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DEDICATÓRIA 

 

Observar o céu e encontrar nele sinais, revela que o céu, a terra e os 

seres estão interligados, simbolizando que o mundo é uma comunhão 

entre seres e saberes, também, representa um modo simbólico de 

enxergar e compreender que quando alinhamos e unimos 

conhecimentos, ressignificamos nosso eu e o do próximo com 

sinergia fazendo dos sinais um universo fervoroso capaz de unir 

palavras para formar saberes e pessoas para conectar vidas.  A 

dedicatória desse livro é dirigida à pessoa que me fez compreender 

que os sinais são mais que símbolos, são ações, oportunidades, troca 

de experiência, carinho e cuidado. Que na sua magnitude, chamo de 

Mary (in memoriam), minha doce e eterna avó. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tecnologia é somente uma 

ferramenta. no que se refere a 

motivar as crianças e conseguir 

que trabalhem juntas, um 

professor é o recurso mais 

importante” 

Bill Gates 

 

 



 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Era uma vez três meninas-mulheres, amigas, acadêmicas, 

pesquisadoras, professoras, que se conheceram durante a realização 

do Mestrado em Educação e Novas Tecnologias e fizeram surgir uma 

profícua parceria, muitos planejamentos e lindos projetos.  

Parece um clássico de conto de fadas começar a apresentar um 

livro acadêmico dessa forma, mas fugir do tradicional, buscando 

novas formas de aprendizagem, promovendo inclusão, resgatando a 

cultura, preservando e aperfeiçoando o que por ventura já trouxe o 

conhecido, o que deu resultado positivo, é indubitavelmente, um dos 

pontos chaves para que esse projeto chamado de Compêndio 

Educacional fosse concretizado. 

A trilogia é formada por alguns artigos já publicados e outros 

inéditos, e correspondem a área de atuação das três organizadoras, 

concomitantemente.  

Para que esse projeto fosse abrilhantado, traz-se um capítulo 

em cada obra com uma entrevista de um grande mentor na área 

específica que trata o livro, sendo: Compêndio Educacional 1 – 

Tecnologia e Educação de organização de Caroliny Capetta Martins; 

Compêndio Educacional 2 – Educação Especial e Inclusão de 

organização de Luciana Poniewas Katerberg; Compêndio Educacional 

3 – Interculturalidade na Educação de organização de Thiana Maria 

Becker, mentores esses que de alguma forma marcaram presença e 

despertaram o interesse pelas referidas temáticas na vida acadêmica 

das organizadoras. 

Além da parceria firmada, é indiscutível o eixo axiomático 

estabelecido entre as organizadoras, tendo como ponto fulcral o 

ensejo de promover trocas culturais de forma inclusiva e 



 

 

 

integralizadora, associando as tecnologias virtuais de forma 

inovadora, contextualizada e idônea, o que torna o COMPÊNDIO 

EDUCACIONAL um meio de difusão de saberes. 

Seria esse o momento de dizer FIM, mas é apenas o início do: e 

foram felizes para sempre, empoderadas pelo conhecimento, em 

busca da educação de tudo e para todos! 

No capítulo 1 estabelece uma relação entre as “Projeções 

cinematográficas e a Comunidade Surda”. Nesse artigo é retratado o 

surdo como protagonista da sua própria história, abordando o 

Cinema, sua historicidade e as produções cinematográficas na 

perspectiva dos surdos, e ainda, apresenta sugestões de filmes na 

área. 

O capítulo 2 traz a inovação da tecnologia através da criação de 

um “Protótipo de aplicativo, denominado FASTEC”, que objetiva 

auxiliar jovens talentos, através de relato de experiência de mobile 

learning para educação corporativa. Artigo que está publicado nos 

anais do Congresso Nacional Universidade, EAD e Software Livre. 

Destarte, o capítulo 3 aborda “Geração alpha, modernidade 

líquida avaliação no contexto da educação”, um artigo inédito que 

discute a avaliação de qualidade dentro do ambiente escolar. 

Refletindo sobre o trabalho pedagógico e o relacionamento com a 

geração atual.  

No capítulo 4 discorre-se a respeito das “Potencialidades e 

fragilidades da realidade virtual imersiva na educação”, artigo 

publicado na revista Intersaberes, que versa sobre a utilização da RVI 

nas diferentes áreas como, educação especial inclusiva, educação 

indígena e educação à distância.  

Por fim, o capítulo 5 trata-se de uma Entrevista com o Mestre 

com a Dra. Marilene Garcia, trazendo suas considerações a respeito 

da Tecnologia Educacional, com o objetivo de harmonizar as 



 

 

 

temáticas abordadas, reflexão valiosa vinda de uma mestra que 

contribui para um ensino de qualidade em nosso país.  

Escrevemos essas palavras com o intuito de nortear o leitor a 

respeito de uma trajetória acadêmica que nos fez crescer e produzir 

esses artigos com vários outros autores que abrilhantaram essa 

caminhada.  

Tecnologia aplicada na educação é algo necessário, por esse 

motivo os convidamos a embarcar nessa viagem conosco. 

  

CAROLINY CAPETTA MARTINS 

LUCIANA PONIEWAS KATERBERG 

THIANA MARIA BECKER 

 

  



 

 

 

PREFÁCIO 

 

 ROBERTA RAVAGLIO GAGNO  

 

A obra organizada, pela professora Caroliny Capetta Martins, 

COMPÊNDIO EDUCACIONAL 1 – TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO é muito 

inspiradora e apresenta o produto do trabalho de três amigas que 

esperançaram na possibilidade da reflexão e mudança efetiva em 

uma área de trabalho árduo e necessário: a inclusão e a tecnologia. 

Cada uma a seu modo e trabalhando na sua linha de pesquisa com 

outros colegas, mas com esse fio condutor tão importante na 

atualidade e na busca pelo respeito ao próximo em diferentes 

ambientes educadores.  

A palavra prefácio, em latim, significa dito (fatio) antes (prae). 

O ato de prefaciar um livro é de grande responsabilidade por se falar 

antes de uma elevada produção humana de inestimável valor para a 

reflexão sobre a prática. 

Assim, ao me deparar com esse saber de responsabilidade e 

desafio recebi muito honrada e alegre o convite de Caroliny Capetta 

Martins, Luciana Poniewas Katerberg e Thiana Maria Becker. Ao 

aceitar prestimoso convite tive o privilégio de, antes dos leitores da 

obra, maravilhar-me com as reflexões e escritos que neste livro vai 

escrito.  

Caroliny Capetta Martins, pesquisadora comprometida a qual 

conheci na graduação. Ainda menina, dando seus primeiros passos na 

educação, já trabalhava como tradutora intérprete de Libras. Nessa 

época aprendi a admirá-la pela sua postura diante dos debates 

realizados em sala e da forma com que se orgulhava de sua 

profissão. Desde a faculdade e o Trabalho de Conclusão de Curso, 



 

 

 

passando pela especialização vem realizando pesquisas na área de 

inclusão, principalmente com pessoas surdas.  

Luciana Poniewas Katerberg, pesquisadora e profissional 

dedicada as pautas relacionadas à inclusão desde a faculdade e a 

especialização. Professora e estudiosa, apaixonada pela educação 

direciona suas pesquisas para o autismo. 

Thiana Maria Becker, pesquisadora comprometida, mulher, 

mãe, profissional batalhadora que tive o prazer de conhecer e 

respeitar pelo ser humano sensível e respeitadora que é. Thiana tem 

se dedicado com afinco a área educacional e aprendido muito com 

suas pesquisas e estudos. Tem se encantando a cada novo dia com 

essa importante área que escolheu.  

O livro trata a respeito do uso da tecnologia em diversas 

realidades possíveis. Desde a realidade virtual imersiva na educação 

nas áreas educação especial inclusiva, educação indígena e educação 

à distância. Passando pelo protótipo de aplicativo FASTEC que tem 

por objetivo de auxiliar jovens aprendizes da educação corporativa. 

Chegando a avaliação por qualidade e sua relevância no âmbito 

educacional e a necessidade de repensar as mudanças que emergem 

no cotidiano escolar e aos novos olhares sobre a tecnologia. E por fim 

trata da perspectiva da comunidade surda e as produções 

cinematográficas. O livro finaliza com uma importante reflexão a 

respeito das potencialidades e fragilidades das tecnologias não só no 

mercado de trabalho, mas na educação e seu papel na inclusão.  

Prefaciar um livro como esse é um reencontro com a esperança, 

principalmente com os desafios que a profissão docente tem passado 

nos últimos anos. Dificuldades que são espelhadas diretamente nas 

condições de trabalho com os alunos nas escolas, passando pelas 

políticas educacionais limitadas por cortes orçamentários que 



 

 

 

deveriam garantir população o acesso à educação e emancipação 

enquanto cidadão.  

Isso me faz lembrar de Paulo Freire, grande educador e 

estudioso tão atual e necessário ao afirmar que  

 

É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo 

esperançar; porque tem gente que tem esperança do 

verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é 

esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é 

ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir! 

Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com 

outros para fazer de outro modo. 

 

Esperançar no sentido de não desistir, de ir de encontro ao seu 

sonho, de não se conformar, mas fazer o possível para se atingir o 

que se deseja em uma construção coletiva recheada de esperança, 

amor, dedicação estudo e respeito ao próximo. Esse próximo que é 

tão igual, mas tão diferente de cada um. Nesse sentido são bastante 

oportunas as reflexões que a obra “Compêndio Educacional 1 –

Tecnologia e Educação” nos trazem como fonte de novas esperanças.
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CAPÍTULO 01: PROJEÇÕES 

CINEMATOGRÁFICAS E A COMUNIDADE 

SURDA 

 

CAROLINY CAPETTA MARTINS 

 

REFLEXÃO INICIAL 

 

Refletir sobre o mundo atual talvez seja um bom assunto para 

tratar nesse artigo. Afinal, é preciso estar imerso nesse contexto para 

debater outras temáticas como discurso, representações, cultura, 

identidade e tecnologia. Com isso, o objetivo dessa pesquisa é 

estabelecer um relação entre as projeções cinematográfica e a 

comunidade surda, ou o surdo como protagonista da sua própria 

história, para isso, dividimos em três capítulos, onde o primeiro 

capítulo, mostra um pouco sobre o Cinema e sua historicidade, desde 

o início com o cinema mudo, até os dias atuais. Mais adiante, 

elencamos os personagens surdos na história do cinema, fazendo um 

apanhado de várias figuras importantes na história das telonas. E 

para finalizar, abordamos a perspectiva dos surdos e as produções 

cinematográficas, estudo que busca explorar os estudos culturais, até 

mesmo a cultura surda com reflexo na análise de um filme. Além dos 

seus capítulos, o artigo conta com a introdução, considerações finais 

e referências bibliográfica. Também uma lista de sugestões de filmes 

que envolvem a temática, sejam eles: personagens surdos ou 

narrativas que contem histórias de surdos.  
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CULTURA MIDIÁTICA 

 

No início do século XX, o cinema era uma forma cultural para os 

brasileiros, visto como um momento de descontração e lazer que se 

alastrou com rapidez. Louro (2000), comenta que, nas décadas de 40 

e 50, o cinema era um “evento social” que diversas pessoas aderiam, 

e que em um tempo, consideravelmente curto, se transformou em 

um poderoso meio de formação, onde se discutiam sobre tudo. 

 Há mais de 30 anos, algumas ficções já de um futuro 

tecnológico, onde o poder de tele transporte de um local a outro seria 

possível, alguns deles como: Perdidos no Espaço e Jornada nas 

Estrelas, que alguns anos depois se transformou num longa-

metragem. Falando ainda em tecnologia, outros gêneros, como 

desenho animado também deram vida às galáxias e robôs como a 

incrível história de Os Jetsons, exibida na televisão brasileira como 

“Era Espacial”. Outro grande sucesso de vendas do cinema também 

foi E.T. lançado em 1982, e que em 2002 passou por uma reedição 

nas mãos do renomado diretor Steven Spielberg contando com o 

avanço da tecnologia para as novas técnicas.  

 Atualmente a cultura midiática passou a fazer parte da 

sociedade em geral, dominando a atenção da maioria, para alguns 

isso é visto negativamente, pois com tantas informações transmitidas 

em poucos segundos o poder em criar algo totalmente inédito tornou-

se mais complicado. Com a chegada do próprio computador, adquire-

se o poder de se locomover para qualquer lugar através de uma tela, 

visto que isso era inimaginável há algum tempo atrás, isso é a 

famosa globalização, para uma maior discussão sobre a evolução do 

cinema, ver também: 
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Evidentemente que o cinema é uma indústria, mas 

concordar-se-á que a construção das catedrais foi quase 

também, materialmente falando, uma indústria pela vastidão 

dos meios técnicos, financeiros e humanos que exigiu e tal 

facto não impediu a ascensão destes monumentos no sentido 

da beleza. Mais do que o seu caráter industrial é o caráter 

comercial que constitui um grave inconveniente para o 

cinema, pois a importância dos investimentos de que 

necessita torna-o tributário das forças econômicas para as 

quais a única regra de acção é a rentabilidade e que 

acreditam poder falar em nome do gosto do público, em 

virtude de uma hipotética lei de oferta e procura a seu belo 

prazer. Resumindo, se o facto de ser uma indústria pesa 

gravemente sobre o cinema, as implicações morais deste 

conceito de indústria, mais do que os materiais, é que são 

responsáveis por isso (MARTIN, 1990, p. 21). 

 

 Passou-se o tempo em que ler, escrever e saber um pouco de 

matemática eram os requisitos básicos para a inserção no mercado 

de trabalho, atualmente o analfabetismo funcional ocorre por diversos 

outros conceitos, o trabalho é visto como um conhecimento 

individual, onde compartilhado com os demais, surgem as relações 

sociais. Antigamente, na área rural, o sustento das famílias se dava 

através do plantio, criação de animais e seus derivados, hoje em dia, 

essas famílias enviam seus filhos para as cidades vizinhas, para 

terem acesso a uma educação de qualidade com o objetivo de 

conseguirem bons empregos, deixando de lado o serviço braçal na 

roça. 

 No mundo contemporâneo, o comportamento das pessoas é 

moldado pela tecnologia, que é manuseada por seres humanos, onde 

cada um escolhe uma área para se profissionalizar, aquele que não o 

fizer, é excluído socialmente. Com isso a era da tecnologia acaba 

selecionando classes sociais, àqueles que possuem condições e têm 

acesso às informações são a elite, por outro lado, os desconectados 
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são vistos como anormais. Diante de todos esses acontecimentos, há 

uma reflexão no campo educacional e político, onde a diferença é 

vista de um ângulo etnocêntrico. Estudos que ocorrem com objetivo 

de explicitar as lutas por políticas de uma classe minoritária por seu 

reconhecimento e papel na sociedade. 

 Diversos conflitos entram em pauta nessa discussão, 

principalmente a diferença de culturas, nas quais os surdos se 

encaixam com seus discursos sobre a surdez em filmes, onde pode-se 

compreender como ocorre a identidade, a diferença cultural e enfim o 

reconhecimento e legitimação de uma diferente forma de se 

comunicar, a língua de sinais, que possibilita ao surdo a liberdade da 

comunicação e destrói os discursos exclusivamente patológicos, 

percebendo a língua e a surdez como culturalmente diferente e não 

como uma deficiência.  

