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Esta dissertação apresenta a pesquisa realizada junto ao Mestrado em Tecnologias 
Educacionais em Rede da UFSM relacionado a uma estratégia diferenciada para o 
ensino da disciplina de Informática com o apoio dos recursos da Lousa Digital. O 
objetivo desta pesquisa foi o de estudar o uso da Lousa Digital no ensino Técnico, 
com o fim de verificar as contribuições que a mesma pode acrescentar nas aulas, 
oportunizando aos educadores interessados em utilizar este recurso uma reflexão 
sobre sua aplicação, motivando-os para que façam uso do mesmo com o objetivo de 
aprimorar suas aulas. Podendo elaborar aulas mais dinâmicas e diferenciadas, com 
o ensino participativo que essa ferramenta pode proporcionar. A metodologia 
utilizada passa pelo estudo da Lousa Digital, da aplicação da mesma em aulas em 
dois cursos de nível técnico, realizando um comparativo de ensino entre eles, 
obtendo também uma avaliação dos estudantes envolvidos e, finalizando com uma 
entrevista realizada com a professora, que observou as aulas relatando sua 
percepção sobre o uso deste equipamento. A pesquisa mostrou que a receptividade 
das aulas por meio da Lousa Digital se deu de maneira positiva de acordo com os 
estudantes e a educadora envolvida. Evidenciou pontos positivos e negativos no seu 
uso, concluindo que as aulas se tornaram mais atrativas, aumentando assim o 
interesse pelo conteúdo abordado quando utilizamos a Lousa Digital como 
instrumento pedagógico, no entanto, foram observadas algumas dificuldades, 
principalmente na questão referente a encontrar a Lousa pronta para ser utilizada e 
a recusa por alguns recursos. 

 

Palavras chave: Ensino. Lousa Digital. Tecnologia Digital Interativa.  

 



ABSTRACT 
 
 
 

Masters dissertation 
Graduate Program in Educational Technology Network  

Federal University of Santa Maria  
 

USE OF LOUSA DIGITAL TEACHING TECHNICAL: CHALLENGES AND 
POTENTIAL 

 
AUTHOR: ANA PAULA RODRIGUES KUHLS LEMOS 

ADVISER: LEILA MARIA ARAUJO SANTOS  
Date and Place of Defense: Santa Maria, December 14, 2015 

 
 
This thesis presents the research conducted in the Master’s Course in Educational 
Technology Network at UFSM related to a differentiated strategy for teaching 
Informatics discipline with the support of Digital Whiteboard resources. The objective 
of this research was to study the use of the digital whiteboard in technical education, 
in order to verify the contributions that it can add in class, providing opportunities for 
teachers interested in using this resource to reflect on its use, motivating them to 
make use of this tool for improving their classes. Being able to develop more dynamic 
and differentiated classes with participatory teaching that this tool can provide. The 
methodology used through the digital whiteboard study, using it in two different 
technical courses, performing a comparative teaching between them, obtaining also 
the judgment of the students involved and done with an interview with the teacher 
who observed classes reporting their perception of the use of the digital whiteboard. 
The present research has shown that the receptivity of the classes through the Digital 
whiteboard occurred in a positive way to deal with students and the teacher involved. 
Showed strengths and weaknesses in its use, concluding that the lessons have 
become more attractive, thereby increasing interest in the content addressed when 
using the digital whiteboard as an educational tool, however some difficulties have 
also been observed mainly in the issue relating to find the whiteboard ready for use 
and the refusal by some features. 

 

Keywords: Education. Digital board. Interactive Digital Technology. 
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1 O INICIO DESTA CAMINHADA 

 

 

A sociedade contemporânea vem enfrentando dia a dia as mudanças 

impostas pela evolução tecnológica, assim Assmann (1998, p. 24) assegura que 

estamos na era da “sociedade do conhecimento e da informação”. 

