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RESUMO 

 
 

GOMES, Pablo Alex Laroca. Modelo de construção de ambiente de ensino e 
aprendizagem a distância para estudantes com saúde vulnerável. 2019. 95 f.  

Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciência e Tecnologia) - Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2019. 
 
Este estudo teve como objetivo geral propor um modelo de construção de ambiente 
de ensino e aprendizagem a distância para estudantes com saúde vulnerável. 
Estudantes da fase final do Ensino Médio que estão em tratamento de saúde 
hospitalar ou domiciliar podem ter o seu processo educacional e a sua preparação 
para acesso ao ensino superior comprometidos. Sendo assim, o presente estudo 
trouxe como sujeitos 45 professores atuantes no ensino médio, considerando-os como 
aptos a trazer suas percepções sobre a configuração de ambientes de ensino e 
aprendizagem a distância para estudantes com saúde vulnerável, utilizando-se da 
plataforma Moodle como objeto de aplicação do modelo desenvolvido. A partir do 
programa de conteúdos de Língua Portuguesa do 3º ano do Ensino Médio foi possível 
abastecer com os mais variados recursos educacionais a plataforma Moodle 
desenvolvida e assim confirmar a aplicabilidade do modelo proposto por esta pesquisa. 
Apesar desse produto educacional ter sido desenvolvido para alunos do 3º ano Ensino 
Médio, o mesmo pode ser facilmente adaptado para outras modalidades da Educação 
Básica, sugerindo que pesquisas futuras também considerem a percepção de alunos 
hospitalizados ou em tratamento domiciliar, com vistas a fazer adaptações 
necessárias ao atendimento de seus anseios e necessidades. 
 
Palavras-Chave: Estudantes com saúde vulnerável. Ensino e aprendizagem a 

distância. Ambientes virtuais de aprendizagem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 
 
 

GOMES, Pablo Alex Laroca. Model for the construction of a distance teaching 
and learning environment for students with vulnerable health. 2019. 95 p. 

Dissertation (Masters in Science and Technology Teaching) - Federal University of 
Technology - Paraná, Ponta Grossa, 2019. 
 
The present study aimed to propose a model for the construction of a distance teaching 
and learning environment for students with vulnerable health. High school students in 
hospital or home health care may have their educational process and preparation for 
access to higher education compromised. Thus, the present study brought as subjects 
45 teachers in high school, considering them as able to bring their perceptions about 
the configuration of distance teaching and learning environments for students with 
vulnerable health, using the Moodle platform as an object of the developed model. 
From the Portuguese Language content program of the 3rd year of High School it was 
possible to supply with the most varied educational resources the developed Moodle 
platform and thus confirm the applicability of the model proposed by this research.  
Although this educational product was developed for students in the 3rd year of High 
School, it can be easily adapted to other modalities of Basic Education, suggesting that 
future research also consider the perception of students hospitalized or in home 
treatment, in order to make the necessary adaptations to meet their wishes and needs. 
 

Keywords: Students with vulnerable health. Distance teaching and learning. Virtual 

learning environment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As doenças na vida de um estudante podem aparecer sem aviso prévio e a 

internação hospitalar pode ser uma consequência inevitável, dependendo da 

gravidade de cada caso. O afastamento do ciclo social, mesmo que temporariamente, 

faz com que o estudante deixe de ter contato com os colegas e com os professores 

comprometendo o seu aprendizado, uma vez que, quando o aluno falta muitas aulas 

consecutivamente pode perder conteúdos regulares apresentados em sala e as 

orientações para as tarefas de casa que tanto auxiliam durante o processo de ensino 

e aprendizagem.  

De outro lado, no hospital, há um ambiente hostil onde pode ocasionar na 

queda de autoestima e em quadros de tristeza, os quais acabam por prejudicar o 

processo de cura das doenças, considerando que a estabilidade emocional é uma 

forte componente no processo de tratamento. É nesse contexto que se destaca a 

pedagogia hospitalar, trazendo o profissional pedagogo como o intermediador entre 

escola e hospital, buscando atuar junto ao estudante em vulnerabilidade de saúde de 

forma a promover o conhecimento e a estimular o seu aprendizado e a sua autoestima, 

tornando o período no ambiente hospitalar mais agradável. 

Acredita-se que o ambiente educativo não é somente o espaço físico escolar 

e as relações educativas se estabelecem no dia a dia da escola e da comunidade, 

entre comunidade e sociedade, entre seus atores, resultando um movimento 

complexo das relações. Reafirma-se que a aprendizagem é capaz de causar 

transformações, com a inserção do indivíduo no coletivo, atuando no processo de 

transformações sociais e sendo transformado pela experienciação de novas relações 

na construção de novas realidades. 

Deste modo, é importante tentar substituir as ideias pedagógicas que se 

encontram defasadas, permitindo que as ideias tecnológicas façam parte do Projeto 

Político Pedagógico da escola. Segundo Mello (2005, p. 20) é importante que “[...] a 

tecnologia da informação possa contribuir para tornar reais utopias pedagógicas tão 

antigas”.  

Quando o assunto se volta para o Ensino Médio, pode-se dizer que as 

necessidades de manter o aluno atualizado com os conteúdos escolares é de extrema 

importância, considerando que ao final dessa etapa da Educação Básica é comum a 
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participação em vestibulares e no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para 

acesso ao Ensino Superior. Portanto, qualquer atraso no acompanhamento dos 

conteúdos das disciplinas da escola poderá comprometer o resultado.  

Assim, como no Ensino Fundamental, o estudante do Ensino Médio deve 

receber estímulos para trabalhar o raciocínio, o educador deve buscar transmitir aos 

educandos o conhecimento de forma que esses possam experimentar o que 

aprenderam e não somente memorizar com o intuito de ao fim do Ensino Médio, o 

estudante possa estar apto a participar da sociedade de forma crítica e produtiva. Por 

isso, é fundamental que o método de ensino adotado pela escola seja dinâmico e 

condizente com a realidade dos alunos para que possam encarar com confiança os 

desafios impostos pelo dia a dia da sociedade, inclusive as provas de seleção para 

acesso ao ensino superior. Concluindo esta etapa, o aluno sairá da Educação Básica 

e iniciará a Educação Superior, Brasil (2000). 

Diante do exposto, esta pesquisa apresenta um estudo relevante socialmente, 

profissionalmente e academicamente, haja vista que a presença do pedagogo 

assessorando os estudantes no ambiente hospitalar ainda é escassa, desconhecida 

por parte da sociedade e até mesmo por profissionais da área. Portanto, o presente 

estudo pode contribuir para a conscientização da sociedade a respeito dessas 

questões, tendo como resultado final um produto educacional capaz de levar por meio 

de Tecnologia da Informação o conteúdo escolar ao jovem que se encontra em 

vulnerabilidade de saúde em casa ou no hospital, possibilitando  acesso à educação, 

além de contribuir profissionalmente para que os profissionais da área saibam como 

utilizar os ambientes virtuais de aprendizado, como a plataforma Moodle, com esse 

objetivo. 

O estudo é direcionado pelo seguinte questionamento: Quais são as 

potencialidades do uso dos ambientes de ensino e aprendizagem a distância no 

suporte ao processo de ensino e aprendizagem de alunos em fase final do 

ensino médio que estão com a saúde vulnerável? 

A relevância acadêmica também pode ser mencionada por se tratar de uma 

pesquisa inédita que poderá contribuir como fonte de pesquisas na área. Além disso, 

apesar de o produto educacional ser voltado para o último ano do Ensino Médio, mais 

especificamente para a disciplina de Língua Portuguesa, esse pode ser facilmente 

adaptado para as demais modalidades e disciplinas da Educação Básica.  
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1.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Propor um modelo de construção de ambiente de ensino e aprendizagem a 

distância para estudantes com saúde vulnerável.  

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar estudo sobre a Pedagogia Hospitalar e os desafios da atuação desse 

profissional. 

 Apresentar discussões a partir de referencial teórico sobre a inserção de 

novas tecnologias no processo educacional.   

 Descrever o papel dos ambientes virtuais de aprendizado como 

democratizadores do acesso à educação e a capacidade de permitirem 

autonomia do aprendiz que busca conhecimento. 

 Identificar, a partir da percepção de professores do Ensino Médio, variáveis a 

serem consideradas nas configurações da plataforma Moodle para o suporte 

ao processo de ensino e aprendizagem na disciplina de Língua Portuguesa aos 

estudantes com saúde vulnerável.  

 Elaborar o roteiro para a configuração da Plataforma Moodle direcionada a 

estudantes hospitalizados a longo prazo que estejam cursando o último ano do 

Ensino Médio. 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Para melhor entendimento do estudo realizado, esta dissertação foi 

estruturada em seis capítulos, sendo que o primeiro consiste na introdução, que traz 

as diretrizes desta pesquisa, o objetivo geral e os específicos que motivam o presente 

estudo, e ainda esta sessão temática, a qual resume brevemente a estrutura da 

dissertação. O segundo capítulo corresponde a fundamentação teórica que embasou 

o desenvolvimento do roteiro proposto, buscando apresentar a Pedagogia Hospitalar, 

que consiste em uma área pouco explorada da Pedagogia, discorrendo a respeito de 

sua importância no acompanhamento dos alunos e os principais desafios de atuação 

desse profissional no ambiente hospitalar. 
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Dando continuidade ao respaldo teórico, no terceiro capítulo têm-se as 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) na Educação à Distância, 

considerando o papel socializador dessas tecnologias, enfocando o uso da plataforma 

Moodle, bem como uso da tecnologia na fase de hospitalização ou de vulnerabilidade 

de saúde. 

O quarto capítulo traz os procedimentos metodológicos utilizados para 

desenvolvimento da pesquisa, destacando-se o processo de coleta e de análise dos 

dados. No próximo capítulo têm-se os resultados e discussões da pesquisa, no qual 

é apresentada a percepção dos professores sobre o uso da plataforma Moodle como 

suporte ao processo de ensino e aprendizagem de alunos do Ensino Médio 

hospitalizados por longa duração, o fluxograma com o passo a passo para 

configuração de um ambiente de ensino e aprendizagem a distância para estudantes 

com saúde vulnerável e o roteiro desenvolvido para configuração da plataforma 

Moodle para esse fim. 

No último capítulo desta dissertação são apresentadas as considerações 

finais deste estudo, junto com o parecer geral e avaliação da metodologia e dos 

resultados obtidos seguidas das referências nas quais este estudo pautou-se.  
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PEDAGOGIA HOSPITALAR NO BRASIL 

 

Este capítulo busca contextualizar os fatores que envolvem o tema retratado 

por este estudo, considerando a necessidade de a formação docente acompanhar o 

desenvolvimento da sociedade e se adequar às novas necessidades, os quais 

também são frutos dos desafios encontrados pelo profissional da educação básica 

para atuar no ambiente hospitalar. 

 

2.1 PROFISSÃO DOCENTE E O DESAFIO DE ADAPTAÇÃO A NOVAS         

DEMANDAS SOCIAIS 

 

Ao se ingressar em um curso de Licenciatura ou de Pedagogia, estuda-se de 

maneira resumida a história da Educação e algumas das constantes transformações 

na sociedade que influenciam na construção da identidade docente e seu papel como 

ator social. Diante desse processo, surgem novas demandas de adaptação aos cursos 

de Pedagogia e Licenciaturas que esses profissionais precisam se submeter com o 

intuito de exercer a docência com mais eficácia.  

Por essa razão, surge o processo de redefinição do que é o curso de 

Pedagogia e, em especial, quem é o profissional pedagogo na base técnica da 

educação, tendo em vista que este pode ser ajustável a diversas tarefas de cunho não 

docente nas instituições de ensino. Essa redefinição da função do pedagogo, abriu 

novas possibilidades ao mesmo, clareando assim a identidade profissional desse no 

país, gerando “remoldes” a formação desse docente, agora, sob uma esfera de 

interdisciplinaridade curricular, Suba (2012). 

A profissão docente é alvo de constante atenção entre pesquisadores, 

educadores e profissionais da educação e para compreender a profissionalidade 

docente, faz-se necessário analisá-la no contexto histórico da sociedade em que 

vivemos. Para Sacristán (1991, p. 65, grifo do autor): “a discussão sobre a 

profissionalidade do professor é parte integrante do debate sobre os fins e as práticas 

do sistema escolar, remetendo para o tipo de desempenho e de conhecimento 

específicos da profissão docente”.  Segundo D’Avila e Leal (2015), o conceito de 

profissionalidade remete às competências, que são as habilidades, as atitudes e os 

saberes, desenvolvidos durante o processo de profissionalização docente. Nessa 

situação, o professor pode desenvolver suas competências desde o processo de 
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formação inicial e principalmente durante o exercício de sua profissão. Portanto, a 

profissionalização refere-se ao processo no qual a profissionalidade está inserida, 

sendo, então, a busca incessante por um perfil e uma identidade profissional.  

Nessa compreensão, Sacristán (1991), explicita que o conceito das 

competências deveria transcender as dimensões da técnica e do improviso. Segundo 

o autor:  

 

A competência docente não é tanto uma técnica composta por uma série de 
destrezas variadas baseadas em conhecimentos concretos ou na 
experiência, nem numa simples descoberta pessoal. O professor não é um 
técnico nem um improvisador, mas sim um profissional que pode utilizar o seu 
conhecimento e a sua experiência para se desenvolver em contextos 
pedagógicos práticos pré-existentes (SACRISTÀN, 1991, p. 74). 

 

O profissional docente é responsável pelo processo de ensino e 

aprendizagem, que ocorre em diferentes instituições educativas formais. A função que 

o professor exerce possui características que são próprias quanto à sua profissão, em 

relação à forma de ensinar, à sua importância e às exigências do que se espera do 

docente diante de desafios e incertezas no mundo contemporâneo. Ou seja, como 

profissão, a docência pressupõe uma formação para seu exercício.  

Para compreender o trabalho docente é necessário analisar suas 

características e especificidades, pois envolve o processo complexo na relação ensino 

e aprendizagem. Compreendemos o ensino como prática social complexa e histórica 

que sofre determinações da sociedade humana. Segundo D’Ávila e Leal (2015), o 

ensino como prática social precisa ser problematizado, compreendido e transformado, 

a fim de favorecer o diálogo resultante a partir das relações entre professores e alunos. 

Segundo Passos (2007), a compreensão da profissão docente torna-se necessária 

mediante a complexidade do processo de ensino e aprendizagem:  

 

O ensino é uma prática social concreta, dinâmica, multidimensional, 
interativa, sempre inédita e imprevisível. É um processo que sofre influências 
de aspectos econômicos, psicológicos, técnicos, culturais, éticos, políticos, 
institucionais, afetivos, estéticos. (PASSOS, 2007, p. 77)  

 

Para melhor compreender a profissão docente, deve-se analisar algumas de 

suas principais características. A primeira característica é o trabalho interativo. 

Compreender o ensino como parte da formação necessária para os seres humanos 

pressupõe entender que estes são ao mesmo tempo seres individuais e coletivos. 



18 
 

Segundo Tardif (2002), o objeto de trabalho docente são os seres humanos que 

possuem características individuais que os diferenciam uns dos outros, formando ao 

mesmo tempo um grupo, uma coletividade. O professor convive com pessoas que são 

individuais e heterogêneas, por essa razão, o docente deve desconsiderar as 

diferenças singulares em sua sala de aula, cada estudante possui sua particularidade, 

trazendo-a para o contexto escolar.  

O trabalho docente interage com seres humanos, que por sua vez são seres 

sociais. Os alunos vêm de diversas origens sociais, culturais, econômicas e étnicas, 

sendo assim essa diversidade na sala de aula, dependendo da atitude do professor, 

pode gerar situações de discriminação e rejeição. Ainda na dimensão da 

sociabilidade, o objeto do trabalho docente, os alunos, não são objetos materiais de 

trabalho, como o objeto de trabalho de outros profissionais. Para esses, os objetos 

são controlados, os movimentos são precisos, para que sua ação seja concretizada 

até que se chegue ao produto final. Na educação e no ensino não funciona assim, 

cada aluno possui peculiaridades e particularidades; os alunos sofrem inúmeras 

influências do seu meio, podendo oferecer resistência à atividade do professor. Outra 

característica do trabalho docente que se destaca é a presença da dimensão afetiva 

no ensino, algo que pode ser um componente facilitador ou bloqueador no processo 

de ensino e aprendizagem, pois o trabalho docente facilmente pode sofrer 

interferência de fator emocional, afetivo dos alunos. Os sentimentos dos docentes em 

relação aos alunos vão além de pensar nos alunos, mas também em perceber as 

preocupações dos estudantes, seus problemas, suas dificuldades e suas emoções.  

Nessa perspectiva, o trabalho docente envolve tensões, dilemas, escolhas e 

negociações dentro da sala de aula, por exemplo, um professor que ensina pela 

manhã não significa dizer que à tarde seja o mesmo com relação aos alunos, uma vez 

que as relações afetivas estabelecidas são únicas em cada situação. Tardif assim 

discorre os dilemas que caracterizam o trabalho docente:  

 

Por exemplo, o professor tem que trabalhar com grupos, mas também tem de 
se dedicar aos indivíduos; deve dar sua matéria, mas de acordo com os 
alunos, que vão assimilá-la de maneira muito diferente; deve agradar aos 
alunos, mas sem que isso se transforme em favoritismo; deve motivá-los, sem 
paparicá-los; deve avaliá-los, sem excluí-los, etc. Ensinar é, portanto, fazer 
escolhas constantemente em plena interação com os alunos. Ora, essas 
escolhas dependem da experiência dos professores, de seus conhecimentos, 
convicções e crenças, de seu compromisso com o que fazem, de suas 
representações a respeito dos alunos e, evidentemente, dos próprios alunos 
(TARDIF, 2002, p. 132). 
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A terceira característica do trabalho docente refere-se ao que o autor 

denomina trabalho investido. O professor precisa apostar em seu trabalho, que exige 

um investimento pessoal por parte do docente, pois nesta direção compreende-se que 

o professor enquanto pessoa faz parte do professor profissional, carrega em si suas 

experiências, suas características, seus compromissos, seus conhecimentos, seus 

valores. Diante disso, o autor ressalta a personalidade do professor como parte 

integrante de sua prática docente, a respeito disso Tardif (2002) nos diz:  

 

Aquilo que nos parece ser a característica do trabalho investido ou vivido é a 
integração ou absorção da personalidade do trabalhador no processo de 
trabalho quotidiano enquanto elemento central que contribui para a realização 
desse processo. (...) Nesse tipo de atividade, a personalidade do trabalhador, 
suas emoções, sua afetividade fazem parte integrante do processo do 
trabalho. Nesse sentido ela é um componente tecnológico das profissões de 
interação. Essa tecnologia emocional é representada por postura físicas, por 
maneira de estar com os alunos (TARDIF, 2002, p.142). 

 

A quarta característica que compõe o trabalho docente é a dimensão ética, 

esta envolve as decisões, escolhas, valores nos quais se baseiam o trabalho e as 

ações do professor em sala de aula. Segundo Tardif (2002) uma das questões que 

envolvem a dimensão ética refere-se à dificuldade que o docente sente em relação ao 

enfrentamento da característica do ensino que envolve, ao mesmo tempo, o coletivo 

e o individual.  

Diante desta dificuldade, o professor elabora em seu cotidiano escolar 

estratégias para atender seus alunos criando condições para que todos possam ser 

devidamente acompanhados. Outra questão, que envolve a ética, problematiza a 

diferença que envolve o conhecimento do docente e o conhecimento dos alunos, 

atentando-se ao se utilizar de uma linguagem acessível para que seus alunos possam 

compreender os conteúdos abordados em sala de aula. Observa-se que as 

características do trabalho docente envolvem uma dinâmica complexa e por isso o 

ensino não segue rigidamente a modelos prévios, estabelecidos, burocráticos e exige 

do professor determinados saberes inerentes à sua profissão. 

 

2.2. OS DESAFIOS DA ATUAÇÃO DO PEDAGOGO NO AMBIENTE HOSPITALAR  

 

A educação é uma das premissas fundamentais para o ambiente hospitalar, 

podendo-se dizer que a importância de sua inserção nesse ambiente começou 



20 
 

quando se notou que crianças que passavam por um período internadas no ambiente 

hospitalar precisavam se afastar de seus estudos, portanto eram prejudicadas até o 

retorno às atividades da escola. Assim, o pedagogo assume a posição de integrar o 

aluno à escola, construindo um saber sistematizado. Matos e Mugiatti (2017) elucidam 

que a pedagogia hospitalar deve conciliar o tratamento e o processo de escolaridade, 

buscando alternativas que possam integrar esta situação transitória.  Sendo assim, de 

forma multi e interdisciplinar, parte-se da condição inata do organismo para o resgate 

da humanização e da cidadania. 