 

Como se sabe, a língua além de ser o principal veículo de 

comunicação, é também o mais importante meio de 

identificação do indivíduo com sua cultura e o suporte do 

conhecimento da realidade que nos circunda. O problema das 

minorias linguísticas é, pois, muitas vezes, não apenas a 

privação da língua materna, mas sobretudo a privação de 

sua identidade cultural (BRITO, 1993, p. 08). 

  

 Focalizando a língua de sinais e seus benefícios ao sujeito 

surdo, como seus encantos aos ouvintes que mergulham nesse mar 

de sentimentos, temos o cinema como um recurso muito importante, 

alguns filmes e personagens que com suas expressões corporais 

transmitem emoções e autonomia para o sujeito surdo que busca 

atrações culturais. 

Esse estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica, que seleciona 

diversos documentos que possuem relação com a problemática do 



20 

 

 

estudo, através de livros, enciclopédias, artigos, revistas, trabalhos, 

para serem usados para identificar o material citado através da 

bibliografia final. (MACEDO, 1994, p. 13) 

Discussão essa, muito relevante, pois é através da linguagem 

que construímos crenças e significados disseminados à sociedade 

dentro da própria casa com sua família ou no campo escolar com 

seus colegas e professores, o que se busca é promover um 

direcionamento para um novo olhar, uma forma de refletir, pensar e 

entender a realidade da cultura surda. 

 

O CINEMA E SUA HISTORICIDADE 

 

A história do cinema iniciou  com poucos recursos, qualidade 

péssima e os filmes eram criados em preto e branco. Já no início do 

século XX, surgiram os filmes sonoros, com uma duração mais longa 

e coloridos. Até que foi criado o centro cinematográfico em Hollywood 

no começo dos anos 20 e o cinema passou a ser por um significativo 

avanço, foi nomeado “período mudo”, por não ter repasse de som à 

platéia, portanto eram colocadas legendas.  

O tempo passou e o cinema começou a ser conhecido como 

“cinema mudo”, ainda sem efeitos sonoros, mas a compreensão se 

dava por meio de mímicas e gestos. Por tanto trazemos a importância 

de discorrer neste primeiro capítulo sobre a historicidade das 

projeções cinematográficas desde a época do cinema mudo, isto é, 

toda a representatividade que ele teve, desde o seu surgimento, até 

os dias atuais.  

 

O cinema é uma caixa mágica na qual o espaço transportado 

e as eras misturadas, embaralhados como para um sorteio, 

se mesclam para formar um único tempo passado. Isto, é 

claro, pressupõe a participação dos nossos olhos e de todos 

os nossos sentidos. Mas, bem antes da aproximação do 

milênio, nós insistíamos em que nada existe fora de nós com 
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alguma certeza, em que nenhuma imagem imagem é real a 

não ser que decidamos que ela é (CARRIÈRE, 2006, p. 118). 

 

Fazendo uma retomada, o cinema mudo se dava pelo uso de 

fotografias incolores, sem sons, apenas utilizava-se legendas, e os 

personagens passavam suas informações e emoções através das 

expressões corporais, grandes nomes da época eram Charlie Chaplin 

e Buster Keaton e fizeram história no cinema mudo, que 

consequentemente acabou, com a chegada do cinema falado.  

Inicialmente, a sonorização se dava através das falas das 

pessoas que participavam dos filmes, sinais esses percetíveis como o 

terror, as bruxas, o surreal, ficção e até mesmo o romance. Na 

Segunda Guerra Mundial, as telas passaram a exibir filmes militares, 

assim como o aumento do drama na história do cinema. E somente 

depois que finalizara a guerra, o cinema teve seu prestígio. O início 

do cinema realista, também chamado de existencialista, demonstrava 

com fidelidade os fatos reais passados nas cenas. Após alguns anos, 

o Neorrealismo chegou movimentando o cinema com seus recursos 

de baixo custo, sua iluminação natural, utilizando pessoas que não 

eram atores e as temáticas dos filmes. Influenciando no surgimento 

do Nouvalle Vague, um movimento artístico de jovens franceses, do 

expressionismo na Alemanha e no nosso cinema brasileiro, também 

as famosas produções de faroeste e os musicais, que buscavam 

pessoas que além de atuar, cantassem, dançassem e encenassem 

nos filmes, figuras como, Elvis Presley, Frank Sinatra, e os famosos 

“The Beatles”. Algumas atrizes também fizeram história quando o 

assunto é musical, são elas: Carmen Miranda, Marilyn Monroe, Julie 

Andrews, etc. 

O cinema clássico fez seu marco, os filmes passaram a ser 

relíquias, classificados como filmes antigos e marcantes como 

“Casablanca”, “...E o Vento Levou”, “Sindicato de Ladrões” e mais 

alguns. 
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O período do cinema moderno, é marcado por diversos filmes 

nacionais e internacionais com direções de jovens que fizeram uma 

revolução na questão cultural com relação a economia e sociedade 

cinematográfica, principalmente nas relações políticas, os mesmos 

resolveram criar filmes voltados para os movimentos revolucionários 

e os direitos democráticos. Esses jovens, com o passar dos anos, 

resolveram criar seus próprios filmes com poucos recursos, e mesmo 

assim se transformaram em grandes clássicos do cinema.  

O cinema pós-moderno ergueu diversos questionamentos, 

críticas essas de que não ficaram claros os objetivos desse gênero, ou 

seja, a direção, modo de como era gravado, a escolha dos atores, a 

linguagem e vocabulário escolhido, eram variados. O mesmo suscitou 

a criação de filmes fictícios, com uma visão utópica e voltada para o 

futuro, com o auxílio da chuva de tecnologia em que hoje vivemos, 

através de grandes elaborações com realidade virtual e aumentada.  

No ano de 1895, fundadores do cinema, os renomados irmão 

Lumiére, desenvolveram o cinematógrafo, e Louis Lumiére criou a 

câmera com projetor, que foi a grande tecnologia na época, e que a 

partir dai, teve grande crescimento, onde o primeiro filme público, 

com recursos e em uma tela aconteceu na França. No mesmo ano, os 

irmãos Louis e Auguste Lumiére, criaram seu primeiro filme, 

intitulado “A Saída dos Operários da Fábrica Lumiére”, em seguida 

lnçaram a “Chegada de um trem à estação”. Os irmãos tornaram-se 

então conhecidos mundialmente pela produção de filme e pela venda 

de câmeras, atividade que rendeu um bom lucro aos dois. Sete anos 

se passaram desde a criação do cinematógrafo, e em 1902, Georges 

Méliès criou o primeiro filme de ficção científica, denominado “Viagem 

à Lua”, algo na época utópico, pois a chegada do homem na Lua era 

apenas um sonho.  

Com poucos recursos, mas muitas ideias, o cinema teve início no 

Brasil, como precursores estavam Leon Hirszman, Glauber Rocha, 

Joaquim Pedro de Andrade, Carlos Diegues , Nelson Pereira dos 
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Santos, etc. O grande lançamento foi “Rio 40 graus”, no ano de 1955, 

onde a maior contribuição para que isso ocorresse, foi de cunho 

político e social, o mesmo tem um amplo significado, por cativar 

outras áreas como musicais e literaturas. O diretor que se destacou 

nessa época foi Glauber Rocha, com seus filmes “Deus e o Diabo na 

Terra do Sol” produzido em 1964, e “Barravento” produzido em 1962, 

ficou conhecido no mundo todo por descrever sobre a cultura 

brasileira. (COUSINS, 2011). 

A historicidade do cinema passa a ter grande significado no final 

da década de 2000, onde ele é chamado de cinema contemporâneo, 

onde as tecnologias tomam conta e as projeções cinematográficas 

passam a ser algo espetacular. É importante fazer essa linha do 

tempo desde a era do cinema mudo, onde tudo começou, até o 

cinema contemporâneo, para que haja entendimento sobre a história 

do cinema no mundo com ênfase no Brasil.  

Desde os primórdios do cinema mudo onde o entendimento dos 

filmes se dava por gestos e poucos recursos, até os dias atuais, onde 

temos uma tecnologia super avançada e aperfeiçoamento dos 

profissionais, o cinema passa uma sensação de grande encantamento 

e mágica aos seus telespectadores.  

Evidentemente, conhecer a historicidade do cinema é importante 

para entender que os gestos e mímicas utilizados na era do cinema 

mudo não correspondem à Língua de Sinais. 

 

PERSONAGENS SURDOS NA HISTÓRIA DO CINEMA 

 

 O povo surdo é sempre lembrado em semanas da inclusão, 

produtos culturais, reportagens, entrevistas em jornais, 

documentários especiais, mas a participação dessas pessoas é pouco 

percebida em filmes de fato, portanto vale ressaltar que vários 

personagens surdos já passaram pelas telas do cinema, como Images 

du sourd dans I`audiovisuel, em Le Pouvoir des Signes, onde Guy 
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Jouannet cita a participação de diversos personagens surdos, nos 

filmes criados por François Truffau, um renomado cineasta quando o 

assunto é o sujeito surdo e o cinema. O mesmo que criou L’enfant 

Sauvage (O Garoto Selvagem), história de uma criança que foi criada 

na selva, onde um médico suspeitava de um diagnostico de surdez 

por tentar educá-lo e ele não responder aos comandos.  

Assim como em 1982, Vincent McEveety dirigiu Amy, e em 

1986 Randa Haines dirigiu Children of a Lesser God (Filhos do 

silêncio), ambos narram histórias de escolas de crianças surdas. Já 

em 1937, o filme Chéri-Bibi dirigido por Leon Mathot, onde um 

protagonista surdo ensinava língua de sinais francesa e a datilologia 

(alfabeto manual) para comunicar-se com os colegas do navio.  

Arthur Penn, criador de The Miracle Worker (O Milagre de Anne 

Sullivan) em 1962, contava a história baseada em fatos reais, de 

uma professora que dedicou tudo para ensina Helen Keller, uma 

surda-cega que nada conhecia da vida, estava isolada do mundo até 

Sullivan a ensiná-la a associar a datilologia aos objetos e torná-los 

significativos. 

Em 1985, Fredi Murer ganho o troféu com o filme L’âme Soeur, 

onde o protagonista surdo vivia num cenário de isolamento e grande 

opressão por não conseguir comunicar-se com sua irmã. No mesmo 

ano, L’Épée, um grande representante da comunidade surda, por ter 

sido o primeiro educador de surdos no século XVIII, foi homenageado 

em Love Is Never Silent (O amor nunca é silencioso), um drama que 

traz os problemas que o surdo encontra ao viver em um mundo 

ouvinte, através da história de uma menina CODA - Child of Deaf 

Adults (Crianças Ouvintes com Pais Surdos), que ajuda seus pais 

durante toda a vida, até que decide casar, mas sofre a resistência de 

seus pais. 
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Ao analisar o que esses filmes dizem sobre os sujeitos 

surdos, estamos diante da complexidade de se nomear a 

alteridade surda e da urgência de uma política cultural que 

considere as narrativas dos próprios sujeitos surdos, 

tradicionalmente descritos a partir de olhares ouvintes. [..] 

Nos filmes, a alteridade surda é narrada e mostrada através 

de lentes “ouvintes” que capturam olhares dos/as que ouvem 

sobre os sujeitos surdos, sobre sua existência, sobre a 

necessária correção/normalização de seus corpos mutilados. 

Essas lentes, entretanto, interpelam-nos de variadas formas, 

segundo nossas posições de sujeito, e flutuam quanto às 

representações e discursos que apresentam (THOMA,2004, 

p.10). 

 

Diversos desses filmes foram vencedores de prêmios e tiveram 

algum destaque, a atriz surda que se destacou, sendo a ganhadora 

do Oscar foi Marlee Matlin, protagonista do filme Filhos do Silêncio 

em 1986. Assim como Emannuele Laborit, escritora do livro O vôo da 

Gaivota, também atriz do filme A Música e o Silêncio, dirigido por 

Caroline Link.  

Dentro do campo cinematográfico, o papel que a direção do 

filme têm é de extrema importância, pois é dele a responsabilidade 

de aceitação do mesmo pelo público, Randa Hainef e Caroline Link 

são grandes nomes quando o assunto é direção. 

A grande maioria, se não todos, os filmes relacionados aos 

surdos são dramas, onde justifica que, “personagens perturbados 

vivem intrigas pungentes e irrisórias” (PARAIRE,1994, p. 49) onde 

passam por preconceito, barreiras de comunicação entre amigos, 

família e/ou situações traumáticas.  
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O CINEMA MUDO, A LÍNGUA DE SINAIS E SUAS 

CARACTERÍSTICAS 

 

Vários questionamentos induziram à essa pesquisa, depois de 

compreender como ocorreu o surgimento das projeções 

cinematográficas, os personagens surdos que passaram pela história 

do cinema, tornamos o cinema mudo, foco da discussão desse 

capítulo. 

Rico em expressar a arte da atuação, o cinema mudo conta 

com movimentos corporais para passar suas informações e emoções 

ao público alvo, também chamados de mímica ou pantomima, por 

não utilizar nenhum tipo de recurso sonoro, nem mesmo a fala para a 

comunicação, um exemplo é que na Idade Média, alguns atores da 

companhia teatral commedia dell'arte7, usava a mímica para 

improvisar suas apresentações teatrais com os outros personagens 

clássicos (LIMA, 2013).  

Na Itália, em pleno século XV, os shows de teatro eram feitos 

nas calçadas e praças públicas, os protagonistas usavam roupas 

exageradas e máscaras, o diálogo era através de mímica, e o ator 

mais conhecido era Charlie Chaplin, com seu saudável Carlitos, que 

foi um dos maiores atuantes de mímica, que fazia toda a 

comunicação e emocionava seus expectadores sem pronunciar sequer 

uma palavra, apenas pantomima, que nos acompanha há muitos 

anos e é tão necessária para nossa comunicação quanto a nossa 

língua oral.  

A mímica, que significa “imitação”, também pode ser conhecida 

por “arte do silêncio”, fazendo uso das expressões corporais e faciais, 

mostrando aos atores que a voz não é o elemento principal no 

espetáculo, que para narrar um conto é preciso passar emoção 

através do corpo, como um conjunto. O termo “mímica” também tem 

sido usado para distinguir reações da emoção, normalmente as 
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pessoas que utilizam a mímica, pintam seus rostos com pancake 

branco, um delineado com sobrancelhas e batom preto e uma lágrima 

na bochecha. Suas roupas tendem a ser uma blusa preta e branca 

listrada, calças pretas, luvas brancas, chapéu e suspensórios.  

Para se introduzir no contexto de fala, a Língua Brasileira de 

Sinais precisou destacar suas características gestuais e também 

visuais, tendo condições de  estruturar frases, com aplicação de 

expressões faciais e corporais, assim como um abrangente 

vocabulário, portanto Gesser (2009) afirma que Libras não é mímica, 

embora muitos pensem que os surdos se comunicam através de 

mímicas, possui enorme diferença entre sinais e mímica. Por ser uma 

língua super nova, e ainda não há sinais para tudo, pois para a 

criação do vocabulário é preciso estudar o conceito e significado de 

cada palavra, e para dar conta de uma interpretação quando surge 

alguma palavra desconhecida ou que não possui sinal, utiliza-se o 

chamado “classificador”.  