Faria (2004) corrobora afirmando que: 

 

[...] Enquanto a expressão ‘sociedade da informação’ enfatiza a importância 
da tecnologia educacional para a rápida atualização e socialização dos 
conteúdos, a ‘sociedade do conhecimento’ se refere à aquisição dos 
conhecimentos através da interpretação e processamento da informação. 
Com os recursos da mídia digital, trazendo novas formas de circulação das 
informações e a exigência de mais qualidade na educação, para a inserção 
no mercado de trabalho, passou-se a questionar a sociedade da informação 
– rápida divulgação das informações – para o desenvolvimento do conceito 
de sociedade do conhecimento, que exige competência para analisar e 
processar essa informação. (2004, p. 61)  

 

Foi identificado por Faria (2004), que o uso de mídia digital no meio escolar 

exige mais cuidados na educação em relação à escolha dos recursos e 

metodologias, para que estes venham proporcionar ganhos ao estudante em sua 

aprendizagem, e futuramente em sua vida para que ele possa desfrutar de uma 

qualificação adequada a realidade digital em que vivemos hoje. Para isso é preciso 

fazer com que aquela informação adquirida por meio da tecnologia se transforme em 

conhecimento, e somente ter este recurso disponível não é o suficiente, tampouco 

saber manuseá-lo garante a eficácia do ensino. Mas, é preciso ter capacidade para 

avaliar e processar as informações adquiridas e compartilhadas.  

Devido aos avanços tecnológicos, profissionais das áreas de Tecnologia, 

Comunicação e Design, juntamente com profissionais da Área da Educação, entre 

outros, unem esforços no desenvolvimento de estudos e pesquisas com o objetivo 

de criar ou melhorar as ferramentas e recursos tecnológicos para o uso no campo 

educacional. Com isso, cria-se a necessidade de o educador se atualizar e se 

adaptar aos novos recursos e a obter conhecimentos que venham auxiliá-lo em sua 

prática pedagógica, com a intenção de tornar o ambiente de ensino um lugar 

estimulante, pois de acordo com Faria (2004, p. 58), “É importante criar um ambiente 

de ensino e aprendizagem instigante, que proporcione oportunidades para que seus 

estudantes pesquisem e participem na comunidade, com autonomia”. 
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Um exemplo disto é a Lousa Digital (LD), que não é um recurso novo, mas é 

considerado um equipamento inovador no contexto escolar, pois é pouco utilizada 

devido à falta de conhecimento dos educadores e pelo pouco estudo feito sobre ela 

no Brasil. Foi criada para tornar as aulas mais interativas, de forma colaborativa e 

contextualizada, e já está disponível em diversas escolas. Ela possui várias 

ferramentas para auxiliar o educador na sua prática pedagógica. Permite a utilização 

de materiais criados pelo educador ou a materiais digitais, podendo ampliar as 

possibilidades de exploração de conteúdos conectando à Internet, tornando mais um 

facilitador do processo de ensino. 

No entendimento de Nakashima e Amaral (2007b), a Lousa Digital agrega 

todos os recursos que o computador oferece, mas com o diferencial de permitir a 

interação entre o educador e os estudantes, favorecendo a construção conjunta do 

conhecimento, pois trata-se de uma tela sensível ao toque, em que são projetadas 

imagens enviadas por um projetor multimídia, conectado a um computador. Essas 

imagens podem ser páginas da Internet, filmes ou atividades elaboradas pelo 

educador, utilizando variados aplicativos possibilitando a inclusão da linguagem 

audiovisual nas práticas pedagógicas. Estes aspectos são fundamentais na 

diferenciação entre a Lousa Digital e o Datashow, principalmente porque o 

Datashow é mais utilizado no sentido de reproduzir um conteúdo, sendo que a 

Lousa Digital possui mais recursos específicos, assim como softwares que 

possibilitam maior interação educador-conteúdo-estudante e vice-versa. 