Para Schilke e Nascimento (2007), a inserção do profissional de pedagogia 

no hospital faz parte das transformações que o Brasil vem passando ao colocar a 

saúde e a educação como um direito de todos, pois apesar de serem direitos 

fundamentais do cidadão brasileiro, por vezes, é perceptível a falta de eficiência. Em 

âmbito mundial, verificam-se as primeiras intervenções da atuação do profissional de 

pedagogia no ambiente hospitalar no ano de 1935 em Paris, quando Henri Sellier 

inaugurou uma escola para crianças que não estavam aptas a frequentar a escola por 

motivo de saúde, com sua ideia sendo logo expandida para o restante da França, para 

a Alemanha, outros países da Europa e para os Estados Unidos, onde a tuberculose 

era muito comum no período e assim afastava as crianças da escola. Porém, a 

pedagogia no ambiente hospitalar ganha força somente na Segunda Guerra Mundial 

dado ao número de crianças hospitalizadas, havendo a união entre pedagogos e 

médicos na busca por recuperar essas crianças, Silva, Cardoso e Santos (2011). 

No Brasil, as primeiras vertigens da inserção do pedagogo no ambiente 

hospitalar, de acordo com Souza, Avanzini e Szenczuk (2009), foi na data de 1950, 

no Rio de Janeiro, na Escola Hospital Menino Jesus, com um professor realizando 

atendimento hospitalar, todavia, não ganhou importância desde então, evoluindo de 

maneira pouco significativa. De acordo com Silva, Cardoso e Santos (2011) a atuação 

do pedagogo no ambiente hospitalar é um tema bastante escasso, assim, não é 

possível encontrar ao certo quando ocorreu e o local específico, afirmando que 

provavelmente tenha surgido inicialmente no Estado do Paraná. 

Apesar de não ser possível discorrer com clareza sobre as origens da atuação 

do pedagogo no ambiente hospitalar no Brasil, deve-se mencionar que a Constituição 

Federal de 1988, vigente até os dias de hoje, traz em seu bojo o reconhecimento da 

necessidade do pedagogo no ambiente hospitalar, e foi a partir dessa disposição que 

em 1995 foram criados os Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados, 
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Resolução n. 41/1995, que traz em seus dispositivos diretamente a questão da 

Pedagogia Hospitalar, afirmando que toda criança hospitalizada tem o direito de 

participar de atividades recreativas e educativas enquanto estiver internada, sendo 

direito da família acompanhar e participar de todo esse processo, Silva; Cardoso e 

Santos (2011). 

Importante destacar, ainda, o Documento do Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) publicado no ano de 2002 “Classe hospitalar e atendimento pedagógico 

domiciliar: estratégias e orientações”, onde são definidas as formas de atendimento 

do pedagogo à criança em condição hospitalar: 

 

Denomina-se classe hospitalar o atendimento pedagógico-educacional que 
ocorre em ambientes de tratamento de saúde, seja na circunstância de 
internação, como tradicionalmente conhecida, seja na circunstância do 
atendimento em hospital-dia e hospital-semana ou em serviços de atenção 
integral à saúde mental. Atendimento pedagógico domiciliar é o atendimento 
educacional que ocorre em ambiente domiciliar, decorrente de problema de 
saúde que impossibilite o educando de frequentar escola ou esteja ele em 
casas de passagem, casas de apoio, orfanatos e/ou outras estruturas de 
apoio da sociedade. (BRASIL, 2002, p. 13) 

 

Conforme é possível verificar, a atuação do pedagogo no ambiente hospitalar 

não é assunto recente no Brasil, já tendo evoluído, inclusive na legislação e nos 

documentos oficiais que orientam a educação, contudo, enfrenta inúmeros desafios 

de grande importância para crianças hospitalizadas. Cada vez mais o profissional da 

educação precisa expandir suas necessidades fora da escola, por exemplo, em 

hospitais, prestando atendimento à família e à criança em tratamento. De acordo com 

Wiles (apud Fonseca, 2003, p. 25) a pedagogia hospitalar trata-se de: 

 

Modalidade educacional que visa atender pedagógico-educacionalmente 
crianças e jovens que, dadas suas condições de saúde, estejam 
hospitalizadas para tratamento médico e, consequentemente, 
impossibilitados de participar das rotinas de sua família, sua escola e de sua 
comunidade. (WILES APUD FONSECA, 2003, p.25) 
 

O processo de hospitalização de uma criança traz a ela e a sua família um 

momento de difícil compreensão, onde todos se tornam mais sensíveis e suscetíveis 

a medos, principalmente devido ao afastamento de sua casa, da escola, do convívio 

familiar e percebem a fragilidade de seu corpo. Guimarães (1988) disserta: 

 

Durante seu desenvolvimento, a criança explora e interage com seu meio de 
forma contínua e recíproca. Por meio desta interação mútua, à medida que 
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características ambientais sejam favoráveis e oportunidades sejam 
oferecidas, ocorrem modificações em seu repertório comportamental e na 
natureza funcional do meio. (GUIMARÃES, 1988, p. 105) 

 

A escolarização hospitalar tem o intuito de diminuir o fracasso e a evasão 

escolar a partir da aplicação de metodologia que consiste na atuação de professores 

em hospitais, porém debates e discussões sobre o desenvolvimento de políticas 

públicas para esse público são incipientes no país.  De acordo com a Política Nacional 

de Educação Especial, escolarização hospitalar é definida como:  

 

[...] ambiente hospitalar que possibilita o atendimento educacional de crianças 
e jovens internados que necessitam de Educação Especial e que estejam em 
tratamento hospitalar. (...) as classes hospitalares devem dar continuidade ao 
processo de desenvolvimento e aprendizagem de alunos matriculados em 
escola da Educação Básica, contribuindo para o retorno e reintegração ao 
grupo escolar, desenvolvendo um currículo flexibilizado com crianças, jovens 
e adultos não matriculados no sistema educacional local, facilitando o 
posterior acesso à escola regular (BRASIL, 2001, p. 4). 

 

Os momentos de internação hospitalar são diretamente relacionados ao 

isolamento do paciente do convívio social/familiar. Spitz (1945,1946) chama de 

depressão anaclítica e hospitalismo os problemas sofridos por crianças e 

adolescentes internados por longos períodos, os quais podem ficar afastados da 

mãe/responsável nesse momento de tratamento. Esta teoria de Spitz pode ser 

relacionada à teoria de Bowlby (2002), a qual descreve a importância das primeiras 

relações da criança com a sua mãe ou cuidador até os seis anos de idade. Ainda, na 

perspectiva desses autores, a presença de cuidados disponíveis e contingentes é 

essencial para a formação da criança. Sendo assim, no momento de internação, é 

refletida a necessidade que a criança hospitalizada tem de encontrar uma base segura 

em sua mãe e/ou responsável. 

A preocupação com a saúde física do hospitalizado é, sem dúvida, a maior 

preocupação dos responsáveis, mas é preciso destacar também os determinantes do 

desenvolvimento psíquico e cognitivo e as necessidades intelectuais do hospitalizado, 

dando atenção especial ao processo educacional, interrompido para a realização do 

tratamento.  

Apesar de incipiente no Brasil, a elaboração de uma política específica de 

atenção integral à saúde e à educação para essa clientela revela que o Poder Público 

e as organizações não-governamentais estão preocupados com este grupo em 
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vulnerabilidade social. As políticas de ação afirmativa na área educacional introduzem 

a necessidade de combater a discriminação existente em determinados espaços na 

sociedade, bem como a desigualdade entre raças e gêneros. Ao preocupar-se com 

esta questão e transformá-la em elemento inspirador para as políticas públicas, a 

sociedade aproxima-se da consolidação dos valores éticos e democráticos. 

As classes hospitalares foram criadas para assegurar às crianças e aos 

adolescentes hospitalizados a continuidade do processo escolar. O contato com o 

professor no ambiente hospitalar pode proteger o desenvolvimento e contribuir para a 

reintegração à escola, além de proteger o sucesso na aprendizagem.  

A pedagogia hospitalar transcende os parâmetros usualmente adotados na 

escola regular, Matos; Mugiatti (2017), sendo um processo alternativo de educação, 

pois ultrapassa os métodos convencionais escola/aluno buscando apoiar o aluno-

paciente. A pesquisa sobre o atendimento pedagógico-hospitalar não é vasta, mas 

aponta para o importante papel do professor junto à aprendizagem e ao resgate da 

saúde do estudante hospitalizado.  

Porto (2008, p.50) explica a pedagogia hospitalar como “uma área de 

conhecimento atuante no conhecimento ao paciente dos motivos desencadeadores 

da real situação, fazendo com que seja entendida em uma linguagem simples, 

respeitando a singularidade dos sujeitos”. Sobre a atuação do pedagogo no ambiente 

hospitalar, Fonseca (2008) disserta: 

 

O professor da escola hospitalar é, antes de tudo um mediador das interações 
da criança com o ambiente hospitalar. Por isso, não lhe deve faltar, além de 
sólido conhecimento das especialidades da área de educação, noções sobre 
as técnicas e terapêuticas que fazem parte da rotina da enfermaria, e sobre 
as doenças que acometem seus alunos e os problemas (mesmo os 
emocionais) delas decorrentes, tanto para as crianças como também para os 
familiares e para as perspectivas de vida fora do hospital. (FONSECA, 2008, 
p.29) 

 

Tem-se, portanto, como ponto de partida para o profissional de pedagogia 

trabalhar com a criança hospitalizada, analisando sua relação com o outro e consigo 

mesma, procurando a inserir na sua nova realidade que é a hospitalização. Porto 

(2008, p.53) mais uma vez contribui para esse estudo ao fazer a seguinte explanação: 

 

O pedagogo na Instituição Hospitalar auxilia a parte pedagógica de crianças 
hospitalizadas por curto período além daquelas onde a internação é mais 
longa e outras que estejam sem possibilidades de cura, garantindo a estas 
condições para uma sobrevida digna até quando esta deixa de existir.  
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No âmbito hospitalar, cita-se como possibilidades de atuação do pedagogo a 

integração de equipes multidisciplinares, colaborando com outros profissionais, 

adaptando os recursos pedagógicos para o contexto da saúde e para elaboração de 

programas terapêuticos de ensino e aprendizagem em casos de pessoas que estejam 

com suas capacidades adaptativas reduzidas. De acordo com Maluf (2007) a atuação 

do pedagogo no ambiente hospitalar: 

 

Consiste em avaliar no contexto da saúde o desenvolvimento e o uso de uma 
série de competências, tanto físicas, como mentais e emocionais. 
Focalizando o trabalho no desenvolvimento das competências de natureza 
psicossociais para que o paciente se habilite como agente ativo do seu 
próprio processo de tratamento, recuperação e promoção de sua saúde. 
(MALUF, 2007, p. 11) 

 

Desta forma, cabe ao pedagogo trabalhar na redução da ansiedade, baixa 

autoestima e depressões da criança procurando fazê-la aprender a viver com as 

condições impostas pela condição de ser e estar doente. Nesse aspecto: 

 

Ao se atender a criança hospitalizada com a intervenção psicopedagógica, 
cria-se um mecanismo protetor para neutralizar as adversidades inerentes à 
condição de enfermidade e hospitalização. Uma eficiente intervenção 
psicopedagógica facilita o desencadeamento do processo de resiliência, que 
consiste na habilidade de superar o efeito das adversidades e do estresse no 
curso do desenvolvimento.  (MALUF, 2007, p. 15). 

 

O pedagogo possui um preparo para lidar com crianças hospitalizadas, 

possuindo defesas mentais adequadas para enfrentar eventos de estresse e não 

refletir suas angustias ao aluno hospitalizado. Geremias (2010) aborda que é 

fundamental que o apoio pedagógico hospitalar propicie a estimulação essencial, para 

crianças de 0 a 6 anos de idade que tenham problemas de desenvolvimento 

neuropsicomotor. Portanto, nesse contexto é a classe hospitalar quem se 

responsabilizará de dar continuidade à escolarização formal dessas crianças, 

contribuindo para as suas eventuais reintegrações à escola após a alta hospitalar. 

Segundo Geremias (2010), a recreação ao promover o lúdico como proposta 

terapêutica possibilita, por meio do brincar, resgatar a vitalidade e a autoconfiança da 

criança. Seria papel do ambulatório, a triagem, orientar e acompanhar as crianças 

com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e com dificuldades de 

aprendizagem. 
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Observa-se, portanto, mesmo doente, a criança possui capacidade de se 

apropriar do ato de brincar e, por isso, um hospital com uma brinquedoteca acaba 

favorecendo a uma fuga da realidade do tratamento e dos problemas ocasionados 

pela hospitalização. Além disso, é muito importante a presença dos familiares, os 

quais reforçam a ideia de segurança e colaboram para o sucesso do tratamento. Já a 

atuação do pedagogo proporciona um ambiente calmo, descontraído e o mais 

parecido possível com o ambiente familiar. Para Chiattone (1988, p.45). 

 

A privação materna é uma situação ampla que abrange várias situações 
diferentes, na qual a criança não encontra esse tipo de relação. Ela 
compreende deficiência de alimento emocional e de estímulo intelectual e os 
resultados da ausência de ambos, embora possam estar presentes cuidados 
físicos adequados. 

 

Cabe ao pedagogo ajudar não só a criança, mas também a família a entender 

e a enfrentar a doença, esclarecendo suas dúvidas e buscando conhecer os hábitos 

da família para se estabelecer uma melhor qualidade de assistência e redução do 

período de internação (LIMA, 1995). 

 

Acompanhar o processo diagnóstico e terapêutico através do 
aperfeiçoamento de habilidades técnicas, diminuírem os efeitos agressivos 
que afetam o desenvolvimento da criança, assistir a criança objetivando sua 
integralidade, reunir crianças com a mesma problemática, vivenciando 
problema, semelhantes, para que se ajudassem mutuamente, proporcionar 
oportunidades para que, através da recreação, manifestassem suas 
ansiedades, angústias e medos, ouvir as manifestações e dar apoio, orientar 
os pais a lidar com o filho de acordo com a fase da doença em que o mesmo 
se encontrasse (LIMA, 1995, p. 72).  

 

Assim, o sentimento no ser humano é entendido como um combustível para 

reagir ao processo atual por mais doloroso que seja, estimulando a sentir prazer nos 

acontecimentos do cotidiano, impulsionando-o para frente para a vivência de novas 

experiências, Bielemann (2003). Afirma ainda o autor: 

 

Os profissionais devem olhar para dentro de si e reconhecer que devem 
apoiar o paciente e a sua família como uma unidade que precisa de sua ajuda; 
entretanto, ao fazê-lo, deve ver as necessidades individuais dos seus 
componentes, respeitando a vulnerabilidade e o estado emocional de cada 
um. (BIELEMANN, 2003, p.137). 

 

Por fim, a criança hospitalizada pode ter atitude de se relacionar bem com a 

equipe de saúde ou de se fechar em seu mundo sem querer interagir. Nesse caso, é 
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dever do pedagogo auxiliar o enfermo a ter espaço para expressar seus sentimentos 

e, ainda, compartilhar com os pais e com os profissionais de saúde sobre suas dúvidas 

para que se sinta mais amparada. 

Por isso, a atuação do pedagogo em ambiente hospitalar é voltada para o 

estímulo da aprendizagem do indivíduo, buscando tornar esse ambiente menos hostil 

durante o período de internação, auxiliando o estudante a se conectar com o mundo 

fora do hospital, elevando a sua autoestima e fazendo-o compreender a doença e o 

ambiente em que está inserido, Silva, Cardoso e Santos (2011). Fonseca (1999, p. 

120) fala também sobre a função do pedagogo nesse ambiente: 

 

A função do professor de classe hospitalar não é apenas a de manter as 
crianças ocupadas. As crianças estão crescendo e se desenvolvendo estejam 
ou não no hospital. O professor está lá para estimulá-las através do uso de 
seu conhecimento das necessidades curriculares de cada criança. Por causa 
deste conhecimento, pode o professor agir como um catalizador e interagir 
com as crianças proporcionando condições para a aprendizagem. O 
professor também funciona de modo importante como uma pessoa de ligação 
com um padrão normal de retorno à casa e à escola de origem. 

 

Diante disso, o professor age como um catalisador, fazendo o intermédio entre 

o aluno adoentado e a escola, buscando sempre a promoção do seu conhecimento e 

elevação de sua autoestima. Como bem ressalta Fonseca (2008, p. 29), “o professor 

da escola hospitalar é, antes de tudo, um mediador das interações da criança com o 

ambiente hospitalar”. No que diz respeito aos desafios enfrentados pela atuação do 

pedagogo em ambiente escolar, Evangelista (2009, p. 3) elucida que: 

 

Os desafios da escola hospitalar são inumeráveis, lidar com o sofrimento, 
com a dor, a angústia, a tristeza das crianças e logo depois ter que conquistá-
la para aceitar o convite para ir à escola, faz do professor um mágico, que ao 
tirar da sua caixa de ferramentas, livros, os papéis, os lápis coloridos, 
materiais muitas vezes pouco atrativos na rotina da escola regular, na escola 
do hospital esses materiais representam a possibilidade nesse momento de 
distanciamento do seu mundo exterior, a aproximação da sua vida normal. 

 

Assim, um dos maiores desafios está na própria postura a ser assumida pelo 

pedagogo sem deixar que o ambiente hostil o afete, tornando-o para o aluno algo 

agradável, estimulando o seu processo de aprendizagem, amenizando o seu processo 

de doença. A autora ainda ressalta: 

 

Frequentar a escola, interagir com seus colegas do hospital, aprender e 
conhecer sentidos, denotam prazer advindo do espaço escolar, e a criança 
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internada anseia por esta normalidade, vão para a sala de aula 
prazerosamente, realizam as atividades sugeridas com interesse, muitas 
levam para os leitos suas produções, lápis e papel para desenharem suas 
fantasias, muitas reclamam quando chega o final de semana que não tem 
aula, quando saem de alta e retornam para consultas vão direto para classe 
e se inserem espontaneamente, por que sabem que faz parte desse lugar – 
a escola. O hospital é um ambiente privilegiado dos profissionais de saúde 
em geral, associado ao movimento de humanização à presença do pedagogo 
nesse contexto é vista como um co-participante desse processo. Entretanto 
sua formação não o prepara para essa prática, sua ação muitas vezes dentro 
do hospital é confundida como entretenimento, recreativa, espontaneísta. O 
pedagogo que atua no hospital, vem buscando o reconhecimento do seu 
papel e de sua atuação específica nesse espaço, e são ainda raros os que 
fazem parte da equipe multidisciplinar dos hospitais (EVANGELISTA, 2009, 
p. 3). 

 

Desse modo, a Pedagogia Hospitalar pode beneficiar a criança ou o 

adolescente, que está hospitalizado, no desenvolvimento do quadro de saúde, 

considerando que possibilita a sua socialização, bem como o desenvolvimento da 

aprendizagem ininterrupto em seu período de internação, buscando levar ao aluno o 

que ele teria acesso em sala de aula. Todavia, faz-se necessário mencionar que a 

Pedagogia Hospitalar não deve ser confundida como meramente recreativa, sendo 

necessária a realização de estudos que demonstrem sua importância tanto na 

promoção da saúde quanto no processo de ensino e aprendizagem. Destacando 

sobre a problemática nessa área, Fonseca (1999, p. 119) disserta: 

 

A insuficiência de teorias e estudos acerca desta natureza em território 
brasileiro gera, tanto na área educacional, quanto na área de saúde, o 
desconhecimento desta modalidade de atendimento tanto para viabilizar a 
continuidade da escolaridade àquelas crianças e adolescentes que requerem 
internação hospitalar, quanto para integralizar a atenção de saúde e 
potencializar o tratamento e o cuidado prestado às crianças e ao adolescente. 

 

De fato, se trata de um campo ainda pouco explorado até hoje, poucas são as 

pessoas que já ouviram falar sobre o assunto, necessitando de mais pesquisas na 

área. Por essa razão, o presente estudo interessou-se em elencar essas questões, 

devido ao histórico acadêmico do pesquisador que desenvolveu esta investigação, 

sendo que parte desse histórico contempla a docência e a direção escolar durante 

anos, e ainda a graduação de medicina que acarretou o contato direto com esse 

público hospitalizado.  