A língua de sinais possui todos os requisitos de uma língua 

natural, com isso, é necessário entender as particularidades dessa 

língua visual-gestual que o surdo utiliza para se comunicar. Continuar 

frisando o discurso de que surdos se comunicam por mímica, é  

desacreditar que os mesmos possuem uma língua e que são 

fisicamente normais, por possuírem suas cordas vocais intactas, não 

tendo nenhuma referência com a perda auditiva.  

Descrever Libras como mímica é minimizar a língua de sinais, 

que é capaz de expressar qualquer tipo de texto, fala e até mesmo os 

conceitos mais abstratos, assim como ouvintes, usuário das línguas 

orais, o surdo que utiliza a língua de sinais é capaz de expressar seus 

sentimentos, estudar qualquer matéria, discutir qualquer assunto 

usando a língua dele.  

Pôde-se dizer que a língua de sinais é uma língua por conter 

características que existem nas demais línguas naturais. A Libras tem 

sua estrutura gramatical organizada a partir de alguns parâmetros 
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que estruturam sua formação nos diferentes níveis linguísticos 

(BRITO, 1990). Tais características que diferem o homem dos demais 

seres vivos é a linguagem, pois os demais tem um sistema de 

comunicação, já o homem possui uma língua com gramática, 

estrutura, assim também é a língua de sinais. Outra forma de 

interpretar palavras desconhecidas e substantivos próprios é através 

do alfabeto manual, que ao contrário do que muitos pensam, Libras 

não está limitado apenas ao alfabeto, ele é  apenas um recurso 

utilizado para soletrar, também conhecido como “datilologia”. Usar 

apenas o alfabeto para interpretar contextos do nosso cotidiano, seria 

exaustivo e impossível. 

 

FILMES VOLTADOS À COMUNIDADE SURDA  

 

 A seguir apresentam-se os resultados obtidos através dessa 

pesquisa, onde foi encontrado alguns filmes que referenciam o tema 

surdez. Sejam eles, com personagens ou protagonistas surdos, 

histórias que narram a vida de uma família ou profissionais que 

convivem com surdos, ou até mesmo abordam a temática como 

conscientização para uma boa metodologia pedagógica. Estão 

elencados em uma lista organizada cronologicamente. 

 

1) O Milagre de Anne Sullivan - The Miracle Worker (1962)  

2) O Garoto Selvagem - L‟enfant Sauvage (1969)  

3) Tristana (1970)  

4) Amy: uma vida pelas crianças (1981)  

5) L‟abbé de L‟épée (1982-1985)  

6) Love Is Never Silent (1985)  

7) L‟âme Soeur (1985)  

8) Tin Man: vozes do silêncio (s.d.)  

9) Filhos do Silêncio - Chilfren of a Lasser God (1986)  

10) Lágrimas do silêncio - Bridge to Silence (1988)  

11) Gestos de amor - Dove Siete (1993)  
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12) Mr. Holland: adorável professor - Mr. Holland´s Opus (1995)  

13) A Música e o Silêncio - Jenseits der Stille (1999)  

14) Som e Fúria - Sound and Fury (2001)  

15) Barfi (2012) 

16) Família Belier (2014) 

17) Hush – a morte ouve – Netflix (2016) 

18) The silence - Netflix (2019) 

19) Crisálida – Netflix (2020) 

20) Deaf U – Netflix (2020) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Voltando um pouco às experiências infantis, encontra-se uma 

realidade bem distante da que se vive hoje, antigamente as 

informações eram passadas apenas na escola, os veículos de 

comunicação eram algo utópico, mas que já previam mudanças. Nos 

últimos tempos, com o avanço da tecnologia e também da área da 

surdez, tais reflexões aumentaram, unindo isso a disciplina de 

Educomunicação, onde discute-se um pouco sobre educação para a 

mídia, ou seja, fotografia, games, cinema, etc. Dentre tantos temas 

interessantes e importantes, o cinema chama atenção por 

proporcionar a interação entre a educação linguística e a arte.  

Um grande desafio desenvolver tal pesquisa, que explore a 

perspectiva da língua de sinais e dos surdos no cinema, pela 

complexidade de construir esse link entre surdez e cinema. Portanto, 

essa pesquisa dividiu-se em três tópicos que nortearam a temática: 

educação e novas tecnologias, cinema, surdos e até mesmo, língua 

de sinais.  

Por fim, conclui-se que o presente artigo, auxiliou para uma 

vasta pesquisa e discussão a respeito das grandes obras que 

envolvem a comunidade surda, deixando subsídios para futuras 

pesquisas voltadas para a área do cinema. 
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CAPÍTULO 02:  PROTÓTIPO DE APLICATIVO – FASTEC – PARA 

JOVENS TALENTOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE MOBILE 

LEARNING PARA EDUCAÇÃO CORPORATIVA
1

 

 

 CAROLINY CAPETTA MARTINS 

DARLAN RODRIGUES MARTINS 

EMANUELE BITTENCOURT MARTINS 

HELBE HELIAMARA HERARTH 

MARILENE SANTANA DOS SANTOS GARCIA 

 

A educação corporativa não é um tema novo, mas vem 

ganhando cada vez mais espaço pela valorização dos jovens no 

mercado de trabalho – estes, nascidos desde meados de 1990, 

configuram uma geração que deseja conquistas imediatas, que busca 

objetivos ousados de carreira, que não tem medo de arriscar, que é 

conectada às tecnologias e gosta de agilidade. 

Estes jovens têm conquistado um espaço especial para iniciar a 

carreira no mundo corporativo, por meio da participação em 

programas organizacionais específicos, focados na atração e no 

engajamento desses jovens profissionais. Esses programas 

corporativos, chamados de “Programa de Jovens Talentos”, “Programa 

porta de entrada”, entre outros, visam atrair jovens recém-formados 

ou estudantes em formação para contratação em cargos de aprendiz, 

estagiário e trainee – considerando-se que são denominações atuais 

para estas três posições no mercado de trabalho para jovens talentos. 

Este estudo tem como objetivo trabalhar um desenho específico 

para o treinamento de jovens aprendizes da educação corporativa, 

 
1   O presente artigo está publicado em  Congresso Nacional Universidade, EAD e Software Livre, 2019. 
Congresso Nacional Universidade, EAD e Software Livre, 2019. Disponível em: 
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/ueadsl/article/view/16210 
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por meio da abordagem do microlearning, pressupondo a modelagem 

da quantidade de informação, sua distribuição intuitiva, e orientação 

cognitiva, que permite ao aluno fazer escolhas da sua trajetória. E 

teve como pressuposto de aprendizagem o mobile learning, com o 

suporte metodológico do micro learning, mais especificamente, com 

arranjos de design em microconteúdos, haja vista a necessidade de 

segmentar bem a quantidade de informação em conteúdos relevantes 

e de fácil absorção, não só em função da aprendizagem, como 

também da escassez de tempo dos usuários. Este fato leva a criar 

treinamentos rápidos, adequados a aplicativos, que estão na palma 

da mão, para um público com acessos e tempos acelerados. 

 

EDUCAÇÃO CORPORATIVA 

 

A Educação Corporativa busca treinar e desenvolver os 

colaboradores das organizações, a fim de capacitá-los para funções 

atuais ou futuras, com base na missão, nos valores, na cultura e nas 

metas do negócio. O mundo corporativo tem demandas que surgem 

rapidamente, por isso, treinamentos ágeis são essenciais para 

preparar os profissionais diante de novos cenários ou formas de 

trabalho. 

 

Educação Corporativa (EC) vem ganhando espaço 

significativo no Brasil. Hoje ela é mais abrangente, inclusiva 

e flexível, especialmente por conta da crescente realização 

de parcerias e da adoção de soluções de aprendizagem 

que podem ser utilizadas a qualquer hora e lugar, de 

modo a proporcionar maior alinhamento entre as ações 

educacionais e as estratégias das empresas (EBOLI, 2016, p. 

21, grifo dos autores). 
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Programas educacionais nas empresas são praticados há algum 

tempo. Contudo, seu conceito e importância mudaram bastante pela 

valorização do capital humano, que ganhou mais vigor. Com isso, as 

empresas começaram a investir mais nas pessoas, e não apenas nos 

resultados que elas poderiam gerar. Além disso, as tecnologias 

digitais e móveis estão adicionando novo valor a este âmbito, 

ampliando suas possibilidades educacionais pelo acesso massivo a 

dispositivos móveis, necessitando cada vez mais de programas, 

objetos de aprendizagem, focados em seus diferenciais (GARCIA, 

2018). 

 

DESENVOLVIMENTO E RETENÇÃO DE JOVENS TALENTOS 

  

Diante de uma forte concorrência no mercado de trabalho e 

demanda por bons profissionais, é natural que as empresas percam 

seus talentos para suas concorrentes. Para minimizar situações como 

estas, as organizações têm investido cada vez mais em programas e 

benefícios, para reter, engajar e desenvolver as pessoas. (SILVA, 

MAHL, 2018).  

O investimento das organizações em Educação Corporativa é 

relevante ao ponto de, muitas vezes, estar condicionado a uma 

decisão de permanência ou não na empresa, pelo pacote de 

benefícios oferecido, o qual pode incluir treinamento e 

desenvolvimento, não observando apenas o aspecto salarial.  

 

A GERAÇÃO MILLENNIALS E O USO DAS TECNOLOGIAS 

 

É preciso refletir sobre o mundo atual e estar imerso nesse 

contexto para debater outras temáticas como discurso, 

representações e cultura – afinal, a cada espaço de tempo a 
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sociedade se modifica e surge uma nova nomenclatura para 

relacionar um grupo com costumes em comum. É cada vez maior a 

participação da geração Millennials no mercado de trabalho, aqueles 

nascidos depois de 1990, também conhecidos como nativos digitais, 

por terem, desde pequenos, contato com artefatos de tecnologia 

digital.  

Para Martins e Cunha (2016, p. 91), é fundamental que essa 

geração perceba sua participação nos negócios e tenha suas ideias 

levadas em consideração. Dessa forma, pelo fato de terem crescido 

em meio a videogames e computadores, o feedback instantâneo, o 

imediatismo por alcançar objetivos e a criatividade são características 

que acompanham este público, que chega às organizações trazendo 

enormes desafios. Assim, o mercado de trabalho precisa se adaptar a 

esta geração, visando a utilizar seu potencial inovador, criativo e 

dinâmico em favor do mundo contemporâneo de trabalho.  

 

MOBILE LEARNING E MICRO LEARNING 

 

A vida atual é marcada pelo aparato digital, pela conectividade, 

mobilidade e ubiquidade, que irreversivelmente influenciam todo o 

estilo de vida e o cotidiano das pessoas em qualquer parte do mundo. 

A educação com mobilidade é a aprendizagem resultante da interação 

com dispositivos móveis, com ou sem mediação de um professor, em 

qualquer lugar e em qualquer tempo, de forma conectada e deve ser 

explorada qualitativamente, em benefício de novas aprendizagens 

(GARCIA, 2018). Isto serve como apoio para alcançar uma 

aprendizagem significativa e uma avaliação baseada no desempenho, 

considerando que móvel é o aluno, e não a tecnologia (BARCELOS; 

TAROUCO, 2011, p. 176). 

A adoção de uma estrutura de treinamentos com mobilidade vai 

ao encontro da nova realidade social, em que mais de 90% da 
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população brasileira possui smartphone, dos quais quase 80% têm 

acesso e fazem uso da internet (IBGE, 2018).  

Levando-se em conta a alta taxa de desemprego entre os 

jovens e sua natural atração para o empreendedorismo, bem como a 

alta adesão no uso de smartphones pela população, em razão de suas 

potencialidades de comunicação e acesso à informação, pode-se 

inferir que a escolha desses dispositivos para desenvolver educação 

corporativa torna-se acertada. Contudo, esta deve explorada de 

forma eficiente, adotando a desejada configuração para promover 

aprendizagem rápida, no momento em que se precisa dela, a 

qualquer tempo e em qualquer lugar – adequada a novos produtos de 

treinamento, com interação e participação dos funcionários (BECKER, 

2019).  

Metodologias pautadas no mobile learning podem promover 

tanto a individualização da aprendizagem, com personalização, 

estímulo à aprendizagem interdisciplinar, à aplicação imediata do 

conhecimento em situações contextualizadas, uso da motivação 

intrínseca e autoaprendizagem, quanto pode também promover 

maior sociabilização, atividades colaborativas e cooperativas. A 

aprendizagem por meio da mobilidade tecnológica pode estar dirigida 

à resolução de problemas, a qual desencadeia habilidade de pesquisa 

de informação, comunicação interpessoal e autonomia digital (RICOY; 

COUTO, 2016).  

Quanto às estratégias adequadas ao micro learning, busca-se 

filtrar informações necessárias ao desenvolvimento das competências 

desejadas, trabalhando-se com conteúdos relevantes ao foco 

escolhido; vídeos curtos, com legenda e opção de áudio; imagem 

com explicação em formato de áudio e texto; e textos curtos, 

essenciais, dinâmicos e significativos.  
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: APLICATIVO MOBILE DE EDUCAÇÃO 

CORPORATIVA – FASTEC  

 

A criação do aplicativo mobile FASTEC – Fast, de rápido, e EC, 

de Educação Corporativa – ocorreu a partir de uma aula sobre mobile 

learning, da disciplina Tecnologias Educacionais, do Programa de 

Mestrado em Educação e Novas Tecnologias, da UNINTER, em 

Curitiba-PR. O contexto da aula, além de uma demonstração prática 

de aplicativos móveis para a educação, transformou-se também em 

uma forma imersiva de criação de aplicativos, praticando a cultura 

maker, tão relevante, no que se refere ao desenvolvimento e à 

prototipagem de aplicativos móveis.  

Para tanto, foi apresentada a plataforma Fab app. Depois de 

uma rápida criação de conta na referida plataforma, foi utilizada a 

versão básica e gratuita, que, apesar de limitar a quantidade de 

ícones, e, portanto, algumas possibilidades no aplicativo, disponibiliza 

uma série de modelos prontos para customização, além de permitir a 

criação de um app “do zero”. Optou-se por utilizar um modelo pronto 

e customizá-lo aos interesses do grupo deste trabalho, em virtude do 

tempo disponível para conhecer, explorar opções e tomar decisões, o 

que gerou mais segurança em termos de confiabilidade e integridade 

do aplicativo. 

Para desenhar um modelo para customização, definiu-se que o 

propósito do aplicativo focaria o treinamento e desenvolvimento de 

jovens nas organizações, surgindo, assim, o FASTEC. O próximo 

passo foi escolher um modelo que oferecesse uma estrutura o mais 

pronta possível, que atendesse aos propósitos da educação 

continuada nas empresas aplicando-se micro learning para mobile 

learning. 

Escolhido o modelo, os próximos passos foram:  aprofundar o 

conhecimento sobre os recursos, customizar, desenvolver a parte 
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gráfica, com a criação das imagens e logo, segundo figura 1, bem 

trabalhar a definição da missão, visão e valores da FASTEC.  

 

Figura 1 – logo da FASTEC 

 

 

 

Fonte: os autores 

 

 

Na plataforma, as possibilidades de edição foram: a) 

Informações – colocar o nome do app, classificá-lo numa categoria 

(Educação), escolher uma área de interesse desta categoria (Cursos) 

e descrever brevemente o propósito do app; b) Configurações – 

controle de acesso, Termos de uso, Publicidade no app e Google 

Analytics; c) Editor visual – inserir imagens do app, definir alguns 

aspectos de leiaute e trabalhar com palheta de cores; d) Conteúdo – 

permite escolher até 10 ícones, descritos a seguir, para compor o 

aplicativo – esta escolha é fundamental, pois cada tipo de ícone 

permite determinadas possibilidades de interação. 