Nesta perspectiva, deu-se início a esta caminhada de pesquisa, 

principalmente pelo fato de trabalhar como educadora de uma Instituição de Ensino 

Federal por dois anos, a qual dispunha de várias Lousas Digitais à disposição dos 

educadores, observou-se que não eram usadas nem mesmo no prédio onde 

estavam sediados os cursos voltados à área tecnológica. No ano de 2013, a Reitora 

desta Instituição de Ensino anunciou que todos os campi já possuíam Lousas 

Digitais em salas estratégicas, e que no ano seguinte 50% das salas de aulas de 

todos os campi teriam este recurso disponível.   

No entanto, através de conversas informais com educadores do campus onde 

trabalhava e que atuam em diversas modalidades de ensino, desde cursos técnicos 

até pós-graduação, passando por licenciaturas e tecnólogos, verificou-se que 

nenhum entre esses educadores havia utilizado a Lousa Digital.  

O motivo alegado por todos era o mesmo: “Não tinham domínio sobre essa 
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ferramenta”. Os fatores que mais contribuíam para essa afirmação partiam desde o 

fato de ligar os aparelhos, assim como os recursos didáticos disponíveis para sua 

área de atuação. Os poucos que utilizavam o recurso o faziam como um datashow. 

Esse problema persiste em outras instituições, como foi apurado por meio de 

conversas informais com outros profissionais. No entanto, percebeu-se que existe o 

desejo e a disposição de muitos desses educadores em querer aprender a utilizar 

essa ferramenta que está disponível nas suas próprias salas de aula.  

Constatou-se outros aspectos que envolvem a Lousa Digital, tais como os 

significativos recursos públicos que foram e estão sendo empregados nestes 

equipamentos, com o objetivo de oportunizar ao educador a tecnologia a sua 

disposição para melhorar e diversificar o ensino.  

A reportagem apresentada pela jornalista Kamila Almeida (2014), do jornal 

Zero Hora, traz a informação de que as Lousas Digitais instaladas há mais de um 

ano nas escolas públicas do Brasil têm tido pouca ou nenhuma utilidade nesses 

espaços, por falta de capacitação dos educadores. 

De acordo com a reportagem, o governo federal investiu cerca de R$ 3 

milhões de reais apenas na rede estadual gaúcha, segundo estado que mais 

recebeu equipamentos no país, ficando atrás de Minas Gerais que foi o estado que 

mais recebeu esses equipamentos, conforme levantamento do Ministério da 

Educação e Cultura (MEC). Do total de 2,6 mil Lousas Digitais, 1,6 mil foram 

entregues há mais de um ano, especialmente na região metropolitana de Porto 

Alegre. O restante foi para a rede municipal de outras cidades ou ainda não foram 

distribuídas pelo ministério, sendo que na área rural foram distribuídas 490.  

Essa reportagem comprova a dificuldade que as instituições estão 

enfrentando para a utilização desse recurso, salientando que o principal fator é a 

falta de conhecimento do educador. As instituições educacionais investem valores 

significativos na aquisição desses equipamentos, que estão atualmente 

subutilizados por falta de conhecimento técnico para seu pleno uso, ou seja, apesar 

das potencialidades da LD e de muitas escolas já a terem recebido, ela ainda não 

está sendo utilizada ou é utilizada de maneira inadequada. Os educadores 

encontram dificuldades por não saber lidar com o equipamento nem explorar seus 

diversos recursos. 

Com o intuito de colaborar para que a LD seja mais utilizada no ensino, 

buscou-se através desta pesquisa realizar um estudo junto a estudantes de uma 
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escola técnica, para identificar algumas potencialidades desse recurso que possam 

motivar aos educadores a buscar mais conhecimentos para sua utilização. Pois 

sabe-se que para ocorrer o uso da mesma no ensino, deve-se primeiramente, criar 

formas com que ela possa contribuir de maneira positiva no campo educacional, 

criando métodos específicos para que “ [...] atenda às necessidades e às demandas 

pedagógicas” (CARLI, 2013, p.21). Para isto, buscou-se através de leituras e 

pesquisas, metodologias e possibilidades do seu uso na educação. 