É pertinente ressaltar que é possível comprovar a escassez de trabalhos que 

problematizaram a Pedagogia Hospitalar e principalmente a fusão desse tema com o 

outro objeto desse estudo, a EAD, pois ao se buscar pesquisas sobre o tema EAD, 
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Pedagogia Hospitalar e último ano do Ensino Médio para a revisão de literatura deste 

estudo, não foi encontrado no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES e no 

Google Acadêmico nenhum trabalho, que em si, abordasse diretamente esses três 

itens. A maioria abordava somente a Pedagogia Hospitalar e outros retratavam 

apenas sobre EAD para o Ensino Superior. Portanto, este é o primeiro estudo no Brasil 

que discute diretamente sobre EAD no Ensino Médio para estudantes em 

vulnerabilidade de saúde.  

Sendo assim, torna-se de extrema valia discutir e compreender os benefícios 

que a democratização do ensino, a partir do uso da tecnologia, ocasionaram para esse 

público. Petraglia e Arone (2015) discorrem sobre:   

 

Vale lembrar que as demandas da contemporaneidade geraram 
diferenciadas necessidades e surgiu um novo perfil de sujeito na escola. 
Despontou também um conjunto de potencialidades e desafios, marcado pela 
modernização econômica, pelo fortalecimento dos direitos da cidadania, pela 
revolução digital e pela sociedade do conhecimento, em que educação e 
formação passam a ter papel significativo e mais abrangente. (PETRAGLIA; 
ARONE, 2015, p. 19).  

 

A afirmação das autoras chama a atenção para as obviedades do novo perfil 

da escola, do novo perfil de discentes e também de docentes, evidenciando-se, ainda, 

que a escola passou por mudanças e novas demandas em todas as suas dimensões, 

do ensino à gestão. A educação, nesta perspectiva, é um campo que necessita com 

urgência de transformações intensas no que diz respeito ao pensamento, pois ainda 

é entendida como fragmentada. 

Segundo Fava (2014), o atual estágio de comunicação é a cultura da 

convergência, ou seja, isso seria a passagem da cultura interativa para a cultura 

participativa, a qual alimenta os três desejos da geração atual que são: compartilhar 

a informação, influenciar outras pessoas e manter-se informado. Trazendo essa ideia 

para a educação, a cultura da convergência apresenta conteúdos e informações por 

meio de diversas plataformas, fazendo com que alunos migrem para qualquer parte 

do mundo em busca das experiências de aprendizagem que desejarem, pois o 

aprendizado pode acontecer  “em redes, em qualquer lugar, em qualquer espaço, em 

qualquer tempo, em todo tempo” (FAVA, 2014, p. 89). 

De acordo com Dowbor (2001, p. 79), o mundo de hoje constitui ao mesmo 

tempo um desafio ao mundo da educação, e uma oportunidade. É um desafio, porque 
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o universo de conhecimentos está sendo revolucionado tão profundamente, que 

ninguém vai sequer perguntar à educação se ela quer se atualizar. 

Portanto, conforme o autor, hoje a mudança não é uma questão de escolha, 

mas de sobrevivência, e a contestação não virá de “autoridades”, e sim da crescente 

e insustentável insatisfação dos alunos, os quais “diariamente comparam os 

excelentes filmes e reportagens científicos que surgem na televisão e na internet, com 

as mofadas apostilas e repetitivas lições da escola” (DOWBOR, 2001, p. 80). Aí entra 

o papel da inserção da inovação tecnológica no ambiente escolar para fins 

pedagógicos, e se utilizada de forma adequada, sem excessos e de maneira 

organizada, pode se tornar uma forte aliada para o processo de ensino e 

aprendizagem.  

É dessa maneira que funciona, por exemplo, a estrutura da EAD, a partir de 

uma demanda, que é a necessidade de expansão do ensino, a qual começou aos 

poucos pela inserção de novas tecnologias no espaço escolar, aí também foi 

encontrada na internet e na criação de outras tecnologias uma certa forma de 

promover a chegada de cursos de nível superior, por exemplo, a locais considerados 

mais inacessíveis.  

Pois, o ingresso no Ensino Superior, isto é, a busca por uma formação técnica 

especializada, é um desejo, e até mesmo um sonho de muitos estudantes. Considera-

se, todavia, que para tal é necessária uma preparação adequada, uma vez que, 

grande parte das instituições de ensino superior se utilizam da realização de 

processos seletivos específicos. Há de se considerar também que estes são 

contemplados em sua grande maioria por provas que podem ter, por exemplo, um 

elevado grau de complexidade das questões, ou uma alta densidade de candidatos 

por vaga. De forma sucinta, estas provas podem ser a nível nacional, como o Exame 

Nacional do Ensino Médio, ou realizadas pela própria instituição, os conhecidos e 

disputados vestibulares.  

Como todo o sistema de ensino, a Educação a Distância apresenta os seus 

prós e contras, algumas das grandes vantagens, assim como as desvantagens desse 

sistema é a promoção da autonomia do aluno que não é desligado completamente da 

assistência do professor ou dos tutores presenciais ou a distância, pois os alunos têm 

os materiais didáticos que não se limitam somente aos livros, às apostilas ou às aulas 

presenciais muitas vezes cansativas, todos os dias no mesmo horário. A maior 

diversidade de materiais didáticos que podem tornar a aprendizagem mais 
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significativa, mas que ao mesmo tempo exige disciplina, dedicação e organização do 

aluno para os horários de estudos é outra vantagem da EAD..  

Nesse contexto, as vídeoaulas, segundo o estudo de Souza Filho, Souza e 

Gibin (2017), podem se tornar uma ferramenta que auxilia na aprendizagem, uma vez 

que, possuem a capacidade de serem atrativas e despertarem a atenção do público, 

gerando muita aceitação entre os jovens em idade escolar, Magarão, Struchiner e 

Gianella (2012), Candeias e Carvalho (2016); têm a habilidade de alcançar, 

sensibilizar e persuadir a quem o assiste, pois se trata de uma junção de áudio e vídeo 

Fortuna et. al. (2017); e, compreendem um meio de desenvolvimento de novas 

habilidades cognitivas, quer dizer, novos modos de aprender, mais autônomos e 

colaborativos, Souza Filho, Souza e Gibin (2017). 

Ao abordar a utilização de TICs relacionadas à ação educativa, principalmente 

considerando sua conexão com a internet, ou seja, uma ampla difusão e constituindo-

se como uma fonte inesgotável de alternativas, Cristiano (2017), remete-se a um 

período muito recente da nossa história. Um dos impulsionadores desse fenômeno, a 

partir do século XXI e exclusivamente referindo-se às videoaulas, é a criação de 

ambientes virtuais de comunicação, interação, produção e compartilhamento de 

vídeos, Silva e Sales (2015). Nesse contexto, segundo Alves (2011), destaca-se uma 

plataforma surgida em 2005 como, inicialmente, um repositor de vídeos, mas que 

desde então é o maior em difusão e compartilhamento do mundo, o YouTube, uma 

revolução silenciosa que se encontra em constante desenvolvimento. 
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3 AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO E   

   NO AMBIENTE HOSPITALAR 

 

No presente capítulo será apresentada outra parte das discussões teóricas 

que também fundamenta este estudo, no que corresponde ao tema Tecnologia da 

Informação aplicada à Educação a Distância.  

Portanto, na presente sessão temática será abordada e defendida a tese de 

que a relação entre Tecnologia da Informação e EAD pode se tornar um meio eficiente 

de socialização e uma ferramenta capaz de democratizar o acesso aos conteúdos 

escolares por alunos hospitalizados durante um período de longa duração. 

A internet tornou-se parte integrante da vida de todos os indivíduos. Portanto, 

não é surpresa que o uso da internet, mesmo na escola, tenha aumentado 

rapidamente. As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) deram asas a 

acadêmicos, educadores e funcionários afins de várias maneiras (LEMES, 2003). 

Pode-se dizer que as tecnologias têm tido um papel importante no ensino, pois, têm 

oportunizado várias maneiras de intervenção na construção dos conceitos, 

configurando-se como recursos a serem aliados aos materiais tradicionais. As TICs 

têm mudado o modo de agir e pensar das pessoas de várias maneiras, elas têm 

modificado as visões que esses indivíduos têm do mundo. E quando se fala em 

educação, não se pode desprezar o potencial pedagógico que essas ferramentas 

proporcionam quando incrementadas nas escolas. 

Mas, ainda resta uma imagem negativa do software de gerenciamento nas 

mentes de muitas pessoas, Conceição (2005). As instituições educacionais são 

fundamentais para eliminar esses equívocos através da implementação razoável de 

softwares de gerenciamento educacional nas escolas, implementando as TIC para 

criar resultados positivos para seus participantes mais visíveis - seus alunos, Aguiar 

(2008). 

A trajetória das máquinas (computadores) nas escolas surgiu em meio a 

busca de metodologias que fossem capazes de melhorar o ensino em sala de aula, 

percebendo-se que as formas tradicionais já não traziam os resultados esperados. 

Contudo, atualmente, essa concepção tem sido amplamente aceita por diversos 

autores dentre os quais pode-se citar desde Valente (1999) verificando-se grandes 

avanços no contexto da educação. As TICs se encontram cada vez mais se 

aproximando da realidade das escolas, sendo reconhecida a cada dia a importância 



32 
 

da informática na educação e no ensino, independentemente da idade do aluno. 

Nessa perspectiva, as tecnologias podem ser consideradas como fundamentais para 

a educação básica, haja vista que promovem a aprendizagem autônoma do aluno, 

percebendo-o como indivíduo que possui o direito de assumir o controle de seu próprio 

desenvolvimento. 

Faz-se necessário que a escola se proponha a desenvolver em seus alunos 

um pensamento ativo e crítico, havendo uma cooperação entre professor e alunos 

para que possa ser desencadeado um crescimento intelectual, devendo o professor 

se atentar para as dificuldades de cada aluno, para que o mesmo identifique os fatores 

que desencadeiam essas dificuldades e busque ultrapassar esses obstáculos. 

A introdução da tecnologia na educação pode contribuir para o 

desenvolvimento do educando, qualificando-o para o mercado de trabalho e a 

convivência em sociedade como sujeitos aptos ao pleno exercício da cidadania, pois 

isso também é um princípio da educação, baseado nos princípios de liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana (BRASIL, 1998, p.49).  

Destaca-se que a tecnologia educacional não se limita a computadores e a 

softwares, pois outros instrumentos como vídeos, projetores, impressoras comuns, 

impressoras 3d e até mesmo os aplicativos com interação de voz e movimento são 

aliados da tecnologia com fim educacional. Os vídeos, especialmente as videoaulas 

hoje disponíveis, apresentam elementos importantes e capazes de aguçar o interesse 

do observador. 

Rosa (2011, p.16), ainda aponta que a “utilização de um vídeo pode aguçar a 

curiosidade dos alunos, motivá-los a estudar e facilitar sua compreensão”. Sendo 

assim, a tecnologia na educação vai além do uso de softwares de digitação de textos, 

já que utilizar softwares educativos nas aulas pode facilitar a compreensão do aluno, 

na medida em que possa auxiliar os professores na forma de explorar determinado 

conteúdo com o uso das tecnologias para que haja um ensino mais significativo para 

o aluno.  

Verifica-se que as escolas estão cada vez mais se transformando em escolas 

inteligentes comprovando a importância da tecnologia educacional. Essa crescente 

onipresença das TICs significou que se deve monitorar seu papel na educação e faz-

se necessário que os tomadores de decisão, como ministros da educação, 

administradores escolares e instituições educacionais, sejam suficientemente 

perspicazes sobre metodologias que permitam a prática do uso de TIC nas escolas.  
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A rápida taxa de crescimento da tecnologia nas escolas significa uma 

mudança na estrutura educacional na qual ocupa espaço e para aproveitar ao máximo 

o software de gerenciamento escolar é importante entender como eles funcionam. 

Não é suficiente apenas mostrar no papel que a tecnologia educacional é uma opção 

oferecida aos estudantes - esforços devem ser feitos para integrar seu uso à maneira 

atual de fazer as coisas em sua instituição educacional, resenha crítica de Júnior 

(2017) do livro de Bacich (2015). 

Há um impacto da internet na vida dos alunos. Os exercícios de aprendizado 

precisam ser reorientados e reformulados, mudando o foco de fontes manuais 

obsoletas e restritivas para fontes dinâmicas de código aberto. Para que isso seja 

percebido, a ampla utilização do acesso à web tem que ser uma estratégia pensada 

e implementada pelos poderes que estão na escola. Implementar uma tecnologia 

mesmo que simples pode fazer um mundo de diferença (BARANAUSKAS, 2013).  

No entanto, não se pode afirmar que a tecnologia, por si só, irá transformar 

significativamente o ensino escolar, o impacto qualitativo na educação poderá ser 

verificado a partir do momento em que a introdução do computador na escola 

modificar técnicas tradicionais, favorecendo mudanças nas concepções pedagógicas 

atuais (PERRENOUD, 1998). 

Ao explorar uma tecnologia, para Silva (2018), a criança toma dimensões que 

provavelmente não levariam à memória de outro modo, pois quando vivencia algo, ela 

terá a curiosidade de novos conhecimentos, passando a controlar seu próprio 

aprendizado, à sua capacidade criativa e imaginativa, fatores que não deveriam ser 

castrados em benefício da normalização dos conhecimentos dos currículos impostos 

pelo sistema de ensino.  

Ou seja, o aprendizado deveria ocorrer por meio das tentativas e erros, pois 

são através deles que vão construindo e descobrindo sua aprendizagem de forma 

autônoma. Assim, quanto mais o aluno conseguir relacionar o conteúdo com sua 

realidade, praticando-o com consciência, mais significativo se apresentará o ensino. 

Ao fazer uso das TICs de acordo com Rodrigues (2017), o professor contribui 

para o desenvolvimento holístico 1  do aluno, visto que o atrai como agente de 

transformação social, considerando que um ambiente discursivo é criado, fazendo 

com que os alunos percebam a amplitude do mundo, o que já sabiam; o que faltava 

                                                             
1 Holístico ou holista é um adjetivo que classifica alguma coisa relacionada com o holismo, ou seja, que 
procura compreender os fenômenos na sua totalidade e globalidade. 
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aprender; além de aguçar a curiosidade para novas aprendizagens, observando que 

existem diferentes formas de vida e, ainda, diferentes formas de compreender os 

problemas. Sobre o assunto, Brasil (2000, p. 45) destaca que: 

 

[...] educar em uma Sociedade de Informações significa muito mais que 
treinar as pessoas para o uso das tecnologias de informação e comunicação: 
trata-se de investir na criação de competências suficientemente amplas que 
lhes permitam ter uma atuação fundamentada no conhecimento, operarem 
com fluência os novos meios e ferramentas em seu trabalho, bem como 
aplicar criativamente as novas mídias, seja em usos simples e rotineiros, seja 
em  aplicações mais sofisticadas.  

 

Desse modo, é fundamental que o professor acompanhe as mudanças sociais 

cada vez mais complexas e competitivas. Professores (e pais) preocupam-se com a 

distração que algumas tecnologias podem ocasionar para seus alunos (e filhos), e 

este é um fato inegável. A simples presença de softwares de divertimentos na web 

tem sido um desperdício de tempo para estudantes e as escolas não podem se dar 

ao luxo de contornar a questão - elas devem lidar com ousadia e firmeza com esses 

problemas, percebendo que a solução está em escolher a tecnologia certa e não tentar 

mudar o comportamento humano, Bergmann (2017).  

Francamente, as escolas não têm tempo e recursos suficientes para impedir 

que os alunos se envolvam com a tecnologia. Uma solução melhor seria direcionar 

esse interesse para sistemas mais construtivos. Envolver uma criança através do uso 

de conteúdo dinâmico nas leituras compartilhadas em sala de aula pode trazer 

benefícios precisos para a educação, Bondía (2002). 

O software escolar ajuda a envolvê-los em animadas discussões em grupo, 

criadas de acordo com o interesse no assunto, e fornecer uma atenção individual 

através da comunicação personalizada provavelmente dará melhores resultados do 

que a proibição definitiva do inevitável. Estabelecimentos escolares não podem negar 

sua parte imperativa para superar distrações tecnológicas. Sua chave é envolver os 

alunos, incentivando a prática de educação através do uso de tecnologia da 

informação e comunicação nas escolas, Aguiar (2008).  

As escolas podem dar aos seus alunos a chance de se familiarizar com as 

diversões educacionais monitoradas por seus educadores. Simultaneamente, os 

instrutores devem ser a principal faísca e diretores de execução de tecnologia da 

informação e comunicação nas escolas. Eles devem ser os operadores do progresso 

da técnica tradicional em direção às técnicas modernas atuais, resultando em uma 
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mudança mundial na aprendizagem. Professores fazendo avanços neste campo, hoje, 

podem pensar que este é apenas um aspecto suplementar para as partes mais 

formais do ensino, mas são os arquitetos da informatização que estabelecerão como 

o sistema de gestão educacional será utilizado de novas maneiras no futuro. 

 

3.1 E-LEARNING 

 

A EAD a partir da década de 1990 passou a contar com recursos de 

informática, com as chamadas Tecnologias de Informação de Comunicação (TIC), 

passando, então, a ser conhecida como e-learning, que é oferecido ao usuário pelo 

computador, utilizando tecnologia padrão da internet e constituindo-se numa forma de 

aprendizado à distância. Este cenário educacional adéqua-se às necessidades da 

sociedade contemporânea, que vivencia mudanças na economia e áreas técnicas, 

científicas e informacionais, como explica Araújo e Magnoli (2005, p. 19): 

 

[...] a partir da década de 1970, esboçou-se um novo ciclo de inovações, que 
veio a ser conhecido como revolução tecnocientífica e informacional. Os 
fundamentos desse ciclo de inovações repousam sobre à revolução da 
informação, os avanços da biotecnologia, a automatização e a robotização 
dos processos produtivos, a descoberta de novos materiais e de novas 
tecnologias de geração de energia. A revolução tecnocientífica e 
informacional tem seu núcleo na informática, ou seja, no entrelaçamento das 
indústrias de computadores e softwares com as de telecomunicações. 

 

Pode-se dizer que o termo e-learning refere-se a um tipo de aprendizagem 

cujos fundamentos gerais obedece aos parâmetros de educação à distância, tal como 

é definida por Francisco Soeltl (2006), presidente do portal e-learning Brasil e da 

empresa Micropower,2 quando questionado sobre as diferenças entre o e-learning e 

outras modalidades de aprendizagem diz: “sempre que nós utilizamos as tecnologias 

disponíveis para suportar o processo de ensino e aprendizagem, praticamos e-

learning” (SOELTL, 2006, p. 1). Além disso, segundo Vidal e Silva (2010, p.2), o 

Ensino à Distância caracteriza-se por ser o:  

 

[...] aprendizado que ocorre num lugar diferente do local de ensino, utilizando 
técnicas e tecnologias, além de uma estrutura organizadora que apoie esta 
modalidade. Os acessos aos mais variáveis meios tecnológicos 
possibilitaram que a separação entre aluno e professor nem sempre seja total 

                                                             
2 Homepage oficial da empresa Micropower: <http://www.micropower.com.br/v4/index.html > 
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tão dispersas como nos modelos anteriores. Neste modelo, a flexibilidade de 
espaço e tempo é redimensionada com os contatos online, tornamos 
comunicação mais rápida e, com isso, poderá ter o acompanhamento 
contínuo do seu próprio processo de aprendizagem e sentir-se mais motivado 
a continuar os estudos. 

 

De acordo com Rosenberg (2002, p. 25): “e-learning refere-se à utilização das 

tecnologias da internet para fornecer um amplo conjunto de soluções que melhoraram 

o conhecimento e o desempenho”. Nesse contexto, é uma modalidade de EAD que 

possibilita a autoaprendizagem com a utilização de recursos didáticos organizados, 

apresentados em diferentes suportes de comunicação, as TICs, veiculados por 

intermédio da internet.  

São sinônimos de e-learning de acordo com Rosenberg (2002) o web training, 

web education que seriam educação à distância via internet, ensino controlado por 

tecnologia, ensino dirigido por computador. Com base na conceituação apresentada, 

pode-se depreender que são objetivos do e-learning: democratizar o acesso à 

educação; reduzir custos; aumentar a autonomia e independência do aprendiz; 

incentivar a educação permanente; e aplicar recursos tecnológicos e de multimídia 

para o enriquecimento de aprendizagem. 

Os cursos de e-learning devem privilegiar, segundo Marc Rosenberg (2002), 

a qualidade dos conteúdos e o incentivo do desenvolvimento de uma cultura de 

aprendizagem permanente. Estes programas permitem uma aprendizagem mais 

rápida, já que o aluno pode avançar no conteúdo, segundo seu próprio ritmo e tempo. 

O planejamento de tais cursos necessita ter em vista o perfil, o nível, as características 

e as necessidades dos possíveis alunos. 