Observou-se que cada ícone oferece suas próprias 

possibilidades no momento de editá-los, de forma que nem todos 

poderiam permitir as interações que foram propostas inicialmente. 

Por isso, foram selecionados novamente alguns ícones, tendo, desta 

vez, o cuidado de acessá-los previamente para observar suas 

funcionalidades. Ao final, os ícones escolhidos para interação com os 

usuários foram:  

 

• FASTEC – possibilita incluir informações institucionais, como 

missão, visão e valores; 
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• Segmentos – cada segmento, líderes ou jovens talentos, 

conterá conteúdo específico, cujo acesso distinto deverá ser 

cruzado com a matrícula do colaborador; 

• Unidades – são compostas pelos vídeos de todos os módulos de 

aprendizagem, como, por exemplo: 1) Fui contratado, e agora?; 

2) Desenvolvimento Jovem; 3) E as minhas soft skills?; 4) 

Crescimento na carreira; 5) Aperfeiçoando a liderança; 

• Chat Jovem – canal de comunicação entre todos os jovens 

talentos que estarão em processo de desenvolvimento; tem 

como objetivo valorizar sociabilização e a contínua troca de 

experiências; 

• Libras – tradução dos conteúdos em linguagem de sinais, 

promovendo a inclusão; 

• Fale conosco – canal com o RH da empresa e com os 

desenvolvedores do app para dúvidas, sugestões, relato de 

problemas, etc.; 

• Lista de textos – conterá todos os textos didáticos e problemas 

a serem resolvidos, fazendo referência aos vídeos das 

unidades. 

 

Este relato contempla uma prática de cultura maker ainda 

inicial. Entretanto, o aplicativo proposto seguirá com 

aperfeiçoamentos, aproximando-se da realidade das empresas como 

possibilidade de desenvolvimento de jovens talentos, adaptando-se 

às demandas e necessidades de cada público-alvo.  

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A experiência de criação do aplicativo FASTEC destacou um 

design de educação corporativa com foco em treinamento, 

direcionado a  um público específico de jovens talentos, levando-se 

em conta: o uso de metodologias votadas para a retenção e o 

desenvolvimento de pessoas; o contínuo crescimento do uso de 

smartphones e acesso à internet, não só como meio de comunicação, 

mas como possibilidade de estabelecer novas formas de 

aprendizagem; bem como a necessidade de atrair jovens que querem 

entrar no mercado de trabalho, mas que necessitam de preparo 

acessível, além preparo para o empreendedorismo. 

O aplicativo FASTEC foi elaborado privilegiando aspectos de 

design, conteúdo condensado e relevante, vídeos curtos e 

problematizadores, imagens significativas à aprendizagem, opções de 

áudio e transcrição, além de conteúdo na versão em LIBRAS, 

ressaltando a preocupação com a questão da inclusão, servindo de 

opção atraente no mercado corporativo, que carece de treinamento 

de baixo custo aos funcionários, a qualquer tempo e em qualquer 

lugar.  

Assim, a partir dessa experiência, conclui-se que: i) pode-se 

alcançar soluções criativas e de baixo custo para problemas 

imediatos, a partir do mobile learning e micro learning, atendendo a 

especificidades do público mais jovem; ii) é importante conhecer bem 

os diferenciais de interface propostos por ferramentas de construção 

de aplicativos e, posteriormente, decidir sobre o seu design; iii) o 

projeto ainda vai passar pela fase de validação e aprimoramento do 

protótipo.  
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CAPÍTULO 03: GERAÇÃO ALPHA, MODERNIDADE LÍQUIDA E 

AVALIAÇÃO NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 

 

 LUCIANA PONIEWAS KATEMBERG 

IVO JOSÉ BOTH 

 

O presente artigo versa sobre três temáticas, que no campo da 

educação são passíveis de entrelaçamento: modernidade líquida, 

avaliação e geração alpha, fomentando uma efêmera reflexão.  A 

metodologia utilizada para esse estudo foi a revisão bibliográfica, 

fundamentada em artigos científicos e livros em autores 

internacionais como Bauman e McCrindle e, nacionais 

contemporâneos, como Both e Moran. Quanto metodologia, Cervo 

assevera que [...] “a pesquisa bibliográfica procura explicar um 

problema a partir de referências teóricas publicadas em artigos, 

livros, dissertações e teses” (2007, p.60). Assim sendo, o artigo 

reitera as indagações sobre avaliação de qualidade, sustentando sua 

relevância no âmbito educacional. Posteriormente aborda sobre o 

perfil da nova geração, designada geração alpha, indicando como 

essa nova geração relaciona-se com o mundo, com a informação e 

com o conhecimento correlacionando com o discurso da modernidade 

líquida. Substancia a escolha do tema, devido a necessidade dos 

professores em repensarem sobre as mudanças que emergem no 

cotidiano escolar e que somadas, demandam olhares voltados ao uso 

de mais tecnologias no ambiente escolar. 
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AVALIAÇÃO DE QUALIDADE E MODERNIDADE LÍQUIDA 

 

Cabe ressaltar que promover o ato de avaliar exige consciência 

de que vivemos num mundo em transformação e que estamos diante 

de mudanças tecnológicas que interferem no processo educacional. 

Reflexão é uma palavra que permeia a “avaliação” e abrir-se para 

enxergar o passado, atuar no presente e melhorar o futuro é um 

desafio a ser enfrentado diariamente no ambiente escolar.  

 

A avalição é empregada como ponto de identificação de 

qualidade tanto nos setores de economia (primário, 

secundário e terciário) quanto na educação, na qual os 

recursos humanos são capacitados para a implementação do 

desenvolvimento (BOTH, 2012, p.165). 

 

Ao impulsionar uma discussão sobre a temática da avaliação, se 

faz primaz incorporar a palavra inovação ao abordar sobre sua 

função, objetivo e finalidade. Perfaz-se saber que é um tema 

constantemente debatido e que está sempre em voga, 

principalmente, quando refere-se as transformações sociais, sua 

influência e pertinência no contexto escolar.  Both (2012) promove 

uma intensa reflexão do papel da avaliação afirmando que a mesma é 

incondicional: ela valoriza e dignifica o ser humano, sem distinção de 

cor, raça, religião e condição social. Destarte, ela é para todos e não 

tem formato definido e limitado. É mutável, abrangente e necessária. 

A nitidez de seu significado traz perspectivas diferentes quando 

tende a explicar o que será decidido, como e o porquê. O 

conhecimento sobre o caminho percorrido para usá-la ou como usá-la 

causa estranheza, desconfiança, afirmações, contradições ou 

negações. Difere seu foco, conforme seu uso, podendo ser capaz de 

sustentar uma opinião, confirmar um conhecimento, instigar 
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curiosidade, apontar um erro, indicar uma falha ou apenas constatar 

algo. Por conseguinte, pode ser primaz unir ou separar o velho do 

novo, inovar ou estabilizar, criar ou estagnar, e ainda, seguir 

caminhos indicados por diferentes autores, tendências, critérios e 

instrumentos. Urge a possibilidade de enxergar no outro as suas 

próprias limitações e de compreender a limitação do outro.  

No contexto escolar, endossando o objetivo real da avaliação, 

considerando uma avaliação de qualidade para uma aprendizagem 

significativa, Both aviva, que é papel do professor “incentivar e 

auxiliar o aluno a encontrar ele próprio o melhor caminho para que a 

aprendizagem de fato ocorra” (idem,2012, p.79). O reexame para 

formular e reformular caminhos para uma avaliação de qualidade é 

imprescindível no cotidiano, quando o foco é realmente a 

aprendizagem significativa.  

Na escola sua contribuição é direta e clara, seja para verificar, 

diagnosticar, questionar, quantificar ou analisar. Tem como premissa 

o desafio de aliar teoria e a prática, atendendo diferentes demandas, 

sendo que, “a avaliação e a aprendizagem têm como finalidade a 

educação, formando um conjunto pedagógico que resulta na 

qualificação do indivíduo.” (BOTH, 2012 p.98). É pautada na 

realidade em que está inserida e faz dela, seu alicerce.  

Alinhando as questões inerentes à avaliação, sua aplicação de 

forma consciente, promove amadurecimento pessoal e profissional 

detectando dificuldades, potencialidades e limites. Quando ignorada 

permanece inerte ou marginalizada. Avaliação, em sua magnitude é 

ponte de ligação que foge da exclusão, do isolamento, da estagnação 

e do comodismo. Quando mal elaborada, revela-se negativa, 

agressiva, isolada ou permissiva. Both esclarece que “o senso de 

justiça e o respeito ao ser humano são condições necessárias em 

avaliação” (idem,2012, p.57) e ainda acrescenta, recomendando que 

o equilíbrio é essencial.  
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Diante desse cenário, encontrar um ponto de equilíbrio no ato 

de avaliar exige compromisso com o conhecimento, com quem é 

avaliado e consigo mesmo. Compromisso que surge desde as 

decisões mais simples, porque através delas, se determinam ações, 

comportamentos, resultados e/ou mudanças. O ato de avaliar antes 

de diagnosticar, verificar, quantificar, reconhecer, sondar, explorar é 

um ato humano. O respeito ao próximo e a si mesmo revela as 

verdades, as arbitrariedades, os conflitos e os medos inerentes no 

homem. A ética é um elemento precioso que garante uma ação eficaz 

e digna. Tanto na avaliação formal ou informal, ora ela é espelho, ora 

é reflexo. E é olhando para a avaliação que o avaliado e o avaliador 

se enxergam e se enfrentam. Nela registram suas posições, suas 

indignações, suas informações, seus conhecimentos e suas 

memórias. Tudo o que nela é registrado indica o resultado do 

caminho percorrido que nem sempre expressa o que foi apreendido, 

porém, é através desse registro que se abrem portas, oportunidades, 

desafios e carreiras. Inclusive o oposto. Uma avaliação elaborada sem 

critérios ou feita sem zelo pode acarretar déficits que ocasionam 

atrasos, traumas, transtornos e renúncias. Quando em caminhos 

turbulentos, sem clareza e sem rumo, se perdem, a aproximação 

entre avaliado e avaliador garante uma prática saudável, resultados 

mais satisfatórios, desvenda potencialidades, instiga a curiosidade e 

determina novos destinos ou leva a um aprofundamento de estudos.  

A interação possibilita a solidificação de um conhecimento já 

adquirido e um novo a ser explorado. Em meio a busca por qualidade, 

a discussão, o registro e a expressão são elementos que marcam de 

maneira profunda, fazendo o agora ser melhor do que era antes. 

Almejando um futuro muito melhor, a avaliação de qualidade é capaz 

de trazer um mundo novo para uma única pessoa ou para um 

coletivo, quando se está priorizando a formação de seres 

transformadores sociais. Pretende-se que a escola perpasse seus 

muros e forme o cidadão integralmente. 
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Competência, capacidade e habilidade são componentes 

educativos que, interativos, cumprem objetivo muito 

importante no contexto educacional e social: são facilitadores 

de aprendizagem, com vistas à melhoria de desempenho 

profissional e acadêmico (BOTH, 2012, p.143). 

 

Há de se pesar que quando o avaliador para de ouvir, de ver e 

conversar com a avaliação que propõem, provavelmente também não 

consiga mais se ouvir, se enxergar ou se questionar. Sugere-se que o 

avaliador se perdeu no caminho, seja por pressa, comodismo ou 

negação, incluindo a falta de conteúdo. Demonstra que ele mesmo 

não consegue dar credibilidade para si mesmo, condenando sua 

atuação docente ao fracasso. Causar algumas indagações a si 

mesmo, favorece um incremento capaz de tornar o ato de avaliar 

mais consciente e mais consistente. Esse diálogo cria novas 

perspectivas, que traduzidos em vivências e apoiado em teorias 

conota o ato político do processo avaliativo. 

Posto isso, a avaliação é um ato contínuo e evolutivo, que está 

em constante movimento e que apesar das mudanças não perde sua 

essência, onde o recomeçar, repetir ou aprimorar o processo é fonte 

inesgotável para soluções e tomadas de decisões. WACHOWICZ, 

afirma que aprendizagem e avaliação são processos que estão 

interligados e exara que: 

 

[...] a aprendizagem é um processo que tem a duração de 

toda a vida e somente pode ser realizado pela pessoa que 

tem a intencionalidade, ainda que inconsciente, de aprender. 

A avaliação também só pode ser realizada pela pessoa que 

está vivenciando a aprendizagem, porque os dois processos, 

avaliação e aprendizagem, estão intimamente ligados que 

um não existe sem o outro  (idem,2006, p.138). 
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 Priorizar a avaliação é dar voz ao processo de aprendizagem, 

realocar a qualquer momento, o conhecimento, o avaliador e o 

avaliando na posição de constantes aprendizes.  

Zygmunt Bauman, é um autor que ao refletir sobre a 

humanidade, afirma a existência de uma modernidade líquida. Um 

momento em que a liquidez, a fluidez, a volatilidade, a incerteza e a 

insegurança permeiam a sociedade. Nesse sentido à lógica, o 

consumismo e a superficialidade ganham força. O que se destaca 

nessa visão de sociedade, é que ocorre um esvaziamento do passado, 

vivendo de forma acelerada para o futuro e sem enraizar o presente.   

Vislumbrando a acentuada mudança no nosso meio social, onde 

a tecnologia da informação se apresenta com vigor, conectar os 

conceitos referente a modernidade líquida é pertinente.  Assim sendo, 

compreender que a informação está ao alcance de todos e em grande 

velocidade, redireciona a prática educativa, trazendo a luz uma nova 

forma de encarar o uso da tecnologia e suas consequências no 

ambiente escolar. A informação é jorrada por diferentes 

equipamentos tecnológicos e disponibilizadas instantaneamente, dito 

isso, é conveniente explicitar que “o que quer que se mova a uma 

velocidade aproximada à do sinal eletrônico é praticamente livre de 

restrições relacionadas ao território de onde partiu, ao qual se dirige 

ou que atravessa” (BAUMAN, 1999, p.53). A velocidade da 

informação, por vezes, pode sucumbir o conhecimento.  

Transformar essas informações em conhecimentos acadêmicos 

ou para fortalecer relações interpares é uma tarefa árdua e papel do 

professor contemporâneo. 
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Logicamente, o professor continua a ser a pessoa mais 

preparada para fazer o encaminhamento da boa 

aprendizagem, no entanto, a abertura de espaços para que o 

aluno manifeste suas contribuições na produção de novos 

conhecimentos e na renovação da “roupagem” de 

conhecimentos já existentes vem se tornando mais e mais 

uma próspera e feliz insistência (BOTH, 2012, p.134). 

 

A tarefa de manter o conhecimento atualizado e o compromisso 

com o saber ratifica o papel do professor e proporcionar uma 

avaliação pautada no uso de novas tecnologias é sagaz.  

 

A transmissão da informação é a tarefa mais fácil e em que 

as tecnologias podem ajudar o professor a facilitar seu 

trabalho. [...] O aluno nem precisa ir à escola para buscar 

informações. Mas para interpretá-las, relacioná-las, 

hierarquiza-las, contextualizá-las, só não serão suficientes. O 

professor ajudará a questionar, a procurar novos ângulos, a 

relativizar dados, a tirar conclusões (MORAN, 2013,  p.52). 

