperiência em estar criando um jogo. (Professor C). 

Por outro lado, o fato de serem protagonistas na criação dos 

jogos os motivou e muitas vezes comentavam com orgulho 

sobre seus feitos, a ponto de me oferecerem para jogar, para que 

eu testasse o jogo desenvolvido. (Professor C).  

 

Professor J Totalmente motivados e participativos pude perceber o empenho 

deles em sala e o feedback nos pós-aula. (Professor J). 

Professor L Sim, eu realmente vi motivação nos alunos e eles são tão 

criativos, tão cheios de sonhos, eram eles que me deixavam mais 

motivada, mesmo com dificuldades do dia a dia. Lembro que no 

dia da apresentação geral um dos alunos me disse: “[...], quando 

finalizamos e o game funcionou, vi quanto era importante e que 

consegui fazer o jogo, foi muito bom”.  (Professor L).  
 

Pergunta 3: 

Nome do Professor 3) Você utilizaria a metodologia ABP para o 

planejamento e desenvolvimento de suas aulas em 

seus componentes curriculares. Por que. 

Professor C Sim, é uma metodologia complexa, que requer planejamento, 

mas por trabalhar com etapas e desafios traz muitos benefícios. 

Também desenvolve nos discentes, diversas atitudes importantes 

como responsabilidade, gestão de conflitos, entre outras, além 

das próprias competências do componente curricular. (Professor 

C).  

Professor J Sim, com toda certeza. Por que é uma forma de colocar em 

prática o conteúdo aprendido. (Professor J).  

Professor L Sim, o trabalhar com projeto exige muita dedicação além da sala 

de aula, porém foi gratificante ver os alunos desenvolverem os 

jogos. Perceber nos alunos o desenvolvimento principalmente de 

trabalhar com conflitos, responsabilidade, com prazos, a 

dedicação com elaboração de cada etapa. Só a motivação deles 

valeu a pena cada minuto. (Professor L).  
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ANEXO A – PLANO PLURIANUAL DE GESTÃO 
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ANEXO B – PLANO DO CURSO DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA  

 

 