A autoaprendizagem passa a ser, assim, o elemento primordial dos cursos de 

e-learning. Para promover e incentivar a autoaprendizagem e a motivação, programas 

de e-learning devem considerar os conhecimentos anteriores do aluno e a sua 

experiência pessoal. Além disso, estes programas devem conter análises e sínteses, 

aplicabilidade dos conceitos, elementos motivadores e contextualização com os fatos 

do ensino e do cotidiano. O processo de aprendizagem envolve instrução e 

informação como o Quadro 1 demonstra: 
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QUADRO 1- Fatores envolvidos no processo de aprendizagem. 

Instrução Informação 

Focalizada em resultado de 
aprendizado. 

Focalizada em uma 
organização específica do 
conteúdo. 

Objetivo definido pelos designers 
institucionais, instrutores, etc. 

Objeto definido principalmente 
pelos usuários 

Baseada em forte diagnóstico das 
características e das 
necessidades dos usuários e 
tempo por objetivo atender a 
essas necessidades. 

Baseada nas características da 
disciplina do conhecimento e 
em usuários específicos. 

Sequenciada para ótima retenção 
de memória. 

Sequenciada para ótima 
referência 

Contém componentes de 
apresentação, prática retorno e 
avaliação. 

Centrada principalmente na 
apresentação eficaz. 

Fonte: Rosenberg (2002). 

 

Assim, em um processo de aprendizagem na educação à distância estão 

incluídos fatores de instrução e informação e, assim, como qualquer outro tipo de 

ensino é exposto a desafios, conforme bem destaca Rosenberg (2002, p. 12): 

 

O verdadeiro desafio para o aprendizado, especialmente para o e-learning, é 
a habilidade de distinguir entre a necessidade de informação (gerenciamento 
do conhecimento) e a necessidade de instrução (treinamento online) e 
entender como elas trabalham em conjunto. 

 

Dessa forma, faz-se necessário trabalhar a instrução e a informação em 

conjunto para que o e-learning obtenha êxito no processo de aprendizagem. No tópico 

a seguir destaca-se acerca das variações de uso do e-learning. Vale destacar, com 

base em Carvalho (2009), que o e-learning pode ser apresentado em diferentes 

modalidades:  

 

a) Assíncrono: o conteúdo fica disponível constantemente e a aprendizagem 

acontece de forma individual. 

b) Síncrono: conteúdos com horários predeterminados em tempo real, e a 

aprendizagem acontece de forma coletiva, por meio de colaboração e troca de 

informações. 

c) Blended learning: reúnem os dois anteriores e complementa com outros 

recursos mais aulas presenciais. 

d) M-learning: aprendizagem móvel que depende essencialmente da tecnologia 

de dispositivos móveis e seus recursos de recepção e transição de dados. 



38 
 

Com os novos padrões e com a tecnologia da telefonia móvel, os prestadores 

de serviços e-learning poderão ter mais acessos e assim mais clientes interessados 

pelo conteúdo. O e-learning, assim como outras modalidades de ensino, também 

apresenta vantagens e desvantagens, que apresenta desde a flexibilidade nas aulas 

como vantagem até a falta de interação ou ausência da troca de experiência em sala 

de aula como desvantagem. No quadro 2 é possível visualizar algumas dessas 

vantagens e desvantagens segundo Lima e Capitão (2013, p. 64) enfocando o aluno, 

professor e a instituição de ensino: 

 

QUADRO 2- Vantagens e Desvantagens do E-learning. 

E-learning 

Vantagens Desvantagens 

Alunos 

Flexibilidade no acesso à aprendizagem (24x7) Internet pode oferecer uma largura de banda 
pequena para determinar conteúdo. 

Economia de tempo Obriga a ter uma motivação forte e um ritmo forte 

Aprendizagem mais personalizada A tecnologia ainda está presente em significativa 
parcela da população 

Controle e evolução da aprendizagem no ritmo 
do aluno 

Exigência de maior disciplina e auto-organização 
por parte do aluno 

Recursos de informações globais  

Acesso universal a aumento da equidade social 
e do pluralismo no acesso à educação e a fontes 
de conhecimento 

- Limitações no desenvolvimento da socialização 
do aluno 
- Não gera a possibilidade de existência de 
cumplicidade e vínculos relacionais que somente 
o processo de interação presencial permite. 

Professor 

Disponibilizar recursos de informações que 
abranjam todo o ciberespaço 

Mais tempo na elaboração de conteúdo 

Construir um repertório de estratégias 
pedagógicas 

Mais tempo de formação 

Otimizar a aprendizagem de um número elevado 
e diversificado de alunos 

Limitações em alcançar objetivos na afetividade 
e de atitudes, pelo empobrecimento da troca 
direta de experiências entre aluno e professor. 

Facilidade de atualizar a informação  

Reutilização de conteúdos Necessidade de mais esforço para motivação do 
aluno 

Beneficiar da colaboração com organizações 
internacionais 

 

Fornecer oportunidades de aprendizagem com 
qualidade elevada 

Custos de desenvolvimento elevado 

Alcançar um número mais elevado e 
diversificado de alunos 

Custos de formação mais elevados 

Flexibilidade na adição de novos alunos sem 
incorrer em custos adicionais 

Resistência humana manifestada por alguns 
professores 

Custos de infraestruturas físicas (sala de aula) 
são eliminados ou reduzidos. 

 

Fonte: Adaptado de Lima e Capitão (2013).  
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Nesse contexto, e-learning implica em vantagens e desvantagens tanto para 

o aluno, quanto para o professor e a instituição de ensino, todavia, deve-se destacar 

que frente às evoluções tecnológicas que estão ocorrendo rotineiramente no mundo, 

a e-learning se mostra bastante vantajosa, mostrando-se ajustada às características 

da vida social dos dias de hoje, marcada pela velocidade, agilidade e um gigantesco 

volume de informações a serem processadas e transformadas em conhecimento. 

Como principal recurso do e-learning tem-se a Internet, seu poder da 

interação proporciona um ambiente que é possível comunicar-se sem considerar as 

barreiras geográficas, ou seja, a distância entre cidades, países, enfim, ela possibilita 

que qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo possa se comunicar em tempo real. 

Sobre o assunto, Primo (1997, p. 5): 

 

A Internet está revolucionando a comunicação humana. Com ela abrem-se 
novas formas de intercâmbio de informações, de forma interativa, assíncrona 
ou síncrona, com significante intimidade mesmo que sem proximidade física. 
Sendo assim, além do correio eletrônico, a Internet abre canais de diálogo 

que permitem a conversa simultânea de dezenas de pessoas. (PRIMO, 
1997, p. 5) 
 

Assim, tem-se um ambiente com uma comunicação ampla, sem limites, onde 

o usuário pode inserir notícias, buscar um produto, comunicar-se com amigos, enfim, 

possui uma série de atividades em suas mãos sem sair de casa. Pinho (2003, p.7) 

que por meio da internet é possível manter “uma comunicação aberta e dialógica, e o 

estabelecimento de relacionamentos mais próximos, permanentes e duradouros entre 

organização e os diversos públicos que a constituem e com ela interagem”. Entre os 

serviços disponibilizados pela internet e utilizados pelo e-learning podemos destacar: 

a) Chat - também conhecida como serviço de IRC (Internet Relay Chat) ou 

Comunicação Textual em Tempo Real, é uma das formas mais eficazes de 

comunicação via rede, Serra (2001). Em sala virtual pode estar alunos e 

professores, podendo desta forma interagirem sobre o assunto discutido pela 

turma no momento. Os alunos podem conversar com os demais ou com apenas 

o professor. Uma das grandes vantagens desse tipo de comunicação é o baixo 

consumo de recursos computacionais e de comunicação de dados. Além da 

possibilidade de registro em arquivo de todo o conteúdo eletrônico, permite 

enviar e receber mensagens eletrônicas de forma rápida e barata. 
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b) E-mail – Também conhecido por correio eletrônico, permite enviar e receber 

mensagens eletrônicas de forma rápida e barata. O aluno poderá criar uma 

conta de e-mail utilizando o domínio do “curso” e utilizá-lo mesmo quando não 

estiver havendo aula. Para enviar uma mensagem a outro utilizador basta saber 

qual é o endereço de e-mail do destino, Serra (2001). 

c) Vídeo conferência - Essencial para a interação entre os participantes. São 

utilizados para estes serviços os recursos áudio e vídeo. Durante a aula o aluno 

pode visualizar seu professor e o professor pode visualizar não apenas um 

aluno, mas toda a turma, se quiser. Para participar de uma aula à distância 

utilizando os serviços de vídeo conferência, é necessário possuir no 

equipamento um sistema de áudio (microfone e caixa de som) e um sistema de 

vídeo (uma Webcam com alta resolução e velocidade). Desta maneira a 

interação entre professor/aluno se torna mais eficaz e agradável, Serra (2001).  

d) Fórum - uma definição técnica deste recurso é: um ambiente virtual para a 

discussão em grupo sobre um assunto qualquer. Esse ambiente funciona em 

rede, contém uma área de debates, onde ficam depositadas mensagens 

trocadas pelos participantes e área de documentação (base de dados do 

fórum), onde ficam os materiais como fotos, mapas, monografias, dissertações, 

entre outros, que possam contribuir para a discussão do assunto, Serra (2001). 

e) Download - Este é um recurso muito conhecido pelos internautas. É utilizando 

o download que o aluno pode adquirir materiais como, apostilas, anexos, 

ementas, notas de aulas para acompanhamento da disciplina que está 

cursando. Os arquivos ficam depositados em uma base de dados, que pode 

ser acessado pelos usurários a qualquer momento, Serra (2001). 

Vale destacar que esses recursos foram permitidos a partir do momento 

que a Internet atingiu a Web 2.0 que se trata exatamente dessa interatividade na 

internet, onde os usuários colaboram para a criação, compartilhamento de 

arquivos na internet. A definição de Web 2.0 mais aceita atualmente é de O’Reilly 

(2005) que diz: 

 

Web 2.0 é a rede como plataforma, abarcando todos os dispositivos 
conectados. As aplicações Web 2.0 são aquelas que produzem a maioria das 
vantagens intrínsecas de tal plataforma: distribuem o software como um 
serviço de atualização contínuo que se torna melhor quanto mais pessoas o 
utilizam, consomem e transformam os dados de múltiplas fontes - inclusive 
de usuários individuais - enquanto fornecem seus próprios dados e serviços, 
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de maneira a permitir modificações por outros usuários, criando efeitos de 
rede através de uma ‘arquitetura participativa’ e superando a metáfora de 
página da Web 1.0 para proporcionar ricas experiências aos usuários. 
(O’REILLY, 2005, tradução livre do autor) 

 

Assim, é possível dizer que a Web 2.0 trata-se da internet a qual ocorre a 

interação entre usuários, entre empresas, e entre empresas e consumidores, onde os 

mesmos possuem a liberdade de criar, compartilhar e difundir os mais diversos 

assuntos na internet, vivendo em uma constante interação. Em reação aos ambientes 

de suporte online ao e-learning, para dinamizar o conhecimento, ressalta-se os 

MOOC`s, LMS, AVA. Os MOOCs (Massive Open Online Courses) surgiram devido à 

presença da EAD, que permeia todos os lugares, todo o tempo. São cursos online 

grátis oferecidos por diversas universidades, por exemplo.  

Nos MOOCs, salas virtuais são abertas e as aulas podem ser assistidas por 

qualquer pessoa que se interesse pelo assunto tratado e que tenha acesso à internet. 

Algumas aulas são ministradas na língua inglesa, porém algumas das universidades 

já fazem videoaulas em idiomas diferentes do inglês ou o usuário tem a chance de 

recorrer a um tradutor automático disponibilizado pela própria plataforma.  

 

Os cursos de EAD promovem a interação entre os estudantes, fazendo com 
que compartilhem suas dúvidas e criem grupos de estudos. Dessa forma, 
trabalham para que as salas virtuais sejam consideradas ‘reais’, na medida 
em que são compostas por pessoas e por conteúdos reais. (SILVA; SOUZA; 
ALVES, 2013) 

 

Todos os alunos devem acompanhar as discussões e as videoaulas 

regularmente. Em algumas atividades de avaliação, grupos são formados facilitando, 

inclusive, a correção das atividades para o professor. Assim corrigidas, implicam-se o 

direito ao certificado do curso. Os LMS (Learning Management System) atuam como 

ferramenta de gestão na educação online, provendo funcionalidades para o 

gerenciamento de cursos, tais como, controle dos participantes (alunos, professores 

e tutores), relatórios de acesso e de atividade, além de diversas possibilidades de 

interação e de disponibilização de conteúdo. Acredita-se que, os LMS mais 

conhecidos e difundidos atualmente são: Moodle, Tel Educ, ProInfo, WebC, AulaNet. 

Os AVAs (Ambientes Virtuais de Aprendizagem) consistem em um espaço 

virtual para a interação a distância, viabilizando a comunicação sincrônica e 

assincrônica para a realização de atividades em equipe. Segundo Vavassori e Raabe 

(2003), o AVA “[...] é um sistema que reúne uma série de recursos e ferramentas, 
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permitindo e potencializando sua utilização em atividade de aprendizagem através da 

Internet em um curso à distância”. 

Na mesma direção, Santos (2003, p. 223) conceitua AVA como “um espaço 

fecundo de significação onde seres humanos e objetos técnicos interagem, 

potencializando assim a construção de conhecimentos, logo a aprendizagem”. Entre 

as ferramentas utilizadas pelos AVAs para dinamizar o processo de aprendizagem e 

promover a interação estão: chats, fóruns, grupos de discussão, blogs e podcasts.  

O design em e-learning envolve uma gama de profissionais e de atividades 

que precisam ser realizadas de forma conjunta, os processos devem existir e serem 

realizados de forma interdependente, considerando-se que o sucesso de todo o 

projeto depende do êxito de cada equipe de profissionais e de suas ações.  

O trabalho de design em e-learning pode ser dividido em módulos organizados 

em cascatas, ou seja, é necessário que um profissional termine de realizar sua 

atividade para que o outro profissional entre em ação, até que todos fiquem 

trabalhando em paralelo de forma a trazer melhoria ao projeto. 

Filatro e Piconez (2004, p. 2) assim descrevem o papel do design instrucional 

no ambiente e-learning: “Na educação on-line, o design instrucional se dedica a 

planejar, preparar, projetar, produzir e publicar textos, imagens, gráficos, sons e 

movimentos, simulações, atividades e tarefas ancorados em suportes virtuais”.  

Por sua vez, Bitencourt e Orofino (2006) dizem que nesta etapa o designer 

instrucional deve considerar também os aspectos emocionais e a capacidade de 

conquista do aluno, segundo os autores:  

 

Ao se desenhar um projeto de EAD, deve ser levado em conta [...] além da 
forma, funcionalidade e qualidade dos materiais didáticos, produtos e 
serviços oferecidos, que estes precisam provocar emoções e conquistar pela 
originalidade (BITENCOURT; OROFINO, 2006, p. 39) 

 

Dessa forma, cabe ao design instrucional a iniciação e o planejamento do 

projeto e design em e-learning, devendo considerar todo o contexto que envolve o 

aluno, visando um ambiente que seja capaz de conquistar o aluno. A Figura 1 ilustra 

essa forma de trabalho durante a execução do projeto: 
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FIGURA 1- Modelo de projeto de design de e-learning. 

 
Fonte: PUC-RIO (2010). 

 

Nesse contexto, fica claro que se trata de atividades e profissionais diferentes, 

pairando a diferença entre o designer gráfico e o web-designer apenas no ambiente 

em que atuam, sendo este último profissional atuante em plataformas online, 

realizando o trabalho já na rede mundial. 

Para que se tenha noção acerca dos aspectos do design na aprendizagem 

online, cabe inicialmente entender sobre os objetos de aprendizagem, considerando 

que o design deve funcionar como tal para que de fato promova a aprendizagem eficaz 

dos alunos. Os objetos de aprendizagem, em linhas gerais, podem ser conceituados 

como recursos tecnológicos utilizados no processo de ensino e de aprendizagem.  

Nesse contexto, tem-se como objetos de aprendizagem quaisquer recursos 

pedagógicos digitais que visem a promover o conhecimento específico do aluno. De 

acordo com Couto et al. (2005), a parceria entre design e educação parte da 

linguagem e das diversas formas de comunicação concernentes aos gestos, à 

oralidade, à escrita, à imagem, ao som, ao colorido, às ações, aos sentimentos e aos 

valores. Acerca da influência do design na aprendizagem, Bonsiepe (1997) menciona 

que é através do design que se estrutura a interação entre o usuário e o ensino, 

levantando a questão de que é necessário entender que nem tudo é design, segundo 

o autor: 
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Existe o perigo de se cair na armadilha das generalizações vazias do tipo 
‘tudo é Design’. Porém, nem tudo é Design e nem todos são designers. O 
termo Design se refere a um potencial ao qual cada um tem acesso e que se 
manifesta na invenção de novas práticas da vida cotidiana. [...] Design é uma 
atividade fundamental, com ramificações capilares em todas as atividades 
humanas; por isso, nenhuma profissão pode pretender o monopólio do 
Design (BONSIEPE, 1997, p. 15) 

 

Assim, faz-se necessário que se entenda o design como uma prática 

fundamental que influencia diretamente no aprendizado dos alunos em se tratando de 

educação à distância. Vale destacar que problemas com o design podem influenciar 

negativamente a aprendizagem, fazendo com que o aluno não atue no ambiente de 

forma intuitiva, por exemplo, e assim a sua atenção não se volte para o conteúdo da 

aula, mas para o funcionamento do ambiente virtual.  

Conforme destaca Krug (2008), os elementos de uma interface devem 

encaminhar o usuário para o óbvio, dificuldades de interação em um ambiente podem 

comprometer a eficácia e a eficiência. Franciosi et al. (2001, p. 4) citam que o design 

em ambiente virtual deve promover de fato a aprendizagem eficaz: 

 

 Ser provocativo, isto é, que coloque o pensamento do aluno em 
funcionamento; que favoreça o pensamento e a análise crítica do aluno; que 
proponha situações em que os interesses possam emergir e o aluno possa 
atuar; 

 Dispor de elementos/objetos/situações, isto é, dar condições para que o aluno 
tenha acesso a novos elementos, para possibilitar a elaboração de respostas 
aos problemas apresentados, superar a contradição entre sua representação 
e a realidade. 

 Interativo, ou seja, que possibilite o acompanhamento da construção da 
solução do problema e representação do sujeito. Se o aluno tiver dificuldade 
na resolução de problemas, o ambiente deve possibilitar a intervenção do 
professor o qual estabelecerá novas contradições entre a representação do 
aluno e os elementos do objeto não captados por ele. 

 

Desse modo, é importante que o aluno seja estimulado, tendo o design o 

poder de realizar essa função, proporcionando um ambiente rico, interativo, que 

proporcione o aparecimento da visão crítica do aluno acerca do assunto tratado. 

Campos, Coutinho e Roque (2003, p. 2) citam que: 

 

[...] em função da intencionalidade e da funcionalidade do curso [...]. As 
atividades devem ser previstas no sentido de estimular a competência que se 
quer desenvolver nos alunos [...]. Entre essas, as de interação entre os atores 
que participam em cursos a distância, especificamente os cursos on-line, 
devem ser estimuladas. Para tanto, desse ponto de vista, a análise do 
planejamento realiza-se em função dos requisitos necessários para o projeto 
do curso. 
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Mais uma vez o design é citado no estímulo ao aluno na execução de sua 

aprendizagem, para assim promover uma boa interação entre os usuários e o 

ambiente, fatos esses que se tornam um desafio para o designer, que se configura 

como um agente transformador da informação e da comunicação. Para Arbex e 

Bittencourt (2000):  

 

O design deve acompanhar o fluxo das informações nas diferentes etapas de 
construção da aprendizagem. As etapas de todo planejamento em torno de 
um curso à distância é um dos fatores fundamentais que determinam sua 
qualidade, identificando problemas e soluções na análise das estratégias 
pedagógicas (ARBEX E BITTENCOURT, 2000, p. 2) 

 

Pode-se dizer que o design exerce grande influência na aprendizagem dos 

alunos, devendo estar em consonância com todo o fluxo das informações e dos 

objetivos da aula, promovendo questões de usabilidade e interatividade, estimulando 

o aluno no desenvolvimento de sua análise crítica. Sobre isso Portugal e Couto (2004) 

dizem: 

 

O designer não projeta um objeto material, mas um conjunto de interações. 
O ambiente educacional, no qual o resultado do processo de Design pode ser 
tangível, é um conjunto de possíveis interações e não um sistema com 
resultados definidos. A meta de um designer que atua no campo da Educação 
é promover um processo mental, denominado aprendizagem, o qual não se 
pode mensurar nem predizer (PORTUGAL E COUTO, 2004, p. 52). 