 

 Dentre as contribuições de Moran (2013), mesmo com a 

interferência da tecnologia, está a perspectiva de que a interação é 

um dos canais que promovem a aprendizagem, no entanto, a 

adaptação ao ritmo das pessoas, as condições reais e as motivações 

de cada um, são componentes que auxiliam na evolução da 

aprendizagem. O autor fomenta que “os princípios de avalição são os 

mesmos para cursos presenciais, semipresenciais e a distância; o que 

muda é a forma de organizá-los e os recursos tecnológicos mais 

adequados para cada um” (MORAN, 2013, p.123). A concentração da 

avaliação na verificação da apreensão do conteúdo menospreza o 

processo, a construção coletiva, a flexibilidade, a adaptação e o ritmo 

de cada um. As conexões e relações que os estudantes realizam são 
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inegáveis no processo de avaliação. Dinamizar caminhos, combinar e 

diversificar temas e estratégias, articular e mediar a ações e os 

conteúdos, compartilhar presencial e virtualmente, mixando materiais 

impressos com audiovisuais são alguns pontos que podem melhorar a 

avaliação, crendo que na ação de avaliar três verbos ganham 

destaque no planejamento do professor: interagir, orientar e 

colaborar. 

 Perfaz-se saber que o ritmo da tecnologia e dos estudantes 

estão acelerados e o professor pode fomentar mais a aprendizagem 

se seguir rumo a essa velocidade, dando maior consistência aos 

conteúdos, fugindo da superficialidade.  

 

GERAÇÃO ALPHA E O CONHECIMENTO 

 

A tecnologia está inserida no nosso cotidiano e o uso dessa 

ferramenta vem mudando o comportamento das pessoas. O acesso 

às informações tem sido cada vez mais constante e veloz. A escola, 

diante desse contexto necessita compreender e adequar as demandas 

que vão surgindo e que indicam novos desafios principalmente para 

os professores.  

 A geração alpha ao nascer num mundo mais globalizado e 

tecnológico, tem a informação ao alcance de maneira muito rápida e 

dinâmica. O autor Zygmunt Bauman, apontou algumas questões 

referentes a essa realidade, que apesar de serem discutidas alguns 

anos atrás, culminam com a situação instaurada. 

 

Afinal, o aparecimento da rede mundial de computadores pôs 

fim — no que diz respeito à informação — à própria noção de 

“viagem” (e de “distância” a ser percorrida), tornando a 
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informação instantaneamente disponível em todo o planeta, 

tanto na teoria como na prática (BAUMAN, 1999, p.16). 

 

A mudança de comportamento dos indivíduos, na forma de se 

expressar e interagir com o mundo é capaz de caracterizar o 

surgimento de uma nova geração. Para tanto, essa mudança é 

determinada quando ganha maior uniformidade e é densa. Destarte, 

a geração Alpha se apresenta no meio social caracterizando uma 

nova forma de relação com o mundo: pautada na velocidade da 

informação e no uso de tecnologia. 

 

As crianças da geração ALPHA nasceram imersas no mar de 

tecnologia. Esta geração surgiu a partir de 2010, são filhos 

da geração Y, portanto são mais estimulados a interagir com 

a máquina desde o nascimento. A geração que antecede a 

Alpha é representada pela última letra do alfabeto, a letra Z. 

O sociólogo australiano Mark McCrindle, nomeou a geração 

recente de ALPHA, por dois motivos; por se tratar de uma 

geração do momento atual com a viabilidade de iniciar um 

novo ciclo, e por que a palavra Alpha é a primeira letra do 

alfabeto grego e simboliza o início. Alpha é uma geração que 

nasceu totalmente no século XXI, composta por crianças que 

desde pequenas estão inseridas em uma rotina cercada pela 

tecnologia, cheias de possibilidades, que conseguem 

influenciar a sociedade do futuro com suas interações. São 

crianças com pensamentos e habilidades mais rápidas se 

comparados à geração passada, pois nascem com a tela 

posicionada a sua frente, o mundo virtual o engendrou. As 

crianças são frutos dos efeitos distintos que a tecnologia e 

suas potencialidades proporcionam para seus nativos 

(OLIVEIRA, 2019, p.29). 

 

Provavelmente, as crianças nascidas nessa geração receberão 

um atendimento na área educacional inovador, onde as tecnologias 
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farão parte do cotidiano e o ensino personalizado e híbrido fará parte 

desse cenário. O uso das metodologias ativas como a Aprendizagem 

Baseada em Problemas; Aprendizagem Baseada em Projetos; 

Aprendizagem entre Times; Sala de Aula Invertida, são alguns 

exemplos de práticas que colocam os estudantes como protagonistas 

e essas práticas serão cada vez mais utilizadas no cotidiano escolar, 

fortalecendo assim, essa mudança com práticas inovadoras, tornando 

obsoleto a mera transmissão de conhecimento como canal de 

aprendizagem. A autonomia dos alunos para o acesso aos 

conhecimentos também é uma característica que está se sobrepondo 

e que deve ser respeitada nas novas práticas pedagógicas.  

Segundo McCrindle (2014) na geração alpha a tecnologia não 

conhece fronteiras e os vídeos do YouTube se sobressaltam aos 

livros.  A palavra é substituída por ícones e imagens. Uma palavra 

pode ser substituída por um ícone ou símbolo universal. A expressão 

escrita vem apregoada de abreviações, emoticon e acrônimos. Regras 

gramaticais e a ortografia correta não se aplicam a mensagens de 

textos ou em bate-papo online. Palavras ganham abreviações, são 

encurtadas e os emoticon são utilizados para enfatizar ou transmitir 

emoções. Valorizam a comunicação visual e interativa com acesso 

rápido e fácil às informações. Na comunicação o estilo casual da 

palavra falada impera e na escrita as formalidades são, por vezes, 

ignoradas. Saudações passam a ser mais casuais, e a assinatura, 

reduzida. Os chats e a mensagens de textos são informais e em 

tempo real e num estilo mais informal. É a era da participação, 

gerada pelos usuários, onde o processo é mais importante que o 

conteúdo. Os alunos da geração alpha começam a educação mais 

jovens e são projetados para permanecer na educação por mais 

tempo. É a geração de crianças tecnologicamente alfabetizadas e 

socialmente capacitadas. As salas de aulas deixam de ser 

estruturadas para serem meios colaborativos, onde tablets, 
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infográficos e apresentações em vídeo, tem mais espaço. Eles são 

usuários altamente intuitivos e confiantes de tecnologia digital. O 

aluno da geração alpha necessita de vários canais de aprendizagem e 

estilos diferentes de comunicação. As gerações mais jovens de hoje 

têm a menor taxa de mortalidade infantil de todos os tempos e 

provavelmente viverão mais. 

Um novo modelo educacional, pouco a pouco, vem se 

estabelecendo e essa mudança é fundamental para que os estudantes 

sintam-se estimulados a participar do processo educacional, 

garantindo que suas curiosidades, indagações e dúvidas sejam 

discutidas sob uma nova perspectiva, superando os modelos 

anteriores, visto que esses, já não condizem mais com os anseios 

dessa nova geração, apesar de serem de grande valia no desenrolar 

do processo educativo. 

 

Não se avalia o aluno para saber se ele “aprendeu” a 

informação que lhe foi repassada pelo professor e, sim, para 

saber se ele, além dos conhecimentos construídos a partir 

das informações transmitidas pelo professor ou buscadas por 

ele próprio, adquiriu as competências, as capacidades e as 

habilidades essenciais para sua participação efetiva na 

sociedade, que deveriam ser desenvolvidas pela escola, 

diante de sua responsabilidade de formar integralmente os 

alunos, para que eles possam viver o hoje preparar-se para o 

amanhã (BOTH, 2008, p.120).  

 

O professor tem o desafio de lidar no cotidiano com o excesso 

de informações, diversidade de opiniões e novos dados que são 

mutáveis a cada instante. As tecnologias avançam velozmente e 

estão mais acessíveis para o público em geral. Os estímulos ofertados 

pela tecnologia, cada vez mais avançada, bombardeiam os 

estudantes em grande escala, fora dos muros da escola e 
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consequentemente, atinge a escola. Essa deve aliar-se a essa nova 

carga de estímulos que são recebidas com empatia pelo público das 

escolas. Consequentemente, ocorre uma aceleração no processo de 

desenvolvimento, tornando-o mais dinâmico e ostensivo.  

 

Deixem-me reiterar o que afirmei no início: no ambiente 

líquido-moderno, a educação e a aprendizagem, para terem 

alguma utilidade, devem ser permanentes e realmente 

ocorrer ao longo da vida. Espero que agora possamos ver 

que uma das razões, talvez a decisiva, pela qual elas devem 

ser permanentes e ocorrer ao longo da vida é a natureza da 

tarefa com que nos confrontamos na estrada compartilhada 

que leva ao "capacitamento" - tarefa que é como deve 

exatamente ser a educação: contínua, sem fim, ocorrendo ao 

longo da vida (BAUMAN, 2007, p.163). 

 

O conhecimento para atender essa nova geração, tende a ser 

elaborado em uma ação mútua e contínua, podendo ser construído e 

reconstruído constantemente. O desafio imposto é o da 

transformação dos dados e das informações em saberes que 

sustentem a prática educativa e que essas, sejam capazes de 

distribuir valores e conhecimentos que se findem para toda vida do 

estudante. A flexibilidade já não é uma possibilidade, e sim, é uma 

condição instaurada.  A capacidade de filtrar informações e dados 

para transformá-los em conhecimento torna-se indispensável para o 

professor. O autor Zygmunt Bauman, em uma entrevista sobre 

educação denominada Desafios Pedagógicos e Modernidade Líquida, 

realizada por Alba Porcheddu assevera que: 

 

No passado, a pedagogia assumiu diversas formas e se 

mostrou capaz de adaptar-se às mudanças, de fixar-se novos 

objetivos e criar novas estratégias. Todavia, deixe-me repetir 
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que as mudanças de hoje diferentes daquelas ocorridas no 

passado. Nenhuma reviravolta da história humana pôs 

educadores diante de desafios comparáveis a esses decisivos 

de nossos dias. Simplesmente não havíamos estado até 

agora em situação semelhante. A arte de viver em um 

mundo ultrassaturado de informações ainda deve ser 

aprendida, assim como a arte ainda mais difícil de educar o 

ser humano neste modo novo de viver (idem,2009, p.667). 

 

 Compreender que ter acesso e informação não significa 

aprendizado é algo que precisa ser instituído. Ainda segundo o autor, 

na entrevista citada, afirma que “a educação e a aprendizagem no 

meio líquido-moderno, para ser úteis, devem ser contínuas e durar 

toda a vida” (PORCHEDDU, 2009, p.673) e ainda indica que a 

educação contínua e permanente pode tornar um mundo mais 

hospitaleiro para a humanidade. 

 

A informação agora flui independente dos seus portadores; a 

mudança e a rearrumação dos corpos no espaço físico é 

menos que nunca necessária para reordenar significados e 

relações. Para algumas pessoas — para a elite móvel, a elite 

da mobilidade — isso significa, literalmente, a libertação em 

relação ao “físico”, uma nova imponderabilidade do poder 

(BAUMAN, 1999, p.17). 

 

As relações sociais e com o conhecimento ganham novo rumo. 

Surge a tendência ao consumismo (maximizar o uso das coisas) e 

uma mudança na forma de se relacionar com os pares, diante disso, 

ocorre uma transformação da relação profissional ou pessoal em 

mercadoria. Inclusive o conhecimento. O que serve hoje, talvez possa 

ser descartado em seguida.  Valores, referências, padrões de 

comportamento são substituídos por uma vida mais seletiva, isolada 

e vazia. A conexão com o outro é desprovida de apego, podendo 
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começar e terminar num piscar de olhos, conforme uma necessidade 

ou uma intenção imediata. É o indivíduo colocando seus interesses 

pessoais buscando a satisfação pessoal, nem sempre saciável. 

Impressões que fazem o indivíduo ter a sensação de que pudesse ter 

mais coisas, pudesse ter vivido mais, pudesse ter aproveitado mais, 

pudesse ter sentido mais e comprado mais, permeiam a modernidade 

líquida. O momento presente nunca é suficiente e o passado parece 

não ter sentido.  

Compreender os anseios dessa nova geração é o primeiro passo 

a ser dado quando se está em pauta a qualidade da educação 

escolar.  Dito isso, é necessário frisar que:  

 

Esta geração já nasce com um diferencial, principalmente no 

saber fazer, não estão preocupados com a exposição, já 

nascem apresentados, exibidos nas redes sociais sem se 

preocupar com a privacidade, os limites não têm o mesmo 

significado que teria nas gerações anteriores. Assim, quando 

emerge uma geração morre a que a antecede (OLIVEIRA, 

2019, p.32).  

 

 

Para atender esse novo perfil, o professor além dos conteúdos, 

da empatia, da diversidade de proposta de atividades e da inovação 

também tem a tarefa de educar para o uso da internet e das novas 

tecnologias. A escola precisa discutir sobre a ótica dessa nova 

tendência. Jacek Wojciechowski (2007), editor de um periódico 

polonês dedicado à profissão acadêmica, citado por Bauman, 

observou que: 

 

[...]antigamente um diploma universitário oferecia um salvo-

conduto para a prática da profissão até a aposentadoria - 
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mas isso agora é coisa do passado. Hoje em dia, o 

conhecimento precisa ser constantemente renovado, as 

próprias profissões precisam mudar (BAUMAN,2007, p. 156). 

 

 Para que ocorra uma mudança se faz pertinente a compreensão 

das relações sociais, se mantendo atento aos segmentos que 

substanciam a economia, a sociedade, a cultura, a saúde e a 

educação, entre outros. Com o foco no conhecimento a avaliação de 

qualidade é garantia de acesso a um saber sólido. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sob o enfoque da geração alpha atrelando a modernidade 

líquida, o presente artigo envolve discussões sobre a avaliação de 

qualidade no contexto escolar e sua relação com o saber. Abrange 

um ideário que abarca conceitos alocados em distintos temas, mas, 

que se interligam, se conectam tendo a tecnologia e a velocidade 

como um ponto em comum. A ruptura com o modo convencional, 

traduzido muitas vezes, como modelo tradicional de dar aula, ainda é 

um desafio diário a ser incorporado pelos professores. Inovação para 

a geração alpha é inerente e a escola precisa aderir a cultura dessa 

geração para manter um aprendizado de qualidade com práticas 

avaliativas eficazes, baseadas no compartilhamento de saberes, em 

práticas presenciais, mistas ou virtuais, com metodologias ativas e 

direcionadas ao uso de novas tecnologias. Transformar a informação 

em conhecimento denota maior velocidade e interatividade.  