Assim, partindo do que foi exposto nos parágrafos anteriores, esta pesquisa 

pretendeu investigar a seguinte questão: Qual o impacto do uso da Lousa Digital no 

ensino de estudantes do ensino técnico? 

Este trabalho tem como objetivo geral: Analisar as potencialidades e 

dificuldades do uso da Lousa Digital no ensino técnico. Dentro deste objetivo, 

detalha-se o estudo com os objetivos específicos que visam apresentar o Ensino 

Técnico no Brasil, assim como a cultura e as tecnologias digitais interativas; aplicar 

seus recursos em uma perspectiva educacional digital e avaliar os impactos do uso 

da LD no ensino técnico. 

Esta dissertação está estruturada em 6 capítulos assim apresentados: 

Capítulo 1, onde se apresenta um relato sobre o início desta caminhada, enfatizando 

as percepções sobre os desafios e as possibilidade de uso da Lousa Digital no 

ensino Técnico. No capítulo 2, aborda-se o ensino técnico no Brasil contemporâneo 

considerando sua evolução e a importância do ensino técnico não somente como 

instrumentalização para o mercado de trabalho, mas também como base para 

estudos posteriores. No capítulo 3, Identifica-se a cultura e as tecnologias digitais 

interativas e as possibilidades e oportunidades que os meios tecnológicos podem 

ser empregados no dia a dia das pessoas. No capítulo 4, apresenta-se informações 

sobre a Lousa Digital apresentando um revisão literária sobre suas funções técnicas 

e suas possibilidades pedagógicas; no capítulo 5, descreve-se o percurso 

metodológico para a realização deste estudo. No capítulo 6, realiza-se a análise e 

discussão dos resultados encontrados no desenvolvimento do estudo, finalizando 

com as considerações finais. 
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2 ENSINO TÉCNICO NO BRASIL 

 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei 9394/96 (BRASIL, 2006) 

chama o Ensino Técnico no Brasil de “Educação Profissional”. A intenção da 

Educação Profissional é trabalhar com a educação direcionada para a formação 

profissional voltada ao mercado de trabalho. 

 

Segundo a legislação brasileira, há três níveis de educação profissional: 
Nível básico: É para estudantes e pessoas de qualquer nível de instrução; 
qualquer instituição de ensino pode oferecê-lo. Nível técnico: É para 
estudantes de ensino médio ou pessoas que já possuam esse nível de 
instrução; qualquer instituição de ensino pode oferecê-lo desde que possua 
autorização prévia das secretarias estaduais de educação. Nível 
tecnológico: É para pessoas interessadas em cursar um ensino superior 
tecnológico; qualquer instituição de ensino pode oferecê-lo desde que 
possua autorização prévia do ministério da educação. (RODRIGUES e 
PASCOAL, 2014, p.26) 

 

O início da Educação Profissional escolar se deu em 1809 com o Colégio das 

Fábricas, devido à publicação de um decreto de D. João VI, o qual é considerado o 

primeiro estabelecimento instalado pelo poder público. Até o século XX, essa 

educação profissional era mais voltada ao assistencialismo, no entanto, a partir 

deste momento o poder público começou a esforçar-se na organização da formação 

profissional voltada para a preparação de operários, pretendendo atender as 

exigências da demanda econômica da época. Em 1940, entram em vigor diversos 

decretos específicos para a formação profissional em cada ramo da economia 

(MOURA, 2010). 

No ano de 1971, acontece uma intensa reforma na educação básica, 

promovida pela lei 5.692/71, essa lei visava que a formação do estudante fosse 

suficiente para o desenvolvimento de suas potencialidades como a qualificação para 

o mercado de trabalho, transformando o ensino de nível médio com sendo 

profissionalizante para todos. (MEC, 2007). 