 

Nesse contexto, conforme as autoras, tem-se no design o estímulo da 

aprendizagem, desenvolvendo esse processo mental a partir das interfaces com 

usabilidade e interatividade. As cores consistem em um fator fundamental no ambiente 

virtual de aprendizagem, seu uso pode influenciar diretamente na interação do aluno 

com esse ambiente, refletindo em sua aprendizagem, por essa razão é possível 

afirmar que o elemento da cor no Ambiente Virtual pode ser considerado como uma 

espécie de “coluna vertebral” na apresentação do site. Na opinião de Albers (2009), a 

cor consiste no meio mais relativo e instável da arte. Assim, fica clara a importância 

da cor em um ambiente, sendo possível dizer que ela é capaz de promover a 

interação. 

Quanto às funções das cores em um ambiente, Gurgel (2003, p. 246) cita: 

“influenciar nosso estado de espírito; criar diferentes atmosferas; alterar visualmente 

as proporções de um ambiente; aquecer ou esfriar um ambiente; valorizar e criar 

centros de interesse”. Assim, a cor traz inúmeras influências, podendo refletir 
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diretamente na interação com o ambiente, e no caso desta pesquisa, o ambiente de 

aprendizagem na plataforma Moodle, a cor influencia diretamente nas ações do 

usuário e assim pode interferir nas decisões, sentidos e emoções. 

A tipografia no design de ambiente virtual de ensino à distância interfere 

diretamente no processo de aprendizagem, visto que a legibilidade é fator crucial para 

este processo, pois fontes e textos que não permitem uma leitura clara ou “poluem” 

visualmente o ambiente, deixando-o pesado, dificultam o processo de aprendizagem. 

Conclui-se então que nesse tipo de ambiente, todos os fatores devem ser 

considerados para que o aluno não venha a ser prejudicado. 

Na opinião de Garfield (2012) deve-se entender a diferença entre legibilidade 

e leiturabilidade, tornando didática a explicação dessa diferença, o autor exemplifica 

com a fonte Cooper Black (Cooper Black), afirmando que em tamanhos pequenos 

ela é legível, todavia não possui leiturabilidade, só devendo ser utilizada quando o 

escrito estar destinado a ser visto e não lido. Ou seja, a fonte utilizada pode ser legível, 

todavia, sua leitura pode ser cansativa, pesada, tornando-se árdua para o usuário. 

Assim, para escolher a fonte a ser utilizada, deve-se conhecer o 

destino/objetivo do texto escrito e, com isso, averiguar o impacto que precisa causar, 

o sentimento que precisa ser levantado, enfim, para o autor a fonte é capaz de 

intensificar o que o texto deseja passar, com isso, se a fonte for escolhida de forma 

errada, o risco de passar informações diferentes do que se pretende é alto.  

No mundo atual, em que a informação se tornou ferramenta principal de 

desenvolvimento, é imprescindível que se desenvolvam meios que possibilitem o seu 

acesso de maneira eficaz. A norma ISO 9241 define a usabilidade como ferramenta 

que mede a eficácia, eficiência e satisfação com a qual usuários podem atingir 

objetivos específicos em um ambiente particular. Na educação à distância, é 

fundamental que o aluno aja de forma intuitiva para que possa se concentrar no 

conteúdo da aula e na aprendizagem do sistema.  

Importa dizer que alguns tipos de informações são de maior facilidade seu 

reconhecimento do que outras, como imagens, por exemplo, sendo necessário que o 

design de interface tome o cuidado de não sobrecarregar a memória dos usuários com 

excesso de procedimentos complicados para a realização de tarefas, além de projetar 

a interface para que promova mais reconhecimento do que recordação, Santos 

(2008).  



47 
 

O uso de imagens e figuras no ambiente virtual de ensino exerce importância 

no processo de aprendizagem do aluno, de acordo com o sítio eletrônico Design, 

Educação e Tecnologia (2014), é fundamental que a imagem seja facilmente 

compreendida pelo leitor, devendo ser utilizada para complementar ou reforçar o 

significado de um texto, podendo ser utilizada também como o centro da mensagem, 

como uma linguagem não verbal.  

Quanto ao significado da imagem, em geral as discussões estão limitadas a 

duas vertentes fundamentais: da mesma forma que o signo linguístico ou com os 

traços específicos que a caracterizam. O uso de mídias no ambiente virtual de ensino 

à distância pode envolver áudio, vídeo e animações, sendo de grande importância 

para aumentar a interatividade no processo de ensino e aprendizagem, quanto mais 

interativo for o ambiente mais à vontade o aluno se sentirá para aprender.  

Também de acordo com o sítio eletrônico Design, Educação e Tecnologia 

(2014), o áudio ainda é pouco utilizado nesses ambientes, todavia, exercem grande 

importância para produzir experiências sonoras em seus ouvintes, indicar caminhos, 

objetos e eventos dentro de um ambiente de hipermídia, permitindo, assim, a sua 

transformação em uma experiência. Os áudios devem ser escolhidos e utilizados 

sempre que se visar tornar o processo mais interativo e dinâmico, devendo ser 

considerado tanto como elemento de navegação quanto de imersão. Se for bem 

utilizado, esse recurso pode trazer fortes experiências emocionais, aumentando, 

assim, a imersão do usuário no ambiente. 

 

3.2 A IMPORTÂNCIA DA INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO E OS AMBIENTES 

VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM 

 

Pode-se dizer que as tecnologias têm um papel importante no ensino, pois, 

têm oportunizado várias maneiras de intervenção na construção dos conceitos, 

configurando-se como recursos a serem aliados aos materiais tradicionais. As 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) têm mudado o modo de agir e 

pensar das pessoas de várias maneiras, especialmente, têm modificado a percepção 

dos indivíduos sobre o mundo. E quando se fala em educação, não se pode desprezar 

o potencial pedagógico que essas ferramentas, quando incrementadas nas escolas, 

realizam.  
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Parente (2004) relaciona o uso das redes computacionais e TIC com o 

aumento da interação entre o aluno e o processo educativo, ampliando as atividades 

comunicativas entre educador e aprendiz, havendo melhor intercâmbio educacional e 

cultural em todo o território nacional. Assim, é possível afirmar que as Tecnologias da 

Informação e Comunicação podem contribuir para o ensino auxiliado pelo computador 

e ainda têm favorecido a preparação dos alunos para serem cidadãos do século XXI.  

Nesse sentido, como foi ressaltado anteriormente a reflexão de Mello (2005), 

é importante que a tecnologia da informação consiga contribuir para realizar antigas 

utopias pedagógicas. Deste modo, no mundo globalizado em que a escola está 

inserida, é necessário que se repensem as práticas pedagógicas vigentes e pautadas 

na mera transmissão de conhecimento a partir do uso exclusivo de livro didático, 

quadro e pincel (momentos que o professor se posiciona no centro do ensino), 

permitindo que as ideias tecnológicas façam parte do Projeto Político Pedagógico da 

escola. 

Dentre os recursos que podem ser utilizados em sala de aula têm-se as 

plataformas educacionais, como a Moodle que se caracteriza como um Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) e, de acordo com Rostas e Rostas (2009), trata-se de 

um ambiente capaz de potencializar a aprendizagem colaborativa, apresentando 

diferentes recursos importantes como chat, fórum, mensagem, workshop (oficina de 

trabalho) e wiki (coleção de documentos em hipertexto). Sua potencialidade é 

apontada principalmente pela capacidade de interação entre aluno e professor, com 

a possibilidade de criação de comunidades online, pois sua principal proposta é de 

uma aprendizagem colaborativa. Sobre o assunto, bem afirmam Nardin, Fruet e 

Bastos (2009): 

 

O Moodle possui características construcionista, pois, permite diálogos e 
ações (diário de bordo, lição, tarefas e exercícios) e potencializa a 
colaboração através de ferramentas como a wiki que possibilita a composição 
colaborativa, a interatuação, a formação para a coparticipação ou coautoria. 
Constitui-se, ainda, comunicacional tendo em vista as ferramentas de 
comunicação assíncronas: mensagens e fóruns que criam possibilidades 
interacionais e potencializam o diálogo-problematizador em torno de uma 
temática específica; e síncronas através do chat, que propicia a 
problematização através da associação com materiais bibliográficos. 
(NARDIN, FRUET E BASTOS, 2009, p. 4) 

 

Assim, essa interação entre professores e alunos, alunos e alunos, possibilita 

que a aprendizagem se torne significativa, promovendo a colaboração entre os 
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membros e uma aprendizagem mútua. Nesse sentido, Oesterreich et.al (2010) 

concorda com essa importância dos AVAs na educação, afirmando que: 

 

Estas ferramentas possibilitam o contato diário entre professores, alunos e 
tutores, para que a aprendizagem possa ser significativa, ferramentas essas, 
que podem potencializar o processo de interação e de construção de 
conhecimentos ou também podem fragilizar as interações entre os indivíduos 
envolvidos no processo de ensino-aprendizagem em cursos virtuais. 
(Oesterreich et.al, 2010) 

 

Nesse contexto, verifica-se que o uso de ambientes virtuais de aprendizagem, 

como o Moodle, traz contribuições significativas no processo de aprendizagem, 

fazendo-se relevante como ferramenta de Educação. 

A automatização dos processos escolares também é apontada como um dos 

benefícios trazidos pelo uso do Moodle, de acordo com Demo (2006), os esforços de 

administração podem ser reduzidos, consequentemente é possível reduzir custos e o 

tempo demandado nessas atividades.  

Ressalta-se que, conforme o estudo de Castanho e Batista (2016), a tomada 

de decisão é parte vital em todas as instituições, não sendo diferente na escola e, 

quanto maior o número de informações mais complexo se torna, assim, como bem 

destaca Aguiar (2008), o uso de softwares auxiliares pode contribuir nesse processo. 

No caso do Moodle, segundo Castanho e Batista (2016), verifica-se que seu uso é 

preferencial entre as instituições de ensino, e ainda, conforme menciona Bacich 

(2015), o referido ambiente já possui mais de 40.000 escolas e faculdades em pelo 

menos 200 países do mundo, disponível em 75 idiomas. Trata-se de uma das 

plataformas mais utilizadas no mundo, considerada como uma das melhores no 

atendimento das ações a que se propõe. 

 

3.3 TECNOLOGIA EDUCACIONAL NA FASE DE HOSPITALIZAÇÃO  

 

O ambiente escolar deixou de ser apenas um local de acumulação e absorção 

de conhecimento, especialmente por causa da utilização de recursos multimídias que 

tem como principal objetivo assessorar no processo didático-pedagógico tornando o 

estudante agente mais ativo desse processo, pois o aluno é o responsável final pela 

sua aprendizagem quando atribui significado ao conteúdo aprendido.  
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Nos tempos hodiernos, em que as informações estão ao alcance de todos por 

causa do fenômeno internet, não cabe mais ao professor a função de apenas repassar 

conteúdos, mas também mediar a organização e a apresentação desses. O principal 

papel do professor é criar situações que favoreçam os alunos a desenvolver 

autonomia para aprender, mesmo que esses cometam erros e assim possam retomar 

os assuntos estudados para perceberem que os erros são parte essencial da 

superação pessoal e da verdadeira absorção do conhecimento. Como afirma Cortella 

(2006): 

 

Errar é, sem dúvida, decorrência da busca e, pelo óbvio, só quem não busca 
não erra. Nossa escola desqualifica o erro, atribuindo-lhe uma dimensão 
catastrófica; isso não significa que, ao revés, deva-se incentivá-lo, mas, isso 
sim, incorporá-lo como uma possibilidade de ser chegar a novos 
conhecimentos. Ser inteligente não é não errar; é saber como aproveitar e 
lidar bem com os erros. (CORTELLA, 2006, p.112) 

 

A absorção do conhecimento na fase escolar é, muitas vezes, relacionada ao 

aluno apenas como receptor de informações, ouvinte sem questionamentos sobre a 

origem do conteúdo/assunto, incapaz de conectar seus conhecimentos e vivências ao 

conteúdo escolar e discuti-los. Assim, o aluno pode se tornar ineficiente ao exercer a 

cidadania e falho senso crítico sobre o seu contexto histórico-social. Dessa forma, o 

aluno passa apenas a receber e reproduzir informações, como afirma Becker (2001): 

 

O professor acredita no mito da transferência do conhecimento: o que ele 
sabe, não importa o nível de abstração ou de formalização, pode ser 
transferido ou transmitido para o aluno. Tudo que o aluno tem a fazer é 
submeter-se à fala do professor. (BECKER, 2001, p.18) 

 

Com o conhecimento descentralizado e fluido a partir de diversas linguagens 

e meios de comunicação, espera-se mais do papel do professor – que deixa de ser 

um transmissor de conhecimentos para se posicionar como um mediador de diversas 

linguagens e oportunidades educativas, estabelecendo relações dialógicas de ensino 

e aprendizagem; em que professor, ao passo que ensina, também aprende.  

Para Freire (1996) o papel do professor está atrelado à concepção de que 

ensinar não é transferir conhecimento, mas criar condições para sua construção. 

Significa reconhecer que juntos, alunos e professores aprendem na sala de aula, já 

que todos trazem muitos conhecimentos das experiências escolares e não escolares 

que vivenciaram durante a existência. O papel do professor é de desafiador. 
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Na educação contemporânea o professor não é visto como a fonte de todo o 
conhecimento e o conhecimento não é um objeto, algo que possa ser 
transmitido do professor para o educando. Contudo, ainda hoje, em muitas 
escolas, predomina a comunicação vertical, o professor é o detentor do saber 
absoluto, agindo como um transmissor de conhecimento e não permitindo 
que o educando discuta suas ideias e traga novas informações para a sala 
de aula. Muitos professores não levam em conta a experiência que os 
educandos já trazem consigo e não estimulam a discussão sobre o que eles 
aprendem em casa, na rua, na TV, no rádio, revistas e Internet. (SERAFIM; 
SOUZA, 2008, p. 24) 

 

As novas tecnologias permitem práticas pedagógicas inovadoras que podem 

contribuir para resultados diferenciados ao atingir o aluno. Além disso, auxilia na 

democratização do acesso ao ensino, permitindo pelo processo tecnológico que todos 

se apropriem do conhecimento. Ganham destaque, para democratizar o ensino os 

softwares para estudo fora do ambiente escolar, os quais podem alcançar um número 

elevado de pessoas em diferentes locais. 

Esta evolução da educação tem o intuito de possibilitar acesso ao 

conhecimento pelas pessoas que não podem frequentar o ambiente das salas de aula, 

como os hospitalizados. Logo, para atender aos diferentes espaços e momentos que 

podem comportar uma aula faz-se necessário analisar outras propostas de aulas e 

não somente a aula expositiva. Silva (2008, p. 36) manifesta-se a respeito: 

 

A aula assume a dimensão de organização do processo educativo, 
tempo e espaço de aprendizagem, de desconstrução e construção não 
se vincula a um espaço específico, uma vez que a aula, pode realizar-
se em espaços não convencionais, para além de sala retangular com 
cadeiras e mesas dispostas linearmente, com um quadro de giz na 
parede e um espaço central para o professor.  

 

Os softwares educacionais, a conexão à internet, os editores de textos e as 

plataformas de ensino são, hoje, responsáveis por uma aula mais dinâmica, interativa 

e contextualizada com a realidade dos alunos sendo capazes de aproximar a rotina 

em sala de aula daquilo com que os alunos já estão acostumados na vida real. A 

tecnologia como ferramenta pedagógica contribui para o aluno obter maior atenção e, 

consequentemente, o uso adequado e coerente com o conhecimento escolar 

aumentar a qualidade do ensino. Como bem afirmam Döth e Zarling (2018) os 

educandos utilizam as tecnologias para chegar até as informações que são úteis para 

os seus projetos de estudo, desenvolvendo a criatividade e senso crítico. 

Docentes que resistem à inclusão da tecnologia em sua prática correm o risco 

de tornar suas aulas desinteressantes. Por outro lado, professores capazes de tirar 

http://appprova.com.br/2016/08/23/pokemon-go-e-educacao-e-possivel-utilizar/
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proveito dos benefícios que a tecnologia pode trazer aos processos de ensino e 

aprendizagem são capazes de atuar de maneira mais atraente e inovadora. 

Entretanto, é importante ressaltar que a tecnologia, por si só, não é capaz de 

transformar a prática de um professor, mas se utilizada de modo contextualizado é 

capaz de aproximar a rotina em sala de aula daquilo com que os alunos já estão 

acostumados na vida real, estreitando o relacionamento entre professor e aluno, os 

quais passam a compartilhar da mesma realidade. 

 

Promover a implantação das TIC’s na escola vai muito além de promover o 
acesso à tecnologia e automatizar práticas tradicionais. É necessário 
implantar mudanças em políticas, concepções, valores, crenças e processos, 
pois os processos de inovação demandam esforço e acontecem de modo 
gradativo, envolvendo todos os participantes da comunidade escolar 
(ALMEIDA, 2011 p.31). 

 

Em um momento histórico-social em que o acesso à tecnologia é tão intenso 

e presente, principalmente entre as crianças com idade em fase escolar, muitas 

escolas pelo país não acompanham esta evolução. Para Hillesheim e Shottz (2014), 

no cenário atual, nada mais natural que ocorra uma interação maior entre as ciências 

computacionais e outras áreas do conhecimento humano, inclusive servindo de 

ferramenta para a implementação de softwares educacionais sofisticados, 

melhorando as práticas pedagógicas. 

 

O cenário cotidiano da sociedade está cercado de tecnologias de informação 
e comunicação, e a utilização das TIC com vistas à criação de uma rede de 
conhecimentos favorece a democratização do acesso à informação, a troca 
de informações e experiências, a compreensão crítica da realidade e o 
desenvolvimento humano, social, cultural e educacional. As ferramentas da 
informática como recursos didáticos ajudam no processo educacional no que 
se refere à aprendizagem do aluno (GALVÃO; SILVA; SILVA, 2015, p. 707). 

 

É importante identificar as ferramentas que realmente podem ser utilizadas 

como instrumentos educacionais e avaliar sua aplicação de modo a promover a 

aprendizagem significativa, crítica e eficaz. O uso do recurso da linguagem publicitária 

como um meio de divulgar as várias possibilidades de integração das novas 

tecnologias em ambientes educacionais está presente na comunidade escolar e pode 

se tornar um grande vilão no processo educacional, pois muitas empresas de 

tecnologia produzem softwares que não são eficientes quanto a sua propaganda. 

 

http://appprova.com.br/2016/08/23/pokemon-go-e-educacao-e-possivel-utilizar/
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No terreno educativo, dir-se-ia que a imagem das TIC está associada a uma 
carga predominantemente positiva, como se nas tecnologias residisse a 
redenção da escola e da educação escolar perante a sociedade. A 
interatividade, a auto - aprendizagem, a pesquisa autônoma, a 
interdisciplinaridade, seriam resultados ‘naturais’ esperáveis de 
‘extraordinário poder’ atribuído às novas tecnologias, que grandes grupos 
multinacionais, sequiosos de aumentar os seus lucros e a sua quota de 
mercado, não se cansam de agitar e de propagandear (PINTO, 2003, p. 52). 

 

Dentre as ferramentas consideradas positivas no processo educacional, 

ganham destaque os softwares que permitem um trabalho mais individualizado com o 

aluno, pois os recursos oferecidos podem ser flexíveis, passíveis de serem adaptados 

às diferentes necessidades de cada indivíduo, como no caso deste trabalho, o 

hospitalizado. Alguns softwares educativos propiciam autonomia na busca do 

conhecimento, fato importantíssimo para esse grupo em vulnerabilidade social, o qual 

não tem acesso à sala de aula regular e aos professores por causa da fase de 

hospitalização. Os alunos são em quantidade expressiva de hospitalizados na luta 

pela recuperação de uma enfermidade e também pela democratização do acesso ao 

conhecimento escolar, por isso não se pode deixar de classificá-los como integrantes 

de um movimento social que necessita de constantes reformulações de políticas 

públicas educacionais e sociais. Sobre isso Teodoro (2003, p.138) diz     

 

O Brasil é mais do que um país. É uma imensa região marcada por profundas 
assimetrias e desigualdades econômicas e sociais, regionais e étnicas, com 
um considerável e histórico atraso na construção da escola para todos 
(TEODORO, 2003, p.138) 

 

A tecnologia educacional tem seu lugar assegurado entre as armas na 

superação da distância da escola, o aprendizado não está mais restrito a situações 

formais em espaço e tempo específicos, pois as crianças e adolescentes querem e 

têm direito de estudar e de aprender em qualquer lugar e a qualquer momento. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo, apresentam-se os procedimentos metodológicos utilizados 

para desenvolvimento desta pesquisa, iniciando-se com a descrição do delineamento. 