É visível, que novas discussões são fundamentais para 

aprimorar os conhecimentos sobre a temática com um olhar voltado, 

principalmente, para a geração alpha que está despertando um novo 

modelo de relação com a tecnologia, com o ser humano e com o 
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conhecimento. É assertivo que o trabalho pedagógico e o 

relacionamento com a nova geração, exige do professor a aquisição 

de novas habilidades e competências. Essa reflexão introdutória 

privilegia o despertar para a reconstrução da relação do professor 

com o estudante procurando atenuar possíveis divergências, 

contradições ou constatações, apontando que a flexibilidade é uma 

condição eminente e que o uso da tecnologia no ambiente escolar é 

primaz.  
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CAPÍTULO 04: POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES DA 

REALIDADE VIRTUAL IMERSIVA NA EDUCAÇÃO2 
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 A educação muito se beneficia com o uso adequado das 

tecnologias digitais. No entanto, afirmar que não existem riscos 

quando do uso dessas tecnologias, em especial das tecnologias de 

realidade virtual imersiva (RVI), merece contestação.  Ainda não há 

estudos em grande escala sobre os efeitos da RVI em crianças e 

adultos. Não se sabe quais os efeitos do uso prolongado da realidade 

virtual imersiva e se faz primaz esse estudo, que pretende externar 

sobre o uso da realidade virtual imersiva (RVI) no âmbito 

educacional, apontando sua relevância, notabilizando experiências, 

bem como, salientando riscos e desafios.  

 A metodologia utilizada para o estudo foi de cunho bibliográfico 

respaldada em autores nacionais e internacionais, bem como em 

pesquisas, produzidas e em desenvolvimento, por acadêmicos do 

Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu em Educação e Novas 

Tecnologias, do Centro Universitário Internacional UNINTER. 

Este artigo, assevera questões pertinentes a temática, 

inicialmente apresentando o uso da RVI e sua inserção na área 

 
2 O presente artigo está publicado na Revista Intersaberes 15 (34), em 11 de fevereiro de 2020. 

Disponível em: https://www.uninter.com/intersaberes/index.php/revista/article/view/1800. 
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educacional. Em conseguinte, arrazoa sobre o uso da RVI em 

diferentes áreas da educação inclusiva, desmistificando o uso sob 

diferentes vertentes: em primeira instância, considera os estudos da 

RVI abrangendo a temática da educação especial, voltada para dois 

públicos específicos: crianças autistas do ensino fundamental, na 

modalidade educação especial, e estudantes surdos da educação 

básica, e por fim, discorre sobre os riscos e desafios do uso da RVI. 

No andamento, considerou a aplicação da realidade virtual imersiva 

na Educação Escolar Indígena e na Educação a Distância (EaD). 

Para tanto, considerou-se principalmente, estudos recentes da 

área da RVI, pesquisas atuais que estão em andamento no Brasil e 

reflexões que intentam pontuar sobre os benefícios e os riscos sobre 

o uso da RVI.  

Acredita-se que a tecnologia é um recurso de grande valia para 

a educação e que utilizar os recursos atuais disponíveis no mercado 

fortalece as práticas pedagógicas diversas. 

 

REALIDADE VIRTUAL IMERSIVA NA EDUCAÇÃO 

 

Há diversas definições para realidade virtual, uma delas é a 

experiência de imersão, envolvimento e interação com o mundo 

virtual em tempo real através dos aparelhos tecnológicos, tecnologias 

essas, acessíveis dentro do ambiente escolar, possibilitando ao 

educador, diversas formas de aulas interativas, fixando a atenção dos 

estudantes com aulas dinâmicas e lúdicas. 

A realidade virtual (RV) tem avançado em diversas áreas, e 

interdisciplinarmente na educação, permitindo que a aprendizagem 

ocorra de forma significativa através de imersão, diante de algumas 

plataformas computacionais, com o uso dos óculos, capacetes e 

aparelhos celulares. Com ela é possível promover interação além do 
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mundo real, permitindo ao usuário um envolvimento intenso, 

completamente imerso em um ambiente virtual. O usuário tende a 

corresponder com ações espontâneas, respondendo estímulos como 

se estivesse em ambiente real, demonstrando um comportamento 

natural. 

A utilização dessas tecnologias auxilia as disciplinas de modo 

geral para uma aprendizagem revolucionária, aguçando o surgimento 

de novas pesquisas que beneficiem os educadores. 

 

Tecnologias imersivas de aprendizado tendem a ter aplicação 

recorrente em disciplinas altamente dependentes da 

visualização de dados, como Biologia, História e Geografia. 

Contudo, ambientes colaborativos em geral podem se 

beneficiar da inovação que permite a atuação conjunta de 

vários pesquisadores e a combinação de várias fontes de 

pesquisa de forma inédita. Publicações acadêmicas também 

poderão agregar experiências imersivas e mais atraentes. 

Estima-se que em cinco anos será possível ler artigos 

enquanto informações adicionais são exibidas como parte de 

uma experiência de Realidade Mista. A longo prazo, o ensino 

passa a ser abordado não mais como uma série de pontos 

isolados (SENAI, 2019, p. 37). 

 

A Educação caracteriza-se como a construção do saber, a busca 

pelo conhecimento, ou então a descoberta e exploração, portanto, a 

realidade virtual pode ter um importante papel quando se busca uma 

educação de qualidade, possibilitando descobertas de locais que 

muitas vezes há dificuldades de chegar. Uma das potencialidades da 

realidade virtual é tornar possível a manipulação do ambiente, do 

objeto a ser pesquisado. 

Existem várias razões favoráveis à utilização da RVI na 

educação, pode-se citar a motivação dos alunos, a questão ilustrativa 
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que sobressai as demais mídias, a aproximação e distanciamento do 

objeto, faz a inclusão de estudantes com necessidades especiais, 

oportuniza experiências, possibilita que o estudante desenvolva 

autonomia ao estudar, permite interação e participação sem afetar o 

desenvolvimento da aula regular. Contudo, não se pode acreditar que 

apenas isso vai transformar o sistema de ensino. A atuação do 

professor é de extrema importância no auxílio dos estudantes para a 

utilização da RVI, buscando sempre formar indivíduos críticos e 

participativos na sociedade. A vivência que o estudante tem através 

da RVI, é o processo de aprender por experimento, de se deslocar, 

visualizar, ouvir, tatear os objetos como no mundo real. Devido a 

isso, os programas que utilizam a RVI tendem a estimular a maior 

quantidade de sentidos possíveis, capturando de forma fidedigna os 

movimentos que os usuários realizam. Para que a experiência no 

ambiente virtual seja ainda mais intensa, por vezes, é utilizado um 

sistema de isolamento, para que seja intensificado determinado 

sentido ou para que se construa uma barreira entre o mundo real e 

virtual. 

 É através do processo de educar que alunos e professores são 

transformados e levados à uma aprendizagem significativa, e maior 

ainda é a transformação quando se trata da integração de tecnologias 

buscando melhorias na forma de ensino.  

Para Moran (2000), educar é contribuir para que docentes e 

estudantes, modifiquem suas vidas em métodos permanentes de 

aprendizagem. Uma transformação qualitativa no processo de 

ensino/aprendizagem ocorre quando se é capaz de integrar através 

de uma visão contemporânea todas as tecnologias: as telemáticas, as 

audiovisuais, as textuais, as orais, musicais, lúdicas e corporais. É 

necessário mudar a metodologia de ensino, de fazer atividades, de 

avaliar, para que haja verdadeiramente uma mudança na forma de 

ensinar e aprender.  
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Os ambientes educacionais proporcionam um enorme avanço 

tecnológico, tornando assim, o processo de aprendizagem ainda 

maior, através da utilização da RVI. No entanto, para a implantação 

do mesmo, é necessário romper alguns paradigmas como o alto custo 

da aplicação, o despreparo dos profissionais, a falta de metodologia e 

técnicas, tendo sempre em foco o interesse dos docentes em querer 

imergir nessa novidade, trazendo um modelo educacional onde se 

dissipam as barreiras entre emissor/receptor ou professor/aluno, pois 

o uso da RVI permite a interatividade, a participação mútua, 

simultânea, intervenções e o trabalho multidisciplinar. Essas novas 

tecnologias quando aplicadas na educação promovem, além de 

inovações, a possibilidade de trocas com o ambiente externo (mesmo 

que de forma virtual), rompimento da linearidade, da mesmice, da 

uniformização de conteúdos, da rotina de sala de aula.  

  A realidade virtual é uma modalidade de aprendizagem que 

proporciona ao seu público alvo, a vivência de acontecimentos reais 

que muitas vezes não seria possível, tornando assim, insubstituível o 

seu uso, bem como aprendizagem de situações que fogem o campo 

da leitura e escrita, com experiências diárias que muitos não sabem 

solucionar, impossibilitados de refletir sobre suas ações.  

 

REALIDADE VIRTUAL IMERSIVA NA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

 

O campo educacional está sendo redefinido através das 

tecnologias imersivas, sua forma de ensinar, de realizar a interação 

entre o humano e o digital tendem a criar um ensino mais concreto, 

em especial em disciplinas que dependem de visualização de dados, 

espaços, adequação de idiomas, abordagens práticas e 

acontecimentos.  
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Pode-se entender como imersiva, a abrangência do mundo real 

com o virtual, um reflexo da realidade física que permite a interação 

com outros ambientes, muitas vezes gerados por programas 

computacionais, em que se perde a sensação de tempo e mundo real. 

É promissor o uso das tecnologias na área da educação 

especial. Dentre esse público estão presentes crianças diagnosticadas 

com transtorno do espectro autista (TEA). 

 

O uso da RV para apoiar os jovens com TEA começou em 

meados da década de 1990. Em 1996, um estudo seminal 

investigou o potencial de usar a RV como uma ferramenta de 

aprendizagem para duas crianças com TEA (Strickland et al., 

1996). O equipamento na época era básico e bastante 

volumoso, mas o projeto de pesquisa demonstrou que as 

crianças com TEA responderam aos cenários virtuais de forma 

significativa (MAHER, 2019, p. 42). 

 

Esse público se caracteriza por demonstrarem déficit na área da 

comunicação, da interação social e do comportamento. Em alguns 

casos, comorbidades advém nutrindo comportamentos 

estereotipados, reforçando a acentuada falta de comunicação e 

interação com o meio e com o outro, incisivamente.  É uma incógnita 

o uso da RVI em crianças acometidas pela transtorno do espectro 

autista (TEA), sendo assim, é salutar evidenciar que: 

 

Não há limite para as possibilidades de uso da RV em 

atividades de aprendizagem, e esse potencial se expande na 

mesma medida em que evolui a capacidade de 

processamento de computadores, placas gráficas, tablets e 

smartphones disponíveis no mercado. Há, claro que se tomar 

precauções para que a RV não seja usada de forma indevida. 
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Mas também não podemos subestimar seu potencial (TORI, 

2017, p.119). 

 

Mediante as considerações expostas, se exteriorizam pesquisas, 

que cogitam utilizar a RVI como instrumento para intensificar a 

aprendizagem. Segundo Bellani et al. (2011), estudos asseveram que 

“a literatura reconhece cada vez mais os benefícios potenciais da 

Realidade Virtual no apoio ao processo de aprendizagem, 

particularmente relacionado a situações sociais, em crianças com 

autismo (Strickland et al., 1996; Strickland, 1997; Parsons et al., 

2002; Goodwin, 2008; Ehrlich & Miller, 2009)”.  

Sobre realidade virtual imersiva é assertivo que “as 

experiências de RVI variam desde aquelas que permitem ao usuário 

uma interação limitada (a pessoa pode olhar em torno de 360 °) até 

outras em que uma pessoa pode navegar ou percorrer um ambiente 

de uma maneira mais móvel com interação limitada” (SOUTHGATE, 

2018, p.4). O uso de situações que representam simulação da 

realidade com componentes gráficos ou reais são meios que otimizam 

novos canais de aprendizagem. . Makransky, Terkildsen & Mayer 

(2017), apud in MAHER (2019, p.36), ao retratarem sobre o uso da 

realidade virtual, indicam o uso da simulação como recurso a ser 

explorado, afirmando que: 

 

Uma das maneiras que a realidade virtual (RV) pode ser 

usada para apoiar a aprendizagem científica é através do uso 

de simulações que são projetadas para substituir ou 

amplificar ambientes de aprendizagem do mundo real, 

permitindo que os usuários manipulem parâmetros e objetos 

em um ambiente virtual (MAKRANSKY, TERKILDSEN & 

MAYER, 2017, apud MAHER, 2019, p. 36). 
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Diante de inúmeras possibilidades viáveis, a inserção da 

tecnologia da realidade virtual imersiva no ambiente escolar na 

modalidade educação especial, visa aprimorar a qualidade do 

trabalho pedagógico, ampliando a interação e a comunicação, quando 

remete-se a crianças com transtorno do espectro autista.  

A perspetiva de fundir a prática da comunicação alternativa 

fazendo uso da RVI é uma ação inovadora passível de ser efetivada.  

 

Em educação especial, a expressão comunicação alternativa 

e/ou suplementar vem sendo utilizada para designar um 

conjunto de procedimentos técnicos e metodológicos 

direcionado a pessoas acometidas por alguma doença, 

deficiência, ou alguma outra situação momentânea que 

impede a comunicação com as demais pessoas por meio dos 

recursos usualmente utilizados, mais especificamente a fala 

(MANZINI; DELIBERATO, 2006, p.4). 

 

Nesse cenário, a verificação da viabilidade e das possibilidades 

no decorrer do processo do uso da tecnologia com o público 

específico, é indispensável.  Estudos na área da tecnologia aliadas a 

educação estabelecem  novas relações com constructos que já estão 

consolidados na área, abrindo novos horizontes, respeitando as 

peculiaridades inevitáveis e distintas de cada ser humano desvelando 

novos saberes. 

Quando a temática educação se depara com o campo da 

surdez, é necessário relembrar as lutas e conquistas que as 

comunidades surdas enfrentaram, desde a obrigatoriedade do 

oralismo, até a valorização da língua de sinais.  Por muito tempo, os 

surdos eram rotulados como indivíduos incapazes de educar, eram 

afastados do ambiente escolar por acreditarem que os mesmos não 

conseguiriam aprender.  
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Como sabemos na Antiguidade os surdos eram vistos como 

incapazes de desenvolver o pensamento, com um tempo à 

sociedade acreditavam que através da fala é que se 

poderiam pensar, então os ensinaram pelo método Oralismo, 

e assim no Congresso de Milão em 1880, foi discutido e 

determinado à proibição da educação de surdos através da 

língua de sinais, e assim os surdos foram obrigados a serem 

alfabetizados pelo método oralista, mas não prosperou 

(MARQUES, 2017, p. 04). 

 

Até que em 1988, a Constituição Federativa do Brasil, em seu 

Art. 1º, garantiu o Direito de igualdade à todos os indivíduos, 

fornecendo assim, uma perspectiva de que é dever do Estado 

fornecer uma educação de qualidade, como cita-se abaixo:  

 

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

família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho. Art.206. O ensino será ministrado com base nos 

seguintes princípios: I – igualdade de condições para o 

acesso e permanência na escola; II – liberdade de aprender, 

ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 

saber; III – pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e 

privadas de ensino (BRASIL, 1988).  

 

A Constituição traz também a garantia do:  

I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurado, 

inclusivo, sua oferta gratuita para todos os que a ele não 

tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional no 14, de 1996) III – atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência, 
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preferencialmente na rede regular de ensino; Art.215. O 

estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 

culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e 

incentivará a valorização e a difusão das manifestações 

culturais (BRASIL, 1988)  

 

Desde 1988, com a promulgação da Constituição do Brasil, os 

educandos que necessitam de algum atendimento educacional 

especializado, passaram a ter o direito ofertado pelo Estado. 