No entanto, essa reforma foi imposta sem os recursos necessários para toda 

a qualificação prometida ao aluno, sem a formação necessária para educadores. 

 

Desta forma, em linhas gerais, nesses sistemas de ensino proliferaram-se 
curso de Técnico em Administração, Técnico em Contabilidade, Técnico em 
Secretariado, etc. Isso provocou uma rápida saturação de profissionais 
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oriundos desses cursos no mundo do trabalho e, em consequência, a 
banalização da formação e o seu desprestígio. (MOURA, 2010, p.68). 

 

Apesar disto, nas escolas ligadas a rede federal de ensino, a realidade foi 

diferente. As chamadas ETFs - Escola Técnica Federal, EAFs - Escolas 

Agrotécnicas Federais, as quais originaram o CEFETS – Centros Federais de 

Educação Tecnológica. Essa atuação foi viabilizada precisamente pelo que faltou 

aos sistemas estaduais de ensino, ou seja, financiamento adequado e corpo docente 

especializado, que teve e continua tendo uma estreita relação com o financiamento, 

pois a política de remuneração docente na esfera federal é muito distinta daquela 

das redes públicas de educação. “Nesse processo, os ETFs consolidam-se ainda 

mais como referência de qualidade na formação de técnicos de nível médio. Assim, 

os profissionais egressos dessas instituições compõem quadros importantes de 

grandes empresas nacionais e internacionais”. (MOURA, 2010, p.69). 

O mesmo se deu com as EAFs, ou seja, também tiveram o valor apropriado e 

professores capacitados para atuarem frente ao ensino profissionalizante, 

proporcionando um ensino de qualidade e condizente com a proposta dos 

respectivos cursos.  

Moura (2010) ainda afirma que não foi mantido o currículo somente voltado a 

instrumentalização para mercado de trabalho, devido a esse fator muitos destes 

estudantes deram continuidade aos estudos, por meio do ensino superior, logo após 

terminar o curso técnico. No entanto, a lei 5.692/71 foi aos poucos sendo 

flexibilizada com o objetivo de facultar a obrigatoriedade da profissionalização em 

todo o ensino de nível médio, no entanto a educação profissional perde seu espaço 

na educação brasileira. 

 

Como a educação brasileira é estruturada na nova LDB em dois níveis – 
Educação básica e educação superior -, e a educação profissional não está 
em nenhum dos dois, consolida-se a dualidade de forma bastante explícita. 
Dito de outra maneira, a educação profissional não faz parte da estrutura da 
educação regular brasileira. (MOURA, 2010, p.71). 

 

O que Moura quer dizer é que a educação profissional acabou sendo uma 

continuação ou atuando em paralelo, chamando-a de modalidade. Mas, de acordo 

com esse autor este termo efetivamente não é o correto. Em essência, não 

representa nenhum nível ou modalidade, no entanto, demonstra uma realidade 

contemporânea de uma sociedade que necessita ser inserida no mercado de 



20 

 

trabalho de uma forma qualificada. Segundo Frigotto et al (2005, p. 43) “o ensino 

médio integrado ao ensino técnico, sob uma base unitária de formação geral, é uma 

condição necessária para se fazer a ‘travessia’ para uma nova realidade”.    

Cada vez mais os jovens se dão conta dessa necessidade do mercado. 

Devido a esta percepção, ao longo dos anos tem aumentado o número de 

matrículas no ensino profissionalizante no Brasil. Esses dados podem ser 

evidenciados pelo censo 2007 a 2013 relacionado à educação básica profissional, 

obtendo um total de matrículas de 780. 162 no ano de 2007. Já em 2013, o total de 

matrículas foi para 1.441.051, como mostra a Figura 01. Um significativo aumento de 

aproximadamente 100%, em apenas seis anos.  