Em seguida apresentam-se os sujeitos da pesquisa e o processo de coleta de dados. 

Dando continuidade tem-se o processo de análise dos dados e, por fim, descreve-se 

o processo de desenvolvimento do produto educacional proposto. 

 

4.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Para desenvolvimento desta pesquisa foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

com foco nos objetivos traçados neste estudo. Segundo Gil (2002), a metodologia 

científica é definida como sendo o estudo da ciência voltado para a análise da relação 

existente entre a pesquisa e o mundo, promovendo as ações que visam a adquirir 

maior conhecimento, valorizando o papel da pesquisa científica como uma prática 

cotidiana indispensável para o ambiente acadêmico. Sua importância dá-se mediante 

ao fato de que amplia as oportunidades de obtenção do saber, facilitando o 

aprendizado e tornando-o mais significativo. De acordo com Fonseca (2002, p. 10):  

 

[...] o homem é, por natureza, um animal curioso. Desde que nasce interage 
com a natureza e os objetos à sua volta, interpretando o universo a partir das 
referências sociais e culturais do meio em que vive. Apropria-se do 
conhecimento através das sensações, que os seres e os fenômenos lhe 
transmitem. A partir dessas sensações elabora representações. Contudo 
essas representações, não constituem o objeto real. O objeto real existe 
independentemente de o homem o conhecer ou não. O conhecimento 
humano é na sua essência um esforço para resolver contradições, entre as 
representações do objeto e a realidade do mesmo. 

 

Partindo desse pressuposto, reconhece-se a pesquisa científica como “uma 

atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma 

combinação particular entre teoria e dados” (MINAYO, 1993, p. 23). Dessa forma, 

entende-se que ao se compreender os aspectos metodológicos da pesquisa é 

possível identificar o melhor meio ou método a ser praticado de acordo com a 

delimitação do problema, sendo possível analisar e efetuar observações de modo a 

estabelecer reflexões de causa e efeito. 

Considerado os ensinamentos de Gil (2002), esta pesquisa caracteriza-se 

como exploratória e descritiva. Exploratória por permitir que o autor possa aprofundar 
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seu conhecimento sobre o tema, tornando-o mais explícito e facilitando sua 

investigação e, descritiva por descrever os dados de determinado público ou 

fenômeno, para assim ser possível relacioná-los com outras variáveis. Normalmente, 

utilizam-se métodos padronizados para a coleta como questionários ou observação 

sistemática e o questionário foi o elemento escolhido por este pesquisador. Ressalta-

se que esta pesquisa visa a modificar a realidade de estudantes em vulnerabilidade 

de saúde que estão hospitalizados ou em tratamento domiciliar em relação ao acesso 

ao conteúdo escolar, tornando a pedagogia hospitalar mais presente no cotidiano 

desses alunos. 

Quanto a abordagem do problema, Fernandes e Gomes (2003, p. 19) afirmam 

que a pesquisa qualitativa “depende de dedução – conclusões de raciocínio ou 

interferências de princípios gerais para particulares”, exigindo o envolvimento do 

pesquisador e proporcionando um valor especial no desenvolvimento das teorias. Por 

sua vez, a pesquisa quantitativa “depende de indução – generalizações pela coleta, 

exame e análise de casos específicos”, necessitando de imparcialidade, destinando o 

foco para análises generalizadas. E por fim, a pesquisa mista reúne abordagens tanto 

qualitativas quanto quantitativas. 

Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa pode ser coletada em livros 

e em artigos científicos caracterizadas pelas pesquisas bibliográficas e documentais. 

Em relação ao estudo de caso, é método viável para os pesquisadores que 

necessitam aprofundar seus conhecimentos no sentido prático e realístico a respeito 

de determinada situação ou fenômeno específico (GIL, 2002). 

Com base nesse contexto, a metodologia adotada foi a pesquisa exploratória 

e bibliográfica, com abordagem qualitativa. Buscou-se com a pesquisa exploratória 

estabelecer critérios, métodos e técnicas responsáveis por orientar a coleta e análise 

das informações, abrangendo estudos científicos relevantes que pudessem ampliar a 

reflexão significativa e crítica dos fenômenos que deveriam ser elucidados, ainda, vale 

ressaltar que a pesquisa permitiu o entendimento dos referenciais teóricos mais 

relevantes a respeito da temática proposta, possibilitando inicialmente o levantamento 

de estudos que abordassem sobre a prática da pedagogia hospitalar no Brasil e, em 

segundo momento, a análise da relação existente entre as tecnologias da informação 

e comunicação e os aspectos educativos, bem como a inserção da plataforma Moodle 

no ambiente escolar e, então, hospitalar.  
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4.2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Os referenciais teóricos utilizados na pesquisa bibliográfica contribuíram com 

a exposição contextualizada dos principais conhecimentos abordados por outros 

autores sobre o assunto, respeitando o recorte temático a ser investigado. A 

abordagem qualitativa propiciou o entendimento no sentido amplo, produzindo 

informações com base em observações levantadas no estudo. O quadro 3 apresenta 

os principais autores utilizados em cada um dos capítulos da fundamentação teórica, 

além disso, contempla o instrumento de coleta de dados, bem como o objetivo 

específico desta pesquisa que mais se encaixa com as ideias desses autores. Vale 

ressaltar que nem todos os autores da fundamentação teórica aparecem no quadro 3, 

pois em alguns casos suas contribuições tiveram o intuito apenas de corroborar com 

a ideia de outro autor, apresentar alguma informação sobre a história da pedagogia 

hospitalar ou justificar o uso de algum termo/palavra no decorrer do texto.   

 

QUADRO 3- Fundamentação teórica.                                       (continua) 

Fundamentação 
teórica 

Autores 
Instrumento 

de coleta 
de dados 

Objetivos 

2.1 PROFISSÃO 
DOCENTE E O 
DESAFIO DE 

ADAPTAÇÃO A 
NOVAS DEMANDAS 

SOCIAIS. 

Suba (2012); 
Sacristan (1991); 

D’Avila  e Leal (2015); 
Passos (2007), 
Tardif (2002). 

Pesquisa 
bibliográfica 

Realizar estudo sobre a 
Pedagogia Hospitalar e os 
desafios da atuação desse 

profissional. 
 

2.2. OS DESAFIOS DA 
ATUAÇÃO DO 

PEDAGOGO NO 
AMBIENTE 

HOSPITALAR 

Matos e Mugiatti (2017); 
Schilke e Nascimento (2007); 

Brasil (2002); 
Wiles (apud Fonseca, 2003); 

Guimarães (1988); 
Brasil (2001); 
Porto (2008); 

Fonseca (2008); 
Maluf (2007); 

Geremias (2010); 
Lima (1995); 

Bielemann (2003); 
Fonseca (1999); 

Evangelista (2009); 
Petraglia e Arone (2015); 

Fava (2014); 
Dowbor (2001); 

Candeias e Carvalho (2016); 
Fortuna et. al. (2017); 

Souza, Souza e Gibin (2017) 
Cristiano (2017); 

Silva e Sales (2015). 

Pesquisa 
bibliográfica 

Realizar estudo sobre a 
Pedagogia Hospitalar e os 
desafios da atuação desse 

profissional. 
 
 

Apresentar discussões a 
partir de referencial teórico 
sobre a inserção de novas 
tecnologias no processo 

educacional. 
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3 AS TECNOLOGIAS 
DA INFORMAÇÃO E 
DA COMUNICAÇÃO 

NA EDUCAÇÃO E NO 
AMBIENTE 

HOSPITALAR 
 

Lemes (2003); 
Conceição (2005); 

Aguiar (2008); 
Valente (1999); 
Brasil (1998); 
Rosa (2011); 

Baranauskas (2013); 
Perrenoud (1998); 

Silva (2018); 
Rodrigues (2017); 

Brasil (2000);  
Bergmann (2017); 

Bondía (2002); 
Aguiar (2008) 

Pesquisa 
bibliográfica 

Apresentar discussões a 
partir de referencial teórico 
sobre a inserção de novas 
tecnologias no processo 

educacional. 
 

3.1 E-LEARNING 
 

Araújo e Magnoli (2005); 
Soeltl (2006); 

Vidal e Silva (2010); 
Rosenberg (2002); 

Lima e Capitão (2013); 
Primo (1997); 
Pinho (2003); 
Serra (2001); 

Silva, Souza e Alves (2013); 
Vavassori e Raabe (2003); 

Santos (2003); 
Filatro e Piconez (2004); 

Bitencourt e Orofino (2006); 
Couto et al. (2005); 
Bonsiepe (1997); 

Krug (2008); 
Franciosi et al. (2001); 

Arbex e Bittencourt (2000); 
Portugal e Couto (2004); 

Albers (2009); 
Gurgel (2003); 
Garfield (2012); 
Santos (2008); 

Design, Educação e Tecnologia (2014) 

Pesquisa 
bibliográfica 

Apresentar discussões a 
partir de referencial teórico 
sobre a inserção de novas 
tecnologias no processo 

educacional. 
 
 

Descrever o papel dos 
ambientes virtuais de 

aprendizado como 
democratizadores do 

acesso à educação e a 
capacidade de permitirem 

autonomia do aprendiz que 
busca conhecimento. 

 

3.2 A IMPORTÂNCIA 
DA INFORMÁTICA NA 

EDUCAÇÃO E OS 
AMBIENTES 
VIRTUAIS DE 

APRENDIZAGEM 
 

Parente (2004); 
Mello (2005); 

Rostas e Rostas (2009); 
Nardin, Fruet e Bastos (2009); 

Oesterreich et.al (2010); 
Castanho e Batista (2016); 

Bacich (2015); 
 

Pesquisa 
bibliográfica 

 
Descrever o papel dos 
ambientes virtuais de 

aprendizado como 
democratizadores do 

acesso à educação e a 
capacidade de permitirem 

autonomia do aprendiz que 
busca conhecimento. 

 

3.3 TECNOLOGIA 
EDUCACIONAL NA 

FASE DE 
HOSPITALIZAÇÃO 

Cortella (2006); 
Becker (2001); 

Serafim e Souza (2008); 
Silva (2008); 

Döth e Zarling (2018); 
Almeida (2011); 

Hillesheim e Shottz (2014); 
Pinto (2003); 

Teodoro (2003) 

Pesquisa 
bibliográfica 

Elaborar o roteiro para a 
configuração da Plataforma 

Moodle direcionada a 
estudantes hospitalizados 
a longo prazo que estejam 
cursando o último ano do 

Ensino Médio. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

 

 

(conclusão) 
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4.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa traz como sujeitos 45 professores atuantes no Ensino Médio de 

instituições públicas e privadas (nas seguintes cidades: Ponta Grossa/PR, 

Curitiba/PR, Cascavel/PR, Maringá/PR, Toledo/PR, Umuarama/PR, Joinville/SC e 

Brusque/SC) considerando-os como aptos a trazer suas percepções sobre a 

configuração de conteúdos na plataforma Moodle para alunos dessa modalidade da 

Educação Básica que estejam hospitalizados durante período de longo prazo em 

relação ao acesso ao conteúdo escolar, tendo em vista seu conhecimento técnico, 

proporcionado em seus cursos de formação, e o conhecimento prático, adquirido a 

partir da vivência no ambiente escolar. Ressalta-se que a amostra foi escolhida por 

conveniência, optando-se por três professores de cada disciplina por possibilitar uma 

percepção mais ampla de todas as áreas. Esses profissionais receberam o link para 

acesso ao formulário online via aplicativos de mensagem instantânea e antes de 

iniciar o preenchimento puderam assistir a um vídeo oficial do Moodle sobre as suas 

funcionalidades e os seus benefícios.  

 

4.4 PROCESSO DE COLETA DE DADOS 

 

O processo de coleta de dados foi realizado a partir de um questionário 

estruturado, composto por oito questões, sendo seis objetivas e duas subjetivas. 

Conforme narrado por Marconi e Lakatos (1996) quanto à escolha do tipo de questão, 

utilizou-se a classificação proposta na literatura estudada, a qual segundo esta 

classificação, as perguntas podem ser: abertas, fechadas (dicotômicas), fechadas 

(tricotômicas) ou de múltipla escolha.  

Utilizaram-se perguntas fechadas (múltipla escolha) e perguntas abertas, 

nestas as pessoas podem responder as questões com suas próprias palavras, sendo, 

dissertativas. De acordo com Mattar (1996), as vantagens desse tipo de perguntas 

dissertativas são a coleta de uma quantidade maior de dados, não são influenciadas 

por respostas predeterminadas e são de fácil elaboração. Elas têm as seguintes 

desvantagens: são de difícil representação a não ser que transcritas na íntegra e ainda 

podem ocorrer dificuldades de entendimento como, por exemplo, erro de redação.  

Importante mencionar que o questionário foi disponibilizado por meio 

eletrônico, com auxílio da Plataforma Formulários Google, com vistas a facilitar o 
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processo de coleta de dados. De acordo com Faleiros et al. (2016), o uso de 

plataformas virtuais para aplicação de questionários mostra-se como uma tendência 

atual, visto ser capaz de agilizar e melhorar o processo de pesquisa. 

Após o retorno dos questionários, ocorreu a verificação dos dados. Segundo 

Marconi e Lakatos (1996) a verificação consiste em analisar se todas as questões 

foram respondidas, se as respostas abertas estão escritas legivelmente (não se aplica 

para o formulário eletrônico), se o texto é compreensível, bem como se existe 

coerência nas respostas.  

 

4.5 PROCESSO DE ANÁLISE DOS DADOS DO QUESTIONÁRIO 

 

Para a análise dos dados foi utilizada a abordagem quantitativa para as 

questões fechadas (01 a 06), que se preocupa em quantificar as opiniões e 

informações e assim foi possível apresentar os resultados em forma de gráficos. Já 

as respostas fornecidas às questões 07 e 08 foram analisadas à luz da abordagem 

qualitativa, a qual de acordo com Vergara (2007) é exploratória, ou seja, visa extrair 

dos entrevistados seus pensamentos que foram livremente ditos sobre algum tema, 

objeto ou conceito. Ainda sobre o assunto, Richardson (1999) diz: 

 

os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 
complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas 
variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos 
sociais. (RICHARDSON, 1999, p. 30) 

 

Juntamente com as respostas fornecidas às duas últimas questões, levaram-

se em consideração todos os referenciais teóricos relevantes a respeito da temática 

proposta para maior reflexão sobre o benefício da plataforma Moodle, reafirmando, 

também, o caráter exploratório da pesquisa e o papel do objetivo geral deste trabalho. 

Assim, a pesquisa qualitativa se preocupa com a observação do fenômeno a 

ser estudado, buscando entendê-lo em profundidade, por meio de descrições, 

interpretações e comparações, o que justifica a escolha por esta abordagem, já que 

para o desenvolvimento desta dissertação foi necessário estabelecer uma relação 

entre o pesquisador e o fenômeno estudado, bem como o produto e o benefício social. 
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4.6 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO 

 

Esta dissertação apresenta como produto educacional um modelo de 

construção de ambiente de ensino e aprendizagem a distância para estudantes com 

saúde vulnerável e para ilustrar a sua aplicabilidade foi elaborado um roteiro de 

configuração do conteúdo da plataforma Moodle para este fim. O Moodle foi escolhido 

por ser considerado um dos mais preparados para receber esse produto, além de ser 

um software livre, especializado em apoio à aprendizagem e apresentar fácil 

leiturabilidade, design e usabilidade. 

 

FIGURA 2- Página de acesso à plataforma. 

 
Fonte: Moodle (2018). 

 

Inicialmente com a intenção de conhecer a situação educacional atual das 

crianças hospitalizadas no país, fez-se uma pesquisa exploratória para que se 

pudesse compreender melhor as dificuldades enfrentadas por esses estudantes ao 

ficarem longos períodos em hospitais ou tratamento domiciliar, bem como o impacto 

do desenvolvimento educacional e as políticas de pedagogia hospitalar que ainda são 

tão pouco valorizadas no país.  

As percepções dos professores foram consideradas para configuração da 

plataforma, de forma a melhorar a proposta do produto dando mais ênfase à 

importância dos colaboradores na plataforma Moodle e a criação do roteiro de 

configuração, considerando-os como aptos a trazerem informações de como deixá-la 
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adequada para instruir as corretas formatações da plataforma para que seja utilizada 

pelo público que necessita de assessoria.  

Ressalta-se que a mesma dedicação tida com o conteúdo dos alunos em sala 

aula, será disponibilizada aos alunos em vulnerabilidade de saúde a partir dos 

ambientes virtuais de aprendizado a distância, como a plataforma Moodle. 
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5 RESULTADOS  

 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos no desenvolvimento da 

metodologia desta pesquisa. Inicia-se com a apresentação da percepção dos 

professores acerca da configuração da plataforma Moodle para suporte ao processo 

de ensino e aprendizagem de estudantes com saúde vulnerável. Em seguida, 

apresenta-se o modelo de construção de ambientes de ensino e aprendizagem a 

distância desenvolvido para esses estudantes, o qual foi proposto como produto deste 

trabalho. 

  

5.1 PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES ACERCA DA CONFIGURAÇÃO DA 

PLATAFORMA MOODLE PARA SUPORTE AO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM DE ESTUDANTES COM SAÚDE VULNERÁVEL 

 

A análise da percepção dos professores sobre a configuração da Plataforma 

Moodle para dar suporte ao processo de ensino e aprendizagem de estudantes com 

saúde vulnerável ocorreu a partir da pesquisa envolvendo 45 professores, sendo três 

de cada disciplina, todos atuantes no Ensino Médio de 1º a 3º ano. Não foram 

caracterizados os participantes por gênero ou faixa etária.  

Primeiramente, os professores foram questionados se planejavam suas aulas 

com base nos PCNs com o intuito de saber se de fato o documento é considerado na 

prática. Os resultados demonstraram que 59,5% dos professores utilizam-se dos 

PCNs para estruturação do programa de suas aulas. Enquanto 2,4% informou que 

não se utilizam dos PCNs, 11,9% afirma fazer adaptações no programa e 26,2% não 

sabem por que apenas seguem o material didático fornecido pela instituição de 

ensino, conforme demonstra o Gráfico 1. 
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GRÁFICO 1- Planejamento e realização das aulas de acordo com os PCNs. 

 
 Fonte: Dados primários da pesquisa – Formulários Google. 

 

É pertinente mencionar que aqueles participantes que respondessem que 

realizavam adaptações, foi solicitado que informassem quais seriam as adaptações 

mais comuns colocadas em prática. Assim, foram destacados fatores como a 

contextualização dos conteúdos à realidade dos alunos, que faz com que um conteúdo 

acabe tendo maior destaque do que outro, por exemplo, nas matérias de história e 

geografia, há necessidade de destacar os aspectos regionais de cada localidade. 

Retrataram ainda sobre os ajustes de calendário que são necessários para contemplar 

todo o conteúdo antes de grandes exames de seleção, como o Enem que ocorre 

geralmente no final do mês de outubro de cada ano. Dessa forma, as adaptações 

sugeridas foram consideradas pequenas em comparação ao grande conteúdo base 

da plataforma que deverá ser sustentada a partir dos conteúdos propostos pelos 

PCNs, porém, acredita-se que deve haver flexibilidade da plataforma para inserir 

assuntos e conteúdos diferentes dos PCNs, como o exemplo das matérias de história 

e geografia já relatados.  

Dando continuidade ao questionário, foi perguntado quais eram os recursos 

utilizados em sala de aula durante o processo de ensino e aprendizagem, informando 

aos professores que eles poderiam assinalar mais de uma opção. Os resultados 

demonstraram que o uso de quadro e pincel, do livro didático e de cadernos é 

apontado por todos os professores que participaram desta pesquisa, subtendendo-se 

prevalência de um ensino tradicionalista. Todavia, o uso de jogos educativos, 
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computadores, Smartphones e outras mídias também foram apontados pelos 

professores. O Gráfico 2 apresenta os resultados encontrados. 

 

GRÁFICO 2- Recursos utilizados pelos professores no processo de ensino e aprendizagem. 

 
 Fonte: Dados primários da pesquisa – Formulários Google. 