Tendo em vista que, estudantes surdos possuem melhor 

rendimento por serem indivíduos visuais, com o avanço tecnológico a 

nova geração de nativos digitais, onde são inseridos no mundo virtual 

precocemente, facilitando a aquisição do conhecimento com rápida 

interação digital, beneficiam-se com essa forma de aprendizado tanto 

linguística como não linguística, pois as informações, quando 

apresentadas de forma visual, recebem mais atenção por maior 

período e acabam por criar uma motivação extra para a prática da 

escrita e da leitura para surdos.  

Faz-se necessário, pesquisas envolvendo metodologias de 

ensino utilizando diferentes formas de aplicação, com o intuito de 

inovar a maneira de ensinar, tornando a aprendizagem mais dinâmica 

e significativa, envolvendo o mundo real com o universo de imersão 

virtual.  

 

Assim, de acordo com os temas gerais das questões, 

requisitos e objetivos descritos anteriormente, foi decidido 

criar um sistema de computador de realidade virtual (VR) 

que melhoraria o treinamento de habilidades para a vida de 

crianças surdas. Esse modo de educação parecia abordar 

cada questão que complica a capacidade das crianças surdas 

de aprender habilidades para a vida (VOGEL, 2004, p. 41). 
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Assim como a legislação e aceitação da língua de sinais 

promete grande avanço na educação de surdos, por se ter uma língua 

acessível aliada ao uso das novas tecnologias, qualidade no novo 

ensino e um grande salto referente a educação e inclusão do sujeito 

surdo. Utiliza-se a realidade virtual imersiva (RVI)  como recurso para 

difundir conhecimentos a todos os estudantes, incluindo os surdos 

que estão inseridos no ensino regular. Assim, levando em 

consideração o conceito de imersão é a sensação permitida ao 

usuário de pertencimento ao que lhe é apresentado, sendo realidade 

virtual: 

a classificação de realidade virtual fica a critério do contato 

(explorando os sentidos visão, audição e tato) que o 

equipamento permite que o usuário tenha com o mundo real. 

As categorias definidas são: • Não imersiva: não isolam o 

usuário do mundo real; • Semi-imersiva: isolam 

parcialmente o usuário do mundo real; • Imersiva: isolam o 

usuário completamente do mundo real (GUTIÉRREZ; VEXO e 

THALMANN, 2008, p. 08).  

 

Desse modo, mesmo que o estudante não possua um dos 

sentidos, no caso, a audição, por ser um indivíduo visual, a RVI 

oportunizará grandes experiências e emoções, permitindo a 

experiência de participar ativamente do processo de construção do 

aprendizado.  

Nota-se que a tecnologia de RV Imersiva tem a possibilidade 

de proporcionar aos usuários emoções maiores do que meios 

não imersivos. Isso demonstra que a mesma pode ser 

utilizada para que pessoas tenham experiências mais 

parecidas com as que teriam na vida real, em relação às 

outras tecnologias abordadas. Para utilizar realidade virtual 

imersiva, pode-se utilizar um head mounted device (HMD). 

Um HMD consiste em uma ou mais telas para mostrar 

imagens e vídeos na linha de visão do usuário, montadas em 

um capacete. O diferencial destes aparelhos é que a 
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movimentação do corpo e da cabeça do usuário podem 

influenciar na imagem que está sendo transmitida. Desta 

forma, pode-se criar um ambiente virtual com 360 graus de 

visão para diversas aplicações, como procedimentos 

cirúrgicos, para procedimentos militares, entre outras 

(MELZER, 2001).  

 

A partir do uso da realidade virtual imersiva, o estudante é 

inserido em uma nova percepção, ou seja, lhe é oportunizado 

diversas formas de construir o aprendizado, tornando mais dinâmico, 

divertido e facilitando o entendimento dos mesmos a respeito dos 

conteúdos de forma interdisciplinar, construindo desta forma, uma 

sociedade com a educação baseada na igualdade, respeito, qualidade 

de ensino, onde os estudantes tenham acesso às diversas 

informações dentro das instituições, sejam públicas ou privadas. 

Após essas exposições do uso da RVI, subentende-se que há 

expectativa da utilização de um novo design educacional, que por sua 

vez, seja capaz de permitir uma aprendizagem revolucionária de 

conteúdos e conceitos ao possibilitar a intensa ligação entre o virtual 

e o real integrando todas as formas de aprendizagem, seja auditiva, 

visual ou cinestésica.  

 

REALIDADE VIRTUAL IMERSIVA NA EDUCAÇÃO ESCOLAR 

INDÍGENA E NO ENSINO A DISTÂNCIA (EaD) 

 

A Lei federal de 11,645 de 10 de marco de 2008, altera a Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, 

de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a 

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena”, em todas as disciplinas da Educação Básica (BRASIL, 
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2008). No entanto, faltam materiais didáticos e formação de 

professores nessa área, para que ela seja devidamente 

implementada. 

O Observatório Solar Indígena é um equipamento educacional, 

que permite mostrar como os povos indígenas determinam o meio-

dia solar, os pontos cardeais e as estações do ano, observando os 

movimentos aparentes do Sol (AFONSO, CREMONEZE, BUENO, 

2016), e pode ser utilizado tanto na Educação Escolar Indígena como 

na Educação Formal. 

No entanto, a trajetória percorrida pelo Sol durante todo o dia é 

difícil de visualizar. Além disso, ela varia todos os dias do ano, 

mesmo quando observado do mesmo local. Entender esse fenômeno 

requer uma abstração que aumenta a carga cognitiva do aluno. Para 

reduzir essa carga cognitiva, em estudos realizados pelos 

participantes do Grupo de Pesquisa em RVI e RVA da PPGENT 

UNINTER, desenvolveu-se um Observatório Solar Indígena em 

realidade virtual imersiva (3D), com óculos de realidade virtual com 

óculos de realidade virtual, que simula os movimentos aparentes do 

Sol, em qualquer lugar e em todos os dias do ano e não depende das 

condições climáticas nem da eletricidade. Além disso, ele é portátil, 

permitindo levá-lo para lugares distantes e de difícil acesso, onde 

vive grande parte dos indígenas brasileiros, permitindo que os 

conhecimentos indígenas possam ser transmitidos até em atividades 

ao ar livre (AFONSO, 2017). 

Para observar o impacto da realidade virtual imersiva na 

Educação Escolar Indígena, apresentou-se esse Observatório Solar 

para estudantes de várias escolas indígenas (AFONSO, 2017; 

SANTOS, 2019). 

Na primeira comunidade visitada, foi grande o interesse 

despertado pela atividade em todos os alunos e professores 
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indígenas. As reações foram as mais diversas, sustos e espantos 

eram substituídos por encanto e admiração. As crianças voltavam 

para a fila, para reverem a animação. Os indígenas adultos também 

apreciaram a simulação em realidade virtual imersiva. No entanto, 

houve alguns resultados negativos: alguns indígenas relataram que 

sentirem tontura ou desconforto ao usarem os óculos, principalmente 

na primeira vez. Além disso, eles ficaram muito mais encantados com 

a tecnologia do que com o conteúdo nela ministrado oralmente. 

Nas outras comunidades, repetiu-se o mesmo procedimento da 

primeira. No entanto, depois, utilizou-se uma maquete do 

Observatório Solar, para explicar seu conteúdo e, logo se solicitou 

aos alunos que utilizassem os óculos. Dessa vez, observou-se que os 

alunos deram atenção tanto na animação quanto no conteúdo, pois 

explicaram grande parte dele, na maquete. Isso mostra que a 

realidade virtual imersiva pode auxiliar na educação escolar indígena, 

principalmente por permitir a visualização dos fenômenos estudados, 

diminuindo a carga cognitiva e tornando o ensino mais lúdico e 

interessante para o aluno. Contudo, os alunos necessitam perceber 

que a realidade virtual imersiva serve também, para a construção do 

seu conhecimento e não apenas para diversão. 

Ainda em estudos com a comunidade indígena, entende-se que 

desde os primórdios da civilização, a mitologia cumpriu papel 

orientador e normativo da sociedade. O conhecimento indígena é 

construído e transmitido oralmente, de geração em geração, por meio 

de vários mitos, que têm uma função prática, pedagógica e 

educacional. Através dos mitos, que perpassam gerações, é possível 

aprender a cultura de uma determinada população, suas origens, as 

normas de ética e moralidade, a temência a divindades, e até a 

hierarquização de determinadas sociedades. 

A maioria dos indígenas gosta de ouvir mitos, entretanto, há 

cada vez menos contadores de mitos indígenas. Assim, a partir de 
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estudos ainda em desenvolvimento, pretende-se registrar em 

realidade virtual imersiva, alguns desses mitos contados pelos pajés, 

para serem apresentados na Educação Escolar Indígena e na 

Educação Formal, atendendo a Lei 11.645/2008. Em conseguinte, 

através da imersão, todos os estudantes podem adentrar 

virtualmente em uma aldeia, aprender o modo de vida de 

determinada comunidade indígena, ouvir e ver os mais velhos 

contando os mitos e ensinando maneiras de se viver. 

 Dado ao momento social atual, o incremento das políticas 

públicas que tratam das questões indígenas, da necessidade da 

preservação da história e cultura, e de que as novas gerações 

aprendam novos conceitos por meio de tecnologias, a RVI vem ao 

encontro dessas intencionalidades.  

Há muitos trabalhos que mostram que a Realidade Virtual 

Imersiva é benéfica para o ensino a distância. No entanto, pela 

experiência com o Observatório Indígena, com indígenas e não 

indígenas percebe-se que as aulas não devem ser muito longas, pois 

mesmo quando se apresenta um assunto divertido, os alunos cansam 

rapidamente. Desta forma, a realidade virtual imersiva seria mais útil 

como complementação de aula, principalmente quando há 

necessidade de visualização do estudo realizado. A maioria das aulas 

desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa consideram as potencialidades 

e fragilidades da realidade virtual imersiva e podem ser aplicadas no 

ensino a distância. 

 

METODOLOGIA 

 

 Este artigo caracteriza-se pelo seu desenvolvimento teórico, 

respaldado pelo uso de bibliografias, tratando-se de uma pesquisa 

explicativa, com abordagem qualitativa, que se utiliza da investigação 
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científica com focos subjetivos para análise sobre o uso da Realidade 

Virtual Imersiva (RVI), evidenciando algumas de suas 

particularidades com alunos da educação especial e da educação 

escolar indígena. 

 O propósito desse trabalho não é de quantificar resultados, mas 

sim, de compreender as potencialidades e as fragilidades de 

determinado grupo alvo (LAKATOS, 1996), nesse caso, dos 

estudantes tanto da educação formal, quanto aqueles inseridos na 

modalidade de educação especial e educação escolar indígena, 

utilizando para o aprendizado a RVI.  

 A pesquisa bibliográfica é o linde preambular para qualquer 

estudo científico, e tem o fito de reunir dados e informações que 

quadrarão para a composição da perquirição proposta. 

  

Em linhas gerais a pesquisa bibliográfica é um apanhado 

sobre os principais trabalhos científicos já realizados sobre o 

tema escolhido e que são revestidos de importância por 

serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes. Ela 

abrange: publicações avulsas, livros, jornais, revistas, 

vídeos, internet, etc. Esse levantamento é importante tanto 

nos estudos baseados em dados originais, colhidos numa 

pesquisa de campo, bem como aqueles inteiramente 

baseados em documentos (LUNA, 1999, p.4). 

 

Já a pesquisa - ação caracterizada por Tozoni- Reis (2010, 

p.48), articula: 

 

[...] produção de conhecimentos com a ação educativa. Por 

um lado investiga, produz conhecimentos sobre a realidade a 

ser estudada e, por outro, realiza um processo educativo para 

o enfrentamento dessa mesma realidade. Essa modalidade da 

pesquisa qualitativa também é conhecida como pesquisa 
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participante, pesquisa participativa ou pesquisa-ação-

participativa.  

 

Através desse estudo, tenciona-se contribuir com a utilização 

correta da Realidade Virtual Imersiva, utilizada como instrumento de 

aprendizagem para crianças de educação formal e de educação 

especial, promovendo a utilização de novas metodologias de ensino, 

mas de forma segura e eficaz para todos os discentes.   

Os ambientes pesquisados foram livros, artigos internacionais e 

nacionais, bancos de dados, em especial dissertações e teses, 

observando termos: Realidade Virtual Imersiva; Educação Inclusiva; 

Educação Escolar Indígena; Surdez; Autismo. 

Os descritores utilizados serviram como filtros para o encontro 

de autores como Maher (2019), Southgate (2018), Castaneda 

(2017), dentre outros citados ao longo dessa pesquisa, e que trazem 

informações e estudos recentes sobre a utilização da RVI no campo 

educacional. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

É indiscutível que a era da aprendizagem imersiva está 

presente em praticamente todas as sociedades mundiais. No entanto, 

as pesquisas que versam sobre os efeitos do uso da realidade virtual 

imersiva, seja para uso de lazer ou aprendizado, ainda são 

incipientes.  

Segundo Southgate (2018), ainda levará algum tempo para que 

se possa construir uma base sólida de conhecimentos sobre os efeitos 

da RVI em crianças e jovens, bem como a análise de todo potencial 

pedagógico da realidade virtual empregada no desenvolver das 
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capacidades criativas, colaborativas e sociais dos discentes de forma 

geral.  

É de extrema importância que os professores, quando no uso 

da RVI tenham uma abordagem cautelosa, que se respaldem nas 

diretrizes de saúde, idade apropriada e segurança estabelecidas pelos 

fabricantes dos equipamentos que se utilizam da realidade virtual, e 

principalmente, “baseiem-se em pesquisas substanciais sobre o 

desenvolvimento infantil, a fim de tomar decisões acertivas sobre o 

uso ético e seguro da tecnologia” (SOUTHGATE, 2018, p. 13). É 

salutar que as diretrizes sempre estipulam o uso da RVI com a 

supervisão de adultos e que os usuários, estabeleçam períodos 

frequentes de pausas. 

Davis, Nesbitt e Nalivaik (2014), ressaltam que as 

Cybersickness, em livre tradução para o português, as doenças 

cibernéticas, causadas pelo uso excessivo da RVI, e que os 

fabricantes devem sempre informar seguindo as diretrizes de saúde, 

incluem sintomas como náuseas, desorientações, dores de cabeça, 

sudorese e tensão ocular, e que esses sintomas podem também 

aparecer com uso de pouco tempo de RVI. McKie (2016) refere que 

outros sintomas como acuidade estéreo interrompida (é a capacidade 

de detectar diferenças nas distâncias), e falta de equilíbrio após o uso 

de jogos, também são frequentes. Devido a isso, a identificação dos 

sintomas é relevante, principalmente com crianças em sala de aula, 

para que possam interromper o uso imediatamente dos 

equipamentos de alta imersão. Ainda segundo os referidos autores, 

que coadunam com a informação, crianças entre 2 e 12 anos estão 

mais propensas as doenças cibernéticas.  

É preponderante, para o uso da realidade virtual, o estágio de 

desenvolvimento da criança, que inclui domínios físicos, cognitivos, 

linguísticos, emocionais/afetivos, sociais e morais. A forma como 



75 

 

 

esses domínios interagem é que permitirá a criança fazer o uso da 

RVI com qualidade.  

Uma das grandes preocupações do uso da RVI com crianças de 

pouca idade, é que as experiências imersivas podem parecer tão reais 

que de alguma forma podem afetar o desenvolvimento cognitivo 

interferindo na diferenciação do que é real e do que é virtual, 

implantando memórias falsas, o que em nível psicológico e filosófico, 

permeia grandes discussões éticas.  