 

 

 
      

Figura 01 – Censo da educação básica 2013 
 Fonte: Site do Inep1 

 

 

O mesmo censo mostra a distribuição da matrícula de educação profissional 

por dependência administrativa, como mostra a Figura 02, comprovando que ainda é 

maior o número da rede privada de ensino, obtendo quase a metade das matrículas. 

                                                
1
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/apresentacao/2014/apresentacao_coleti

va_censo_edu_basica_022014.pdf  

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/apresentacao/2014/apresentacao_coletiva_censo_edu_basica_022014.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/apresentacao/2014/apresentacao_coletiva_censo_edu_basica_022014.pdf
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A esfera Federal continua a ofertar essa modalidade de ensino com 16%, apesar de 

não ser um número tão expressivo, como já foi citado anteriormente neste trabalho. 

É relevante ressaltar a qualidade dos cursos ofertados por esta rede, sendo que a 

do ensino municipal possui a menor taxa de matrículas, até mesmo porque não é de 

responsabilidade governamental deste órgão ofertar essa modalidade de ensino.  

 

 

 
       
Figura 02 – Distribuição da Matrícula de Educação Profissional por Dependência 
Administrativa 
Fonte: Site do Inep2 

 

 

Na primeira concepção, Simões (2010) considera a qualificação profissional 

como um conjunto de atividades educacionais que se colocam diretamente no 

encontro da relação capital e trabalho, situando assim no limite da articulação da 

educação com as políticas de desenvolvimento econômico local e de geração de 

renda, de imediato ligado ao mundo do trabalho. Na segunda concepção, considera 

a educação tecnológica como concordante com o avanço do conhecimento científico 

e tecnológico e surgimento de atividades mais complexas, agrega na educação a 

cultura técnica e procura envolver a ciência, tecnologia, cultura e trabalho, também 

de imediato ligados ao mundo do trabalho. 

                                                
2
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/apresentacao/2014/apresentacao_coleti

va_censo_edu_basica_022014.pdf  

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/apresentacao/2014/apresentacao_coletiva_censo_edu_basica_022014.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/apresentacao/2014/apresentacao_coletiva_censo_edu_basica_022014.pdf
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Do ponto de vista da educação, a formação profissional pode ser tratada 
sobre dupla perspectiva: formação profissional na concepção de educação 
continuada para a readaptação, reciclagem e aperfeiçoamento permanente 
“imediatamente” vinculada ao mundo do trabalho e a formação profissional 
na concepção da educação técnica, política e cultural da força de trabalho 
na perspectiva do desenvolvimento pessoal e social “mediatamente” 
vinculado ao mundo do trabalho. (SIMÕES, 2010, p.114) 
 

Neste contexto a educação tecnológica provoca a escola a fazer da cultura 

técnica um componente efetivo da formação geral. No entanto, será que a educação 

profissional está alcançando as competências técnicas necessárias para obter 

inserção num atual mercado de trabalho tão exigente? 

 O mercado de trabalho é altamente atualizado, as mudanças são 

constantes, exigindo dos seus profissionais que acompanhem esse ritmo. Como 

consequência disto, é fundamental conseguir essa qualificação para se estar 

preparado profissionalmente para disputar uma vaga de emprego. “Essas mudanças 

ocorrem principalmente no fator tecnológico, que a cada dia exige dos profissionais 

novos conhecimentos e competências para acompanhar os avanços da tecnologia.” 

(DIAS, 2015, p.1). 

O dicionário Webster, da língua inglesa, conceitua competência, como: 

“qualidade ou estado de ser funcionalmente adequado ou ter suficiente 

conhecimento, julgamento, habilidades ou força para uma determinada 

tarefa”. (1981, p. 63). 