 

Considerando o uso de tecnologias e mídias digitais ratifica-se a viabilidade 

da plataforma Moodle para que os conteúdos sejam levados aos alunos hospitalizados 

a longo prazo. Nesse sentido, os participantes foram indagados sobre o que acham 

de os alunos hospitalizados a longo prazo poderem acompanhar os conteúdos 

apresentados em sala de aula via EAD e com o uso de tecnologias da informação. Os 

resultados estão representados no Gráfico 3. 

 

GRÁFICO 3- Percepção dos professores sobre o uso da plataforma Moodle para alunos 
hospitalizados em tratamento de longo prazo. 

 

 Fonte: Dados primários da pesquisa - Formulários Google. 
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Como verifica-se, a maior parte dos professores concordou fortemente com a 

contribuição da plataforma Moodle para levar conteúdo a esses alunos (56%), 

enquanto 33% apenas concordou. 11% dos professores discordaram sem maiores 

informações. Considerando o maior percentual de concordância (concordo e concordo 

fortemente), ratifica-se a viabilidade de seu uso. 

A partir disso foi solicitado aos professores que sugerissem uma estruturação 

de conteúdos para serem incluídos no produto educacional proposto, considerando a 

necessidade de acompanhamento dos mesmos conteúdos abordados em sala de 

aula. A maior parte dos professores teve em comum a sugestão de seguir a 

estruturação proposta pelos PCNs, visto que já traziam a base que utilizam para 

planejamento de suas aulas. Outra sugestão apresentada é: os conteúdos sejam 

introduzidos a esses alunos pela própria escola em que estudam, acreditando que 

isso lhes traria maior acompanhamento da turma. Todavia, destaca-se que essa 

sugestão somente foi considerada parcialmente, isso porque, a proposta educacional 

é voltada para nível municipal, regional, estadual ou nacional, o que tornaria inviável 

essa adaptação de acordo com cada escola, acolhendo-se a possibilidade de 

exercícios para casa e informações sobre conteúdo que está sendo abordado ser 

informado por um encarregado de sala. Alguns professores também sugeriram o uso 

dos chats como forte aliado para que ocorra maior interação entre o aluno em 

tratamento e o professor, bem como com os outros colegas de turma. 

Os professores foram perguntados ainda sobre como os conteúdos devem 

ser abordados na plataforma Moodle, considerando que o público são alunos 

hospitalizados a longo prazo. Os professores, em sua grandiosíssima maioria, 

sugeriram videoaulas e podcasts, afirmando que alunos enfermos teriam mais 

dificuldades para leituras, o que poderia inviabilizar o acompanhamento, sendo 

apontadas sugestões de apresentação dinâmica dos conteúdos com vistas a não 

desestimular o acompanhamento dos alunos.  

Finalizando o questionário, foi aberto espaço para que os professores 

pudessem apresentar sugestões gerais que pudessem colaborar na configuração da 

Plataforma Moodle como suporte ao processo de ensino e aprendizagem hospitalar. 

Dentre as sugestões apresentadas pelos professores que foram consideradas para 

desenvolvimento do produto educacional proposto destacam-se aquelas que atentam-

se ao fato de o produto ser destinado a última etapa da Educação Básica, 

especialmente com alunos do 3º ano, em reta final para realização de provas de 
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seleção para acesso ao ensino superior, sendo assim sugerido que fossem incluídos 

conteúdos relacionados ao preparo para realização das provas, atividades modelo 

simulado do Enem e vestibulares e assuntos voltados a atualidades, por exemplo. 

 A partir das informações levantadas, um fluxograma com o modelo de 

construção de ambientes de ensino a distância para estudantes com saúde vulnerável 

foi desenvolvido e um roteiro de configuração da plataforma Moodle foi utilizado, como 

exemplo, para colocar em prática o modelo proposto. 

 

5.2 PRODUTO EDUCACIONAL 

 

5.2.1 Apresentação 

 

A princípio, a intenção deste estudo foi realizar um teste com as três séries do 

Ensino Médio em todas as disciplinas, tanto é que vários professores de diferentes 

disciplinas responderam ao questionário. No entanto, devido à complexidade do tema 

abordado e às inovações que este estudo propõe para a EAD, Educação Básica e 

Pedagogia Hospitalar, nesta pesquisa priorizam-se os testes iniciais somente para o 

terceiro ano do Ensino Médio e a disciplina de Língua Portuguesa, pois esta é a 

disciplina específica na qual o pesquisador responsável por este estudo possui 

graduação. Então, reforça-se que o fluxograma apresenta o modelo de construção de 

ambientes de ensino a distância para estudantes com saúde vulnerável e o roteiro de 

configuração da plataforma Moodle é o exemplo de ambiente virtual de aprendizado 

escolhido para ilustrar a aplicabilidade do modelo. 

 

FIGURA 3- Print tela do computador e smatphone: Conteúdo de Língua Portuguesa 3° do Ensino 
Médio adicionado ao Moodle.                                                                    (continua) 
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                          (conclusão) 

 
         Fonte: Moodle (2018)  

 

Não obstante, a partir dos planos iniciais que foram adiados e dos resultados 

obtidos por meio desta investigação, acredita-se que serão abertas novas 

oportunidades e possibilidades de pesquisas sobre a utilização de novas tecnologias 

aplicadas à Educação Básica, em todas as séries e disciplinas da matriz curricular, 

com adaptações para os estudantes hospitalizados que não têm condições de 

frequentar presencialmente o ambiente escolar. Dentre elas destaca-se a EAD, que 

nos últimos anos tem-se revelado boa alternativa para a Educação de Ensino Superior 

no Brasil, e pode, também, tornar-se ferramenta eficaz, trazendo inovações para a 

Pedagogia Hospitalar (outro campo que tem conquistado cada vez mais espaço em 

nosso cenário de Educação).  

A partir do programa de conteúdos proposto às escolas, é possível abastecer 

um ambiente virtual de aprendizagem, como o Moodle, com Vídeos (diretos do 

YouTube), podcasts, PDFs com textos e exercícios, links de jogos e outras 

ferramentas que podem favorecer a aprendizagem dos alunos em tratamento de 

saúde que estão impossibilitados de frequentar a sala de aula. 

No dia a dia do hospital, os profissionais de saúde envolvidos no tratamento 

deste paciente que perceberem e concluírem que o tempo de internação/recuperação 

será alto poderão comunicar o núcleo de educação, organizadores, grupo de 

voluntários (ou com o professor administrador da comissão) para que forneça um login 

e senha individualizado para o enfermo (login que faça com que ele acesse apenas 

os materiais da série que ele está matriculado regularmente). Vale destacar que esse 
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responsável por fornecer a senha possui o “acesso máster” em toda a plataforma e 

por isso é nomeado Administrador e não Professor. Ressalta-se ainda que esta 

ferramenta pode também ser utilizada para assessorar os estudantes que estão em 

tratamento hospitalar por curto tempo ou com uma doença infecciosa que necessita 

de cuidados em sua residência, por exemplo, sendo assim, a proposta é que a 

ferramenta possa contribuir para o processo de ensino e aprendizagem dos 

estudantes que estão afastados da sala de aula regular e que possuam capacidade 

física e emocional para continuar com o processo de escolarização.      

 Os colegas de sala/professores/funcionários da escola regular informam ao 

responsável/aluno quais são os assuntos trabalhados em sala de aula regular nos dias 

da sua ausência e o aluno em tratamento poderá acessar os conteúdos (que foram 

selecionados ou foram desenvolvidos pelos profissionais da comissão) ou seja, este 

aluno hospitalizado poderá ter acesso ao mesmo conteúdo da sala de aula regular e, 

especialmente, um conteúdo que já passou pelo crivo técnico de profissionais de 

educação, diferentemente da grande quantidade de materiais disponíveis online que, 

algumas vezes, não possuem qualidade garantida. 

Nesse sistema, o administrador tem acesso a todos os recursos da plataforma, 

especialmente cadastrar alunos e professores. Os professores têm acesso somente 

a sua disciplina e os alunos, através do seu login para acesso, conseguem acessar e 

realizar as atividades específicas da sua série diminuindo os prejuízos no 

desenvolvimento escolar ocasionado pela fase de tratamento. Ressalta-se que apesar 

do foco desse roteiro ser o terceiro ano do ensino médio, o modelo pode ser utilizado 

também nas outras etapas da educação básica. 

 

5.2.2 Objetivo Geral 

 

Este modelo de construção de ambiente de ensino e aprendizagem a 

distância traz para este trabalho a configuração do conteúdo na Plataforma Moodle 

como exemplo. A formatação da plataforma foi elaborada a partir da percepção e 

sugestão dos professores que participaram desta pesquisa, como suporte ao 

processo de ensino e aprendizagem de alunos do terceiro ano do ensino médio que 

estão com a saúde vulnerável. 
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5.2.3 Fluxograma do modelo de construção de ambiente de ensino e aprendizagem a 

distância para estudantes com saúde vulnerável 

 

O fluxograma representado na figura 4 foi desenvolvido como modelo de 

construção de ambiente de ensino e aprendizagem a distância para estudantes com 

saúde vulnerável contempla o passo a passo para formatação de um AVA que possa 

ser utilizado como ferramenta para assessorar os estudantes que estão em tratamento 

hospitalar por curto ou longo tempo, bem como aqueles que estão em fase de 

tratamento de uma doença infecciosa e, assim, necessitam de cuidados em sua 

residência. Portanto, a proposta é que este modelo possa contribuir para o processo 

de ensino e aprendizagem dos estudantes que estão afastados da sala de aula regular 

e, principalmente nesses casos, que possuam capacidade física e emocional para 

continuar com o processo de escolarização.  

 

FIGURA 4- Fluxograma do modelo de construção de ambiente de ensino e aprendizagem a 
distância para estudantes com saúde vulnerável. 

  
     Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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Ressalta-se que neste trabalho o modelo proposto foi aplicado a plataforma 

Moodle e, com isso, foi possível a criação de um roteiro específico para a referida 

plataforma. 

 

5.2.4 Formatando a plataforma e estruturação dos conteúdos 

 

A proposta deste estudo é a formatação de ambientes virtuais de 

aprendizagem, como a plataforma Moodle, de acordo com a base curricular seguida 

pelos estudantes na escola, para uso de alunos com saúde vulnerável. O grande 

diferencial dessa plataforma elaborada por este estudo e comparado ao simples 

acesso à pesquisa do Google, por exemplo, é que este material, na plataforma, 

passou pela análise e crivo técnico dos professores voluntários. No caso deste estudo, 

para os testes iniciais, limita-se ao terceiro ano do Ensino Médio e à disciplina de 

Língua Portuguesa, de tal forma que a metodologia e os conteúdos respaldem-se nas 

técnicas e métodos de ensino, elaboração de material didático que já são aplicados, 

para a disciplina selecionada, na escola e em cursinhos pré-vestibulares próprios para 

o terceiro ano, assim como é demonstrado no (quadro 4) a seguir:  

 

QUADRO 4- Língua Portuguesa.                                                                                              (continua) 

TEMA ESTRUTURADOR: USOS DA LÍNGUA 

Competências Específicas 

Unidades Temáticas Competências e habilidades 

Representação e 
Comunicação 

Compreender e usar a Língua Portuguesa como língua 
materna, geradora de significação e integradora da 
organização do mundo e da própria identidade. 

Investigação e 
Compreensão 

Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, 
relacionando textos e contextos, mediante a natureza, função, 
organização, estrutura, de acordo com as condições de 
produção e recepção (intenção, época, local, interlocutores 
participantes da criação e da propagação de ideias e escolhas, 
tecnologias disponíveis). 

Contextualização 
Sociocultural 

Considerar a Língua Portuguesa como fonte de legitimação de 
acordos e condutas sociais e como representação simbólica 
de experiências humanas, manifestas nas formas de sentir, 
pensar e agir na vida social. 

Língua falada e língua 
escrita; gramática natural; 
automatização e 
estranhamento. 

Conceituar; identificar intenções e situações de uso. 

Linguagem; tipologia 
textual 

Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, 
relacionando texto e contexto de uso. 

Tipologia textual; 
interlocução 

Distinguir contextos, adequar a linguagem ao contexto. 
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Gíria e contexto  
Relacionar língua e contexto; escolher uma variante entre 
algumas que estão disponíveis na língua. 

Língua e contexto Identificar níveis de linguagem; analisar julgamentos; opinar. 
TEMA ESTRUTURADOR: Diálogo entre textos: um exercício de leitura. 

Competências Gerais 

Representação e 
Comunicação 

Compreender e usar a Língua Portuguesa como língua 
materna, geradora de significação e integradora da 
organização do mundo e da própria identidade. 

Investigação e 
Compreensão 

Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, 
relacionando textos e contextos, mediante a natureza, função, 
organização, estrutura, de acordo com as condições de 
produção e recepção (intenção, época, local, interlocutores 
participantes da criação e da propagação de ideias e escolhas, 
tecnologias disponíveis). 

Contextualização 
Sociocultural 

Considerar a Língua Portuguesa como fonte de legitimação de 
acordos e condutas sociais e como representação simbólica 
de experiências humanas, manifestas nas formas de sentir, 
pensar e agir na vida social. 

Competências Específicas 

Unidades Temáticas Competências e habilidades 

Função e natureza da 
Intertextualidade 

Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, 
relacionando texto e contexto. 

Protagonista do discurso; 
intertextualidade 

Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes 
manifestações da linguagem verbal. 

TEMA ESTRUTURADOR: Ensino de gramática: algumas reflexões 

Competências Gerais 

Representação e 
Comunicação 

Compreender e usar a Língua Portuguesa como língua 
materna, geradora de significação e integradora da 
organização do mundo e da própria identidade. 

Investigação e 
Compreensão 

Articular as redes de diferenças e semelhanças entre a língua 
oral e escrita e seus códigos sociais, contextuais e linguísticos. 

Contextualização 
Sociocultural 

Considerar a Língua Portuguesa como fonte de legitimação de 
acordos e condutas sociais e como representação simbólica 
de experiências humanas, manifestas nas formas de sentir, 
pensar e agir na vida social. 

Competências Específicas 

Unidades Temáticas Competências e habilidades 

Gramática; linguística; 
gramaticalidade 

Distinguir gramática descritiva e normativa, a partir da 
adequação ou não a situações de uso. 

Gramática normativa; erro Considerar as diferenças entre língua oral e escrita. 

Gramática normativa; 
ciência versus achismo 

Conceber a gramática como uma disciplina viva, em revisão e 
elaboração constante. 

TEMA ESTRUTURADOR: O texto como representação do imaginário 
e a construção do patrimônio cultural 

Competências Gerais 

Representação e 
Comunicação 

Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes 
manifestações da linguagem. 

Investigação e 
Compreensão 

Recuperar, pelo estudo do texto literário, as formas instituídas 
de construção do imaginário coletivo, o patrimônio 
representativo da cultura e as classificações preservadas e 
divulgadas, no eixo temporal e espacial. 

Contextualização 
Sociocultural 

Considerar a Língua Portuguesa como fonte de legitimação de 
acordos e condutas sociais e como representação simbólica 

(continuação) 
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de experiências humanas, manifestas nas formas de sentir, 
pensar e agir na vida social. 

Competências Específicas 

Unidades Temáticas Competências e habilidades 

O funcionamento 
discursivo do clichê 

Recuperar, pelo estudo do texto literário, as formas instituídas 
de construção do imaginário coletivo. 

Preconceito; paródia Analisar diferentes abordagens de um mesmo tema 

Identidade nacional Resgatar usos literários das tradições populares. 
Fonte: Informações extraídas e adaptadas das Orientações Curriculares para o Ensino Médio, 
Brasil (2006).  
 

Como fora discutido anteriormente, a proposta deste trabalho é que o 

conteúdo base abordado na plataforma seja estabelecido conforme o embasamento 

teórico dos PCNs (2000), Brasil (1995, 2013, 2016 e 2018) e conforme a divisão dos 

tópicos apontados pelas Orientações Curriculares para o Ensino Médio Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias, Brasil (2006). É pertinente ressaltar que devido ao fato 

de essa proposta de ensino espelhar-se nas práticas pedagógicas aplicadas à escola 

próprias para o último ano do Ensino Médio, nossa metodologia de ensino na 

plataforma Moodle apresentará muitos reflexos do ensino tradicional, uma vez que 

quem moldará os conteúdos e unidades didáticas são professores experientes 

atuantes na Educação Básica e adeptos, em vários pontos, à pedagogia tradicional.  

Pois o objetivo principal também é preparar o aluno hospitalizado ou em 

tratamento domiciliar para as provas do ENEM e para os vestibulares, uma vez que 

tais sujeitos também podem e têm o direito de fazer planos para o futuro. Acredita-se, 

ainda, que esse desempenho de aprendizagem e até “certa exigência”, de modo 

equilibrado e adaptado, pode colaborar para a motivação e apresentar fins 

terapêuticos, além de auxiliar na recuperação da saúde física e psicológica do aluno 

em tratamento de saúde, pois encontrar um propósito nos estudos e, ao mesmo 

tempo, refletir sobre seu futuro após vencer a patologia podem funcionar como 

combustível para a motivação de alcançar os seus objetivos de vida.  

Nessa perspectiva, analisando os objetivos gerais do estudo sobre Língua e 

Linguagem para o Ensino Médio, no item competências gerais, a “Representação e 

Comunicação”, os conteúdos e as aulas preparadas online pelos professores na 

plataforma deverão buscar exercitar com os alunos o estímulo e a compreensão para 

o uso da Língua Portuguesa como língua materna, geradora de significação e 

integradora da organização do mundo e da própria identidade, Brasil (2006).  

Os próximos objetivos gerais propostos para o Ensino de Língua Portuguesa, 

que buscar-se-á contemplar, serão: analisar os recursos expressivos da linguagem 

(conclusão) 
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verbal, relacionando textos e contextos, mediante a natureza, função, organização, 

estrutura, de acordo com as condições de produção e recepção,  por meio do estímulo 

à investigação, compreensão e também, considerar a Língua Portuguesa como fonte 

de legitimação de acordos e condutas sociais, como representação simbólica de 

experiências humanas, manifestas nas formas de sentir, pensar e agir na vida social, 

por meio do processo de contextualização sociocultural, Brasil (2006).   

Vale ressaltar que é pertinente, para se atingir esses objetivos com êxito,  que 

o professor prepare e adapte os conteúdos, materiais didáticos e sua prática 

pedagógica de tal maneira que, em se tratando de linguagem, ética profissional, bom 

senso e qualidade de ensino, que não haja elementos que possam comprometer 

negativamente o psicológico do aluno hospitalizado. Como por exemplo, para uma 

aula de redação, análise e interpretação de texto ou até questões de gramática, é 

conveniente que o professor formador não apresente em seus textos selecionados, 

ou criados por ele mesmo e nas atividades, conteúdos relacionados à morte, 

dependendo da situação, doenças incuráveis, histórias consideradas trágicas, etc.  

Para as habilidades específicas, visando trabalhar diversos tipos de 

linguagens, variação linguística, uso formal ou informal da língua e etc., que são 

questões presentes na prova do ENEM, por exemplo, os conteúdos da plataforma 

convergindo com as orientações para o ensino de Língua Portuguesa na escola, o 

trabalho docente deverá aspirar a: conceituar; identificar intenções e situações de uso; 

analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando texto e contexto 

de uso; distinguir contextos, adequar a linguagem ao contexto; relacionar língua e 

contexto; escolher uma variante entre algumas que estão disponíveis na língua e 

identificar níveis de linguagens; analisar julgamentos e opinar, Brasil (2006).  

Quanto ao próximo tema estruturador, apenas analisando e interpretando o 

que as orientações curriculares propõem, é fundamental que os conteúdos e 

atividades postados na plataforma, de modo geral, estimulem e exercitem com os 

alunos a: compreensão e  utilização da Língua Portuguesa como língua materna, 

geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria 

identidade; a análise dos recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando 

textos e contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura, de acordo 

com as condições de produção e recepção e por fim, a consideração da língua como 

como fonte de legitimação de acordos e condutas sociais e como representação 
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simbólica de experiências humanas, manifestas nas formas de sentir, pensar e agir 

na vida social, Brasil (2006).  

Para o ensino de gramática, Brasil (2006) propõe que os objetivos gerais 

sejam: compreender e usar a Língua Portuguesa como língua materna, geradora de 

significação, integradora da organização do mundo e da própria identidade; articular 

as redes de diferenças e semelhanças entre a língua oral e escrita e seus códigos 

sociais, contextuais e linguísticos e considerar a Língua Portuguesa como fonte de 

legitimação de acordos e condutas sociais e como representação simbólica de 

experiências humanas, manifestas nas formas de sentir, pensar e agir na vida social.  