No entanto, alguns estudos apontam que o uso da RV: 

 

[…] provavelmente terá efeitos poderosos sobre as crianças 

porque pode provocar uma resposta a experiências virtuais 

semelhantes a uma resposta às experiências reais e que, a 

escolha do conteúdo de RV, deve ser dada de forma aceitável 

para a criança ter essa experiência no mundo real (COMMON 

SENSE, 2018, p.2-3).  

 

É relevante que o conhecimento docente sobre os níveis de 

desenvolvimento infantil, assim como as diferenças individuais dos 

discentes seja enaltecido e que somente através desses 

entendimentos é que se possa aplicar a RVI em sala de aula, com 

segurança.  

Outro tópico a ser discutido é a privacidade dos usuários de 

RVI. Para que se possa fazer a utilização dos equipamentos com RVI 

se faz necessário o cadastramento de contas ou biométrico. Os dados 

biométricos "permitem o uso de características físicas únicas - como 

o rosto, voz ou impressão digital de uma pessoa - para fins de 

verificação ou identificação" (ROYAKKERS et al., 2018, p.2).  

Acredita-se que dados de atributos físicos e biológicos estão 

diretamente ligados a dados de comportamento, expressos no uso da 

RVI através de movimentos da cabeça, corpo e braço, e até mesmo, 
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rastreamento ocular. É pretencioso, mas já se cogita até a análise da 

dilatação das pupilas para avaliação do estado emocional e adesão 

dos usuários aos programas (PAN; HAMILT, 2018). 

Isso tudo está se tornando causa de preocupações tanto para 

os consumidores em geral, legisladores, alunos, escolas e defensores 

dos direitos humanos. 

Os desafios para o uso da Realidade Virtual Imersiva ainda são 

grandes. Muitos estudos ainda precisam ser feitos, e as implicações 

éticas e legais para a utilização em escolas e com crianças e jovens, é 

imprescindível. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Potencialidades e fragilidades, aparentemente, são palavras que 

indicam oposição, no entanto, cada qual tem seu significado e não se 

repelem.  Por vezes, se dissociam, se dissipam, se estranham, 

ocasionalmente, configuram associações, complementariedade, 

cruzamento de ideias, pois, no discurso e na prática, se manifestam 

como veículos canalizadores que incidem em alertas, reflexões e 

prudência. Cada qual com seu significado, se fortalecem e 

enriquecem o discurso e a prática, quanto em sintonia, elucidam e 

atenuam dúvidas e controvérsias.  

Neste artigo foram descritas aplicações que estão sendo 

desenvolvidas com o uso da Realidade Virtual Imersiva (RVI) em 

diferentes áreas da educação, com enfoque na educação inclusiva e 

na interculturalidade, neste ínterim, o artigo apresenta-se divulgando 

um fragmento da cultura indígena brasileira evidenciando a mitologia, 

além da inserção da astronomia indígena para estudantes surdos, 

bem como, o uso da RVI para treinamento da comunicação de 
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crianças que são acometidas pelo transtorno do espectro autista e 

que não apresentam oralidade. 

A RVI é uma ferramenta eficaz no processo educacional e sua 

abrangência é ampla. A aplicabilidade da RVI se estende aos diversos 

saberes e através dela é possível realizar tarefas específicas de 

formas variadas, unindo o real e o imaginário, captando o mundo real 

através do virtual ou ainda, explorando ambientes e situações, 

apresentado conteúdos, propondo ações ou validando conhecimentos. 

A informação pode ser simulada, criada ou reproduzida, desde que, 

possibilite a interação e construção de novas formas integrativas, 

seja para fins acadêmicos, de lazer ou de trabalho. Nesse cenário, a 

RVI revoluciona a prática acadêmica quando torna o aprendizado 

mais dinâmico e plausível. A intencionalidade e a complexidade do 

uso da realidade virtual imersiva deve ser utilizada com prudência e 

cautela para que a mesma corresponda as expectativas tanto no que 

se refere ao conteúdo, quanto ao público alvo. É possível agregar e 

direcionar experiências pessoais, situações inusitadas, aproximar 

conhecimentos distantes e assim, garantir o preenchimento de 

lacunas que aprimoram o saber, fazendo uso de novas tecnologias. 

Nessa perspectiva, a conscientização para o uso eficaz da ferramenta 

é fundante para que os usuários dos equipamentos não sejam 

acometidos de cyber doenças, como dependência do uso do 

equipamento, bem como, por exemplo, danos à saúde como náuseas, 

tonturas, entre outros sintomas. É atendendo a essa demanda, que a 

ética e a pesquisa devem se fazer presente no planejamento, na 

elaboração e no uso de novas tecnologias. Cientes de que a ética 

revela benefícios e limitações na relação do homem x máquina, é no 

coletivo que serão implicados questionamentos que causarão 

repercussão social, tanto para vida privada quanto na aplicação social 

coletiva das tecnologias. Seguindo a esteira dessa afirmação, 
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viabilizar o uso da RVI exige uma conduta responsável e 

comprometida com vistas a seguridade. 

Por fim, pensar na educação como um processo histórico e 

dinâmico, inserido na cultura que remete ao uso das tecnologias é um 

tema emergente e inadiável que sugere espaço para 

questionamentos, vista que, o hoje, já não condiz mais com as 

exigências do passado e que o futuro, cada vez mais, reúne uma 

forma mais democrática de versar práticas pedagógicas inclusivas e 

tecnológicas. Para aprimorar as práticas docentes, visando a 

velocidade com que a tecnologia invade as salas de aulas, o trabalho, 

o lazer e os lares, estabelecendo novas formas de interação com o 

objeto e com o outro, torna-se primordial abrir espaços para 

conhecer as experiências que estão sendo postas, discutir sobre 

possiblidades do uso na RVI com diferentes propostas de atividades e 

respeitar a diversidade de públicos, abrindo precedentes para novas 

pesquisas e experiências que corroborem para melhor qualidade de 

ensino e de vida dos seres humanos e que limitações quanto a 

deficiências e acessibilidade sejam superadas.  
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CAPÍTULO 05: ENTREVISTA COM O 

MESTRE 

 

MARILENE SANTANA DOS SANTOS GARCIA 

 

 

 

1) Discutir um conceito específico para a Tecnologia é algo 

desafiador, devido a complexidade, ao crescimento exponencial dos 

dispositivos, que demonstra a praticidade e a busca de soluções de 

maneira mais rápida, bem como o planejamento de melhor 

aplicabilidade e utilidade. O que chama atenção na era tecnológica, 

quando falamos de potencialidades e fragilidades, o que limita e o 

que auxilia na educação? 

 

Resposta da professora Dra. Marilene Garcia: 

 

Vejo que o que mais limita a aplicação de tecnologias digitais de 

informação e comunicação no  âmbito educacional é a falta de uma 

análise anterior profunda sobre qual é o problema educacional que 

será tratado com a mediação tecnológica, bem como de que forma 

preparar tanto alunos e professores para extrair o melhor da 

tecnologia. Não se esquecendo que a inteligência humana com tais 

práticas deve ser expandida. Muitas vezes esse processo de uso de 

tecnologia encontra sua fragilidade pela falta de propósito, 

letramento digital e finalidade de pedagógica. Como a minha área é 

pensar em desenho educacional com uso de tecnologias, penso que 

esse tipo de raciocínio é essencial. Portanto, as potencialidades 

emergem quando usamos bem as tecnologias nesse sentido, 
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encontrando o seu ponto de aplicação adequado, sua expansão, e 

algum forma sobre como avaliá-las.  

 

2) Acessar dispositivos móveis melhora o aperfeiçoamento das 

habilidades para manusear a tecnologia, porém, é importante que 

ocorra uma contextualização dos conteúdos, que levem à reflexão. 

Como a utilização de dispositivos móveis no mercado de trabalho 

pode ser abordada dentro da educação corporativa? 

 

Resposta da professora Dra. Marilene Garcia: 

 

Os dispositivos móveis são acessórios importantes e já incorporados 

ao dia a dia das pessoas para elaboração das mais diferentes tarefas. 

Eles são instrumentos de todas as classes sociais e de pessoas de 

diversificados níveis de conhecimento operacional. No caso, os 

celulares inteligentes centralizam importantes operações, que podem 

ser consideradas como um bom exercício e preparo das funções 

cognitivas, que dão suporte à aprendizagem, como: atenção, 

concentração, resgate de memória de longo e curto prazo, ludicidade, 

interação, comunicação, colaboração, raciocínio lógico, tomada de 

decisão, entre outros. O que é necessário para que isso realmente 

tome um significado para a educação é justamente valorizar o 

propósito pedagógico, engajar os alunos em procedimentos 

responsáveis, fornecer uma comunicação transparente e orientada à 

aprendizagem. A diferença está no valor que se dá a cada um desses 

suportes tecnológicos que estão presentes nos celulares de hoje e em 

que contextos possam ter sentido e significado para o seu uso.  

 

3) Quando se citam as tecnologias não basta apenas possibilitar o 

acesso, é importante que haja um olhar diferenciado para as 

metodologias que serão implantadas no momento de organização do 
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trabalho pedagógico. A utilização de recursos tecnológicos atinge os 

estudantes que fazem parte de uma geração ligada as tecnologias? 

 

Resposta da professora Dra. Marilene Garcia: 

 

Penso que mesmo o estudante que está mais habilitado a usar 

tecnologias no seu dia a dia este não está diretamente orientado a 

uma aprendizagem focada, ou, ou da mesma forma, não tem 

consciência de que pode produzir novos conhecimentos. Contudo, o 

fato desse estudante já se envolver em jogos, ler/ ouvir/ interagir 

com outras línguas, vai lhe proporcionando uma prontidão para as 

diferentes aprendizagens, qualificando-o para novas competências. 

As questões mais contundentes seriam: quem orienta esses 

estudantes; como eles poderão participar de forma significativa de 

uma comunidade de aprendizagem; como ele poderá ser desafiado a 

fazer coisas diferentes ao fazer transformações com esse 

conhecimento; como aperfeiçoar suas competências, visando à 

realização de projetos com encontro de soluções acertadas? 

Temos de sempre lembrar que a aprendizagem é um galgar de 

construções, de experiências, de novas combinações e também de 

demonstrar as competências e suas performances.  

 

4) As tecnologias educacionais contribuem para a melhoria de um 

ensino de qualidade, mas é necessário políticas educacionais que 

proponham a ampliação do seu acesso. É importante a inserção da 

disciplina de tecnologia no currículo dos cursos de formação de 

professores para contemplar, desde a fase estudantil até a aplicação 

posterior, quando chegarem ao mercado de trabalho? 

 

 

 

 



84 

 

 

Resposta da professora Dra. Marilene Garcia: 

 

Eu pessoalmente acredito muito no poder das boas políticas públicas 

voltadas à educação, principalmente porque assim não vamos nos 

sentir solitários nas ações inovadoras, mas mais solidários, 

produzindo também diferenciais consistentes que servem para uma 

comunidade de aprendizagem. Dessa forma, conseguimos alcançar 

continuidade, inclusão e proteção para os projetos educacionais que 

dão certo, livres de disputas partidárias ou de pensamentos que 

obstruem a finalidade de alcance de qualidade educacional. Dessas 

políticas devem participar todos os seus atores, que se representam 

no âmbito da educação, seja formal, não forma e informal. 

Seguramente, existe um jeito de produzir a educação com diferencial 

de qualidade, mas deve estar apoiado em consistentes políticas que 

possam abranger focos em formação continuada, na abertura para 

reflexões e propostas para a inovação, à construção de 

personalidades cidadãs de nossos alunos.  

 

5) Quando se traz a inclusão para o campo da educação, forma-se 

uma proposta pedagógica e o convívio com a diversidade, o que está 

cada vez mais presente no espaço escolar. Diante disso, os 

estudantes com alguma necessidade educacional especializada 

podem ter melhor rendimento escolar se aplicado algum tipo de 

tecnologia? 

 

Resposta da professora Dra. Marilene Garcia: 

 

Essa resposta está relacionada ao que relatei na primeira pergunta, 

no sentido de que temos de reconhecer o que e de que modo buscar 

em processos educacionais a qualidade. A inclusão é uma 

necessidade clara, reconhecida e que merece, com toda a sua 

diversidade, aprofundamentos sobre como saber lidar com ela, de 
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que forma incluir, de que forma estimular e ampliar as aprendizagens 

desses estudantes. Há muita positividade em torno desse tema, cada 

vez mais profissionais da educação se dispõem a aprofundar seus 

conhecimentos sobre tais questões, o que nos falta é ainda uma 

dinâmica de formação mais consistente, mais a longo prazo, que saia 

da escola, vá para a sociedade e volte para a escola, com objetivos 

de melhoria das práticas educacionais. Os estudantes que precisam 

de ações especiais no presente, quando bem preparados, vão 

também participar desse processo de inclusão em futuro próximo, 

seja a partir da exposição de suas experiências, a partir de sua 

participação na sociedade como seres produtivos, seja também no 

auxílio na construção de soluções mais adequadas. Sem dúvida, as 

tecnologias podem ajudar muito, mas sempre ajustadas a um 

propósito e ao contexto claro sobre como, quando e por quem serão 

utilizadas.  
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POSFÁCIO 

 

ANA CAROLINA MACHADO FERRARI 

 

Apenas para pausarmos, pois ainda não é o fim... 

As discussões presentes nas páginas desse livro trazem 

contribuições perspicazes à interlocução entre o uso das tecnologias 

na e para a Educação. Pode-se dizer que são ainda mais assertivas ao 

promoverem essa discussão atrelando a realidade das pessoas com 

deficiência e pessoas indígenas, sem se esquecerem de voltarem seus 

olhares também à nova geração que emergem em nosso emaranhado 

social.  

Em um mundo globalizado e remoto e que ainda demanda uma 

conscientização à uma verdadeira inclusão digital e social, refletir 

sobre tais inter-relações e as fragilidades e potencialidades oferecidas 

pelo uso das tecnologias na Educação, observando a diversidade dos 

públicos que a utilizam, seja ela para a formação acadêmica ou 

profissional torna-se urgente. Mais do que isso. Torna-se essencial 

para a construção de uma sociedade inclusiva. 

No campo da Educação, como bem descrito em todas as 

páginas que compõem este trabalho, devemos compreender não 

somente as múltiplas interfaces proporcionadas pelo uso das 

tecnologias, mas também nos atentarmos às metodologias didático-

pedagógicas que se associarão à sua utilização.  

As inquietações aqui levantadas, não se enveredam à um 

esgotamento desta discussão, mas sim abrem caminhos à outras 
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ramificações; outras tantas provocações como veremos no próximo 

Compêndio Educacional 2. 

Nos encontraremos lá!  
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O Compêndio Educacional 1, enfatiza as 
tecnologias nas mais diversas áreas 
referentes à educação.  O livro aborda 
sobre a educação especial, a utilização de 
aplicativos, de realidade virtual imersiva e 
a avaliação com qualidade dentro das 
escolas, com vistas à educação especial 
inclusiva, educação indígena, educação à 
distância, e também, à educação de 
jovens talentos para o mercado de 
trabalho. Por fim, dispõe de uma 
entrevista com o mestre, com 
considerações finais sobre a tecnologia da 
educação, um compilado que contribui 
para um ensino de qualidade. 
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