Deluiz chama essa qualificação de “qualificação real do trabalhador”: 

 

(...) compreendida como um conjunto de competências e habilidades, 
saberes e conhecimentos, que provêm de várias instâncias, tais como, da 
formação geral (conhecimento científico), da formação profissional 
(conhecimento técnico) e da experiência de trabalho e social (qualificações 
tácitas). A qualificação real dos trabalhadores é muito mais difícil de ser 
observada e constitui-se mais no "saber-ser" do que no "saber-fazer". O 
conjunto de competências posto em ação em uma situação concreta de 
trabalho, a articulação dos vários saberes oriundos de várias esferas 
(formais, informais, teóricos, práticos, tácitos) para resolver problemas e 
enfrentar situações de imprevisibilidade, a mobilização da inteligência para 
fazer face aos desafios do trabalho constitui características desta 
qualificação real. (2004, p.4). 

 
O mercado de trabalho tem como expectativa obter um profissional que 

possui qualidade científica, que saiba lidar com as novas tecnologias e seja 

atualizado. O perfil esperado requer competitividade, produtividade, inovação e 

empreendedorismo. Assim, o mesmo tem a obrigação de responder a altura às 

http://www.solides.com.br/profiler/
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condições das empresas cada vez mais exigentes. (FREITAS, 2010). 

Ainda é importante ressaltar a relevância da formação do educador para 

formar o estudante frente a todas estas exigências, qualificando-o para que ele 

sinta-se capaz e preparado para concorrer no mercado de trabalho. Freitas afirma 

que: 

Pelo fato de ser uma modalidade de ensino que se destina à formação para 
o mercado de trabalho, a formação do docente que nela atua é tratada de 
maneira diferenciada para integrar a prática profissional às metodologias de 
ensino consagradas pela pedagogia. A formação de educadores não está 
concentrada somente na instrumentalização para o desenvolvimento das 
atividades docentes, mas também nas relações entre a experiência 
profissional e acadêmica. Desta forma, é importante destacar que a 
educação profissional deve ter uma identidade própria, pois o ensino está 
voltado para um público específico e diferenciado dos demais. (2010, p.1).  

 

De acordo com Simões (2010, p.115): 

 
A educação tecnológica se fundamenta na centralidade, na educação do 
sujeito e, normalmente, na qualificação profissional no processo de relação 
imediata com a produção econômica e normalmente no espaço mais amplo 
da sociedade. A necessária e desejada aproximação entre essas duas 
realidades formativas, educação tecnológica e qualificação profissional, não 
depende somente da implantação imediata da integração e articulação de 
programas “idealizados” por pessoas, grupos ou setores, mas da realidade 
decorrente das mudanças estruturais e nível de desenvolvimento da 
sociedade. Portanto, o estágio da sociedade capitalista exige ainda uma 
atuação e políticas diferenciadas e articuladas para a educação tecnológica 
e a qualificação profissional (...).       
 

Genival Alves de Azeredo, que foi Presidente do CONDETUF (Conselho dos 

Diretores das Escolas Técnicas vinculadas às Universidades) e Icléia Honorato da 

Silva Carvalho ex-tesoureira. Ambos quando atuantes no CONDETUF, afirmaram 

que:  

No contexto atual das mudanças ocorridas no mundo contemporâneo, na 
educação e nos processos de trabalho, estamos conscientes e preparados 
para as exigências da sociedade que procura um novo trabalhador, com o 
espírito coletivo, iniciativa e senso crítico, reflexivo. Isso requer tornar um 
profissional-cidadão capaz para exercer suas funções não apenas de 
acordo com a Lei, mas para compreender o contexto e a concepção de seu 
trabalho, tendo como referência a ética e a responsabilidade social. 

(AZEREDO e CARVALHO, 2010, p. 216). 

 

Para finalizar não podemos deixar de citar os problemas encontrados dentro 

das instituições de ensino. Para Carrano:  

 

Existe uma dramática contradição entre os jovens e a escola. A escola se 
enfraquece num momento em que a vida social cobra a sua contribuição 
para a formação da cidadania responsável. As causas desse processo 
podem ser encontradas no sucateamento da instituição e na falta de 
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perspectivas de trabalho e vida futura, mas também pela interdição do 
diálogo entre os sentidos institucionais e as culturas da juventude. (2001, p. 
4).  
 

Em uma mesma direção, Carrano e Martins (2011) novamente nos falam 

sobre essa revelação juvenil:  

 

Nos territórios culturais juvenis delineiam-se espaços de autonomia 
conquistados pelos jovens e que permitem a eles e elas transformar esses 
mesmos ambientes ressignificando-os a partir de suas práticas específicas. 
Esse mesmo processo pode ser observado nas instituições escolares de 
Ensino Médio por se constituírem em espaços eminentemente juvenis (p. 
44). 
 

Diante destes pressupostos, faz-se necessário que o ensino técnico se dê de 

maneira que o ensino dentro de escola reflita o mundo do trabalho, para que este 

estudante realmente se sinta capacitado a exercitar todas as suas habilidades 

profissionais e cidadãs. Mas para isto, o ensino precisa ser atualizado e fazer uso de 

todos os recursos tecnológicos disponíveis. Um exemplo disto são as chamadas 

tecnologias digitais interativas que possibilitam novas interações e estão inseridas no 

cotidiano da sociedade contemporânea. 

O que se percebe nas modalidades do ensino técnico é o pouco uso das 

tecnologias da Comunicação e informação, mesmo que disponíveis em muitas 

unidades de ensino. A percepção que se tem no ensino técnico quanto às 

tecnologias é de que o profissional da educação se encontra inserido num 

emaranhado de conexões e que não está preparado para enfrentar essa mudança, 

mesmo percebendo-a como extraordinária. No ensino técnico não existe uma 

tecnologia específica a ser utilizada, nem tampouco uma fórmula única de utilização 

destes recursos, porém, possibilita um leque de oportunidades que podem tornar o 

ensino mais atraente, cabendo aos educadores buscarem habilitação para utilizá-

las, adequando-as às necessidades e especificidades de cada curso e de cada 

alunado. 

No entanto, o uso dessas tecnologias ainda estão muito aquém do esperado, 

conforme a pesquisa realizada para compor este estudo. É necessário uma ação 

mais efetiva de formação dos educadores para que possam interagir com as 

tecnologias na práxis pedagógica, estimulando e facilitando a difusão do 

conhecimento, fornecendo subsídios para que os estudantes, aprimorando o uso da 

informática no processo de ensino dos estudantes do ensino técnico, preparando 

para o mundo do trabalho.  
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3 A CULTURA E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS INTERATIVAS 

 

 

3.1 A cultura digital  

 

 

A era digital possibilita novas oportunidades para as pessoas realizarem suas 

ações em contextos diferentes, com tecnologias distintas, configurando novos 

caminhos para se interagir, e aumentar sua constante compreensão sobre o mundo 

e a cultura (MARTINS, 2003). Elas mudaram a forma de se relacionar das pessoas, 

de investir, de ir ao banco, de fazer compras. Estas tecnologias acabaram adquirindo 

um importante papel no dia a dia dos indivíduos, automatizando e provocando uma 

maior agilidade nas ações e no mercado atual, também influenciando decididamente 

na relação espaço e tempo envolvendo desde as ações mais simples do cotidiano 

até as mais complexas demandas atuais em todas as esferas da sociedade. 

 

Baseando-se nos índices de crescimento, a curva de desenvolvimento 
tecnológico tende a aumentar cada vez mais e os países que desejarem 
manter os níveis de maturidade devem investir em tecnologia. O Brasil, por 
exemplo, é um dos países que possuem o maior número de internautas 
ativos nas redes sociais do Mundo e somos reconhecidos por esta 
presença. (BERÇOTT, 2015, p.1) 

 

Reconhecendo a quantidade e velocidade com que as informações 

disponíveis na internet se espalham mundialmente, “os países que acompanham o 

crescimento acelerado desta “Era”, apostam suas guinadas no investimento pesado 

de suas estruturas em tecnologia, (...) baseando suas pesquisas de nicho de 

mercado