Ou seja, ao mesmo tempo em que se é ensinado os conteúdos gramaticais, 

o aluno será induzido a refletir sobre a própria língua e sua estrutura por meio das 

aulas e atividades, esse é um dos objetivos estabelecidos para a disciplina de Língua 

Portuguesa na escola. A proposta deste trabalho na plataforma Moodle para 

estudantes com saúde vulnerável é que os professores, partindo do primeiro 

pressuposto de ética profissional que é ressaltado neste tópico, é viável que o mesmo 

poste videoaulas sobre conteúdos gramaticais, textos explicativos, promova 

webconferências e até mesmo proponha para os alunos nas unidades didáticas, 

sempre fazendo a devida referência, que os mesmos resolvam exercícios de livros 

didáticos, apostilas específicas de cursinhos pré-vestibular e até mesmo questões 

sobre gramática que estavam nas provas do ENEM e vestibular de diversas 

universidades em anos anteriores, pois de certa forma, essa ação do professor irá 

preparar o aluno para esses tipos de concursos que ele pretenderá tentar e obter êxito, 

uma vez que as questões de gramática nesses tipos de provas são bastante 

complexas como qualquer conteúdo de outras disciplinas,  assim como é demonstrado 

na Figura 5:  
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FIGURA 5- Print de tela computador: exemplo de vídeo e opção para download de arquivo.  

 
Fonte: Moodle (2018) 

 

No próximo tema estruturador “o texto como representação do imaginário e a 

construção do patrimônio cultural”, há alguns objetivos gerais e específicos que 

norteiam as diretrizes para o ensino de Literatura, a qual ao mesmo tempo é uma arte 

e que, apesar de tantas críticas sobre o ensino tradicional, é trabalhada na escola para 

o Ensino Médio voltando-se para os cânones da literatura nacional, como por 

exemplo, as obras de Machado de Assis, Castro Alves, Poesia Lírica e etc., pois obras 

dessa magnitude são cobradas como conteúdos das provas do vestibulares e ENEM.  

Portanto, a proposta para os professores de Língua Portuguesa é que os 

mesmos produzam conteúdos que trabalhem com obras literárias que são temas 

desses concursos, de tal forma que a prática docente também envolva conteúdos e 

exercícios de livros didáticos, que também possam ser utilizados, a leitura direta das 

obras literárias indicadas, resolver questões de provas de concursos anteriores, 

indicar videoaulas, podcasts, documentários disponibilizados na internet, indicação de 

filmes relacionados ao tema sem se desviar do foco que é o texto literário, conforme 

o modelo da Figura 5.  

Pois segundo o quadro 4, os objetivos gerais das orientações para o ensino 

de Literatura consistem em: confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes 

manifestações da linguagem; recuperar, pelo estudo do texto literário, as formas 

instituídas de construção do imaginário coletivo, o patrimônio representativo da cultura 

e as classificações preservadas e divulgadas, no eixo temporal e espacial; e 

considerar a Língua Portuguesa como fonte de legitimação de acordos e condutas 
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sociais e como representação simbólica de experiências humanas, manifestas nas 

formas de sentir, pensar e agir na vida social. Nessa perspectiva, acredita-se que aqui 

há uma abertura para o professor conciliar o método de ensino tradicional e a busca 

e utilização de outros métodos para o ensino de literatura, como por exemplo, o 

método recepcional proposto pelo livro de Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira de 

Aguiar (1993)3, cuja proposta de ensino para chegar ao texto literário em si, tenta 

seduzir o aluno e estimular nele o gosto pela leitura e a compreensão da obra literária.  

Isso é também uma possibilidade, pois devido ao fato de o aluno hospitalizado 

a longo prazo não poder se deslocar para outros lugares, a apresentação da obra 

literária para eles, também pode causar deleite, tornar-se uma obrigação nos estudos 

e também uma forma de entretenimento, pois ao ensino de literatura ser abordado um 

pouco de forma lúdica, interativa e ao mesmo tempo não deixando de valer-se do 

método tradicional, a própria autonomia do aluno que está estudando por meio da 

EAD possibilitará que o estudante desempenhe, por exemplo, atividades que em sala 

de aula geralmente não são possíveis promover por questões de tempo e que irão 

favorecer o processo de ensino e aprendizagem, como por exemplo, ele terá mais 

tempo para ler o livro, terá atenção especial do professor ou tutor, poderá assistir a 

filmes e a documentários específicos que expliquem sobre as obras literárias 

estudadas e etc.  

Por fim, vale ressaltar após tais reflexões e avaliações promovidas neste 

tópico, as quais foram analisadas separadamente, os objetivos gerais e específicos 

das diretrizes que norteiam o ensino de Língua Portuguesa para o 3º ano do Ensino 

Médio e trazendo essas questões para a proposta de ensino deste trabalho. Conclui-

se que o trabalho docente para o aluno hospitalizado deve ao mesmo tempo se 

respaldar nas orientações curriculares, no ensino tradicional e na medida do possível, 

aquilo que puder ser ajustado didaticamente para a plataforma, o mesmo poderá ser. 

Mas o principal tópico que o professor deverá sempre ter em mente, é que o aluno 

hospitalizado precisa ser respeitado e a sua integridade física também necessita ser 

preservada, portanto tudo o que for preparado para as unidades didáticas deve 

conciliar ao máximo possível, de forma equilibrada, sem exageros: o tempo do aluno, 

                                                             
3 BORDINI, M. da G.; AGUIAR, V. T. de. Método recepcional. In: _____. Literatura: a formação do 
leitor: alternativas metodológicas. 2. ed. Porto Alegre, Mercado Aberto, 1993. 
 



77 
 

as condições físicas e psicológicas, o desenvolvimento da recuperação da saúde e as 

exigências da disciplina.  

 

5.2.5 Criação das comissões 

 

Conforme o início deste capítulo, a proposta inicial foi a criação de comissões 

para formatação de uma plataforma de caráter interdisciplinar, tal comissão seria 

composta por professores voluntários, os mesmos que responderam os questionários. 

A partir do trabalho desses professores, foi realizado um mapeamento das disciplinas 

de atuação desses profissionais conforme as quatro áreas de conhecimento 

contempladas por Brasil (2006) e que também são citadas pelas provas do ENEM, 

que são: Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Matemática e suas 

Tecnologias.  

No entanto, conforme a justificativa apresentada anteriormente, este trabalho 

limitar-se-á apenas à análise dos conteúdos que foram produzidos por esse 

pesquisador para a disciplina de Língua Portuguesa voltada ao 3º ano do Ensino 

Médio, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias que está localizada na área de 

Ciências Humanas e suas tecnologias, assim como é ilustrado no quadro a seguir: 

 
QUADRO 5- Áreas de conhecimento 3° ano do Ensino Médio.         (continua) 

SÉRIE ÁREA DE CONHECIMENTO DISCIPLINA 

3º ANO 

Ciências Humanas e suas 
Tecnologias 

História 

Geografia 

Filosofia 

Sociologia 

ATUALIDADES 

FOCANDO NO ENEM 

Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias 

Química 

Física 

Biologia 

ATUALIDADES 

FOCANDO NO ENEM 

Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias 

Língua Portuguesa  

Literatura 

Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol)  

Artes 

Educação Física  

Tecnologias da Informação e 
Comunicação. 
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REDAÇÃO 

FOCANDO NO ENEM 

Matemática e suas Tecnologias 
Matemática 

FOCANDO NO ENEM 
Fonte: Informações extraídas e adaptadas das Orientações Curriculares para o Ensino Médio, 
Brasil (2006).  
 

5.2.6 Conteúdo da plataforma 

 

A respeito da configuração da plataforma Moodle, neste trabalho não serão 

discutidos conteúdos técnicos sobre a plataforma, os quais são geralmente  

explicados por áreas específicas como: Engenharia de Software, Engenharia da 

Computação, Análise de Sistemas e etc., pois essas não são as áreas de formação 

acadêmica do pesquisador responsável por este estudo, e também, porque este 

trabalho preocupa-se em discutir a respeito da funcionalidade da plataforma para a 

Educação a Distância no Brasil, voltando-se para a Pedagogia Hospitalar.  

Para aprender a utilizar a plataforma, há vários conteúdos gratuitos 

disponibilizados na internet que ensinam a trabalhar e a formatar os ambientes virtuais 

de aprendizagem, como o Moodle, um exemplo disso são sites específicos sobre a 

plataforma, o site da própria empresa que criou o programa, tutoriais de diversos 

vídeos disponibilizados no YouTube que são abertos ao público, e também, sempre 

há cursos específicos a distância sobre a plataforma com a utilização do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem direcionados à formação de tutores e professores 

formadores para a EAD, que geralmente são gratuitos ou de baixo custo e são 

oferecidos por diversas universidades como: a Universidade Estadual de Ponta 

Grossa, Universidade Estadual Paulista, Universidade Federal do Recôncavo Baiano 

e tantas outras instituições espalhadas pelo país.   

 

5.2.7 Abastecimento da plataforma e manutenção 

 

Após a formação das comissões, os professores nas suas devidas áreas de 

conhecimento devem tomar posse da estruturação da plataforma e alimentá-la de 

acordo com os conteúdos, disciplinas e séries. O acesso para iniciar o abastecimento 

deve ser realizado por meio de links disponibilizados pelo administrador via e-mail ou 

redes sociais tais como: WhatsApp, Facebook, YouTube, etc. 

(conclusão) 
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A manutenção da plataforma deve ser realizada periodicamente a cada seis 

meses pelas equipes de professores que formam as comissões, observando as 

considerações realizadas pelos alunos durante o período, bem como suas próprias 

análises. Além disso, a plataforma pode ser atualizada a qualquer momento, 

dependendo de situações que se fizerem necessárias, como por exemplo, a partir de 

novo assunto que pode ser explorado em exames de seleção como ENEM, 

vestibulares e processos seletivos seriados.  

 

5.2.8 Acesso à plataforma e Logística das atividades 

 

O acesso à plataforma é irrestrito para os administradores, enquanto os 

professores possuem acesso aos conteúdos de suas disciplinas conforme suas áreas 

de atuação, já os alunos terão acesso limitado somente às atividades da série escolar, 

conforme é ilustrado nas Figuras 6 e 7: 

 
FIGURA 6- Print da tela do computador: tela inicial da plataforma antes de login. 

 
 Fonte: Moodle (2018).  
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FIGURA 7- Print de tela do computador: página de configurações e acesso exclusivo aos 
administradores e aos professores. 

 
          Fonte: Moodle (2018).  
 

As atividades extras praticadas em sala de aula regular que não estão 

contempladas na plataforma poderão ser catalogadas por um aluno (voluntário) ou 

pelo próprio professor, os quais poderão repassar as atividades para alimentação da 

plataforma em tempo real via e-mail ou pessoalmente aos responsáveis pelo 

abastecimento e configuração. Vale destacar que a configuração básica e mínima da 

plataforma será de acordo com o estabelecido pelos PCNs, conforme divisão 

apresentada no tópico “Formatando a plataforma e estruturação dos conteúdos”, a 

qual foi abordada neste capítulo.  

O monitoramento de envio e a entrega das atividades devem ser realizados 

pelos próprios usuários, administradores, professores (que estipulam as datas de 

envio das tarefas e decidem se haverá necessidade de prorrogação dos prazos) e 

alunos (que cumprirão os prazos sem atrasos), por meio de canal integrado de 

sugestões e/ou reclamações acerca do funcionamento e melhorias da plataforma. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Avaliando o desenvolvimento deste estudo sobre pedagogia hospitalar, 

percebeu-se que os objetivos propostos foram alcançados à média em que o estudo 

foi-se desenvolvendo, por meio das reflexões teóricas, da metodologia e do resultado 

das análises. A partir das experiências adquiridas por intermédio desta pesquisa, foi 

possível alcançar subsídios teóricos mediante pesquisas da prática pedagógica nos 

hospitais, dando a oportunidade de analisar o fazer pedagógico, observando-se que 

no decorrer do tratamento, os indivíduos constroem “significados”, baseados em 

conteúdo e conceitos formulados pelo hospital. Neste sentido, os instrumentos 

utilizados pelo pedagogo na prática hospitalar vêm a ser suporte tanto do hospital, 

quanto da criança ou adolescente com saúde vulnerável, uma vez que funcionam 

como meio pelo qual o aprendente faz a conexão entre o seu imaginário e a sua 

realidade, criando e recriando sua própria experiência de vida. 

A ideia de utilizar a ludicidade e o design apropriado contribui para o 

desenvolvimento da aprendizagem de forma integrada nos aspectos cognitivos, 

afetivos, físico-motores, morais, linguísticos e sociais, fazendo-se fundamental para 

que o aluno saia da rotina da doença, sem que o mesmo se depare com um estudo 

enfadonho. Em se tratando de crianças, o ato de brincar no período de tratamento 

hospitalar é importante para que tenha a oportunidade de experimentar e conhecer, 

explorar e manipular objetos, vivenciar experiências diversas, amenizando a sua 

rotina de tratamento. Já o adolescente pré-vestibulando que se utiliza dos ambientes 

virtuais de aprendizagem e encaram a fase de hospitalização não como um empecilho 

para acessar o ensino superior, sente-se com energia, com mais 

competência e fortalece sua convicção de estabelecer e concretizar objetivos futuros, 

não apenas logo após a fase de hospitalização. 

Conclui-se ainda que o e-learning, como forma de ensino à distância, 

utilizando-se das TICs, agrega acessibilidade, velocidade, atualização, 

armazenamento, distribuição e compartilhamento instantâneo de informações aos 

usuários, facilitando o processo de ensino e aprendizagem e atendendo às 

necessidades da sociedade atual, especialmente dos adolescentes em fase escolar 

que antecede o acesso ao ensino superior. Todavia, para que se garanta eficiência 

no processo é necessária a atuação de profissionais, interdisciplinarmente, utilizando 

de técnicas de design que proporcionem melhorias ao processo. O design influencia 
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diretamente no processo de ensino e aprendizagem, qualquer problema com a 

leiturabilidade no ambiente pode trazer prejuízos ao desenvolvimento das atividades 

educacionais, considerando que forçar a leitura e o aprendizado pode ser cansativo, 

levando, muitas vezes, à evasão do aluno.  

Sendo o Ensino Médio a etapa final da Educação Básica, é de extrema 

importância o seu acompanhamento regular, pois qualquer aula perdida pode vir a 

comprometer seus resultados finais, acreditando-se que o uso dos ambientes de 

ensino e aprendizagem a distância, como a  plataforma Moodle, podem contribuir para 

que alunos hospitalizados a longo prazo tenham acesso aos conteúdos ministrados 

em sala de aula, com as tecnologias exercendo um importante papel social na 

educação, principalmente, quando se entende que profissionais atuantes em 

Pedagogia Hospitalar ainda são escassos no Brasil. Além disso, com o uso dessa 

tecnologia é possível que chegue o conteúdo escolar nos mais diferentes territórios 

brasileiros, considerando a quebra de barreiras geográficas possibilitada pela internet. 

A partir dessas conclusões, vale ressaltar que investir no conhecimento sobre 

EAD e continuar trilhando um caminho de parcerias entre as TICs e a Pedagogia 

Hospitalar, por meio da promoção de políticas públicas que visem a formação de 

professores e pedagogos para a Pedagogia Hospitalar e para instruí-los sobre como 

utilizar as ferramentas da EAD é de grande valia. Já há manifestações de algumas 

universidades que promovem esses cursos e aqui apresenta-se uma nova 

contribuição, a sugestão de promover um curso de extensão online, talvez de curta 

duração, de formação de professores para a Pedagogia Hospitalar por meio das TICs, 

uma vez que é desconhecida alguma instituição no Brasil, como as Secretaria de 

Estado da Educação ou alguma universidade que já tenha promovido algum curso 

sobre os temas problematizados neste trabalho.  

Acredita-se que a maior contribuição deste estudo é a proposta de 

rompimento com o preconceito de que o estudante com a saúde vulnerável não pode 

fazer planos e se preparar para projetos de vida, como ser aprovado na prova do 

ENEM ou em um teste seletivo de vestibular, e como consequência disso, ingressar 

em um curso de nível superior. O estímulo aos estudos a crianças e jovens 

hospitalizados, de forma equilibrada e apropriada, podem contribuir positivamente 

para a integridade física e a recuperação desses estudantes. 

Outro convite, mais ousado, que este estudo pode trazer para novas 

pesquisas sobre o tema, é a respeito do trabalho da EAD para a Pedagogia Hospitalar 
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e a promoção dos encontros presenciais. Como será a interação entre os professores 

formadores e os estudantes hospitalizados, por exemplo? Será importante que ambos 

se conheçam pessoalmente, pelo menos uma vez, mantenham contato, pois devido 

ao fato de a maioria das aulas não serem presenciais e haver a disponibilidade na 

plataforma AVA de um arsenal de conteúdos para o aluno estudar, é preciso tomar 

cuidado e dar bastante atenção para essas questões, porque de forma equilibrada, 

haverá maior autonomia do aluno, mas ao mesmo tempo, ele precisará do apoio dos 

professores que ministram as disciplinas.  

Aos professores também, para o desenvolvimento das atividades, será 

imprescindível conhecer a realidade do aluno, o ambiente hospitalar, quem são as 

pessoas com quem está trabalhando, pois o professor além de preparar as aulas e os 

exercícios, é também o responsável por produzir e organizar os materiais didáticos 

que o aluno estudará.  

Ressalta-se, por fim, que apesar desse produto educacional ter sido 

desenvolvido para alunos do terceiro ano do Ensino Médio, pode ser facilmente 

adaptado para outras etapas da Educação Básica, sugerindo que pesquisas futuras 

também considerem a percepção de alunos hospitalizados, com vistas a fazer 

adaptações necessárias ao atendimento de seus anseios e necessidades. 
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MODELO DE CONSTRUÇÃO DE AMBIENTE DE ENSINO E APRENDIZAGEM A 

DISTÂNCIA PARA ESTUDANTES COM SAÚDE VULNERÁVEL 

 

Este questionário é direcionado a professores ativos no Ensino Médio 

brasileiro, tendo em vista levantar suas percepções sobre as configurações 

necessárias à plataforma Moodle para que possa ser aplicada para suporte ao 

processo de ensino e aprendizagem hospitalar e doméstico de estudantes com saúde 

vulnerável. Ressalta-se que este questionário possui fins acadêmicos, com a pesquisa 

tendo como principal objetivo: Propor um roteiro para configuração da Plataforma 

Moodle como suporte ao processo de ensino e aprendizagem hospitalar e doméstico 

de crianças com saúde vulnerável. Assim, solicita-se sua contribuição para que seja 

possível desenvolver um produto educacional que possa contribuir para que esses 

alunos mantenham seu acompanhamento ao conteúdo apresentado em sala de aula. 

 

1. Nível de ensino em que leciona: 

(   ) Educação Infantil   (   ) Ensino Fundamental   (   ) Ensino Médio   (   ) Ensino Superior   

 

2. Matéria que leciona: (   ) Língua Portuguesa  (   ) Inglês  (   ) Espanhol  (   ) História    

(   ) Geografia  (   ) Matemática  (   ) Ed. Física  (   ) Arte  (   ) Física   (   )  Química    

(   ) Biologia  (   ) Filosofia   (   )  Sociologia   (   ) Informática   (   ) Empreendedorismo  

 

3. Você já foi solicitado a separar/preparar material extra para algum aluno que estava 

em tratamento hospitalar? 

(   ) Sim   (   ) Não    

 

4. As suas aulas são planejadas e realizadas de acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs)? 

(   ) Sim   (   ) Não   (   ) Não sei. Sigo o material imposto pela instituição 

(   ) Faço adaptações. Quais? ___________________________________ 

 

5. Quais os recursos que utiliza em suas aulas?  

(   ) Materiais tradicionais (quadro, pincel) 

(   ) Livro didático 

(   ) Cadernos 

(   ) Jogos educativos 
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(   ) Computadores/Projetores 

(   ) Smartphone 

(   ) Outras mídias 

 

6. Você acredita que alunos hospitalizados ou em tratamento domiciliar de longo prazo 

podem acompanhar os conteúdos passados em sala de aula mesmo à distância com o 

uso de tecnologias da informação? 

(   ) Concordo Fortemente 

(   ) Concordo 

(   ) Indiferente 

(   ) Discordo 

(   ) Discordo fortemente 

 

7. Como você sugere que deva ser a estruturação dos conteúdos na plataforma e como 

esses conteúdos devem ser abordados na plataforma Moodle, considerando que o 

público são alunos hospitalizados ou em tratamento domiciliar de longo prazo? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

8. Espaço para sugestões gerais relacionadas à configuração da Plataforma Moodle 

como suporte ao processo de ensino e aprendizagem hospitalar e doméstico de 

crianças com saúde vulnerável. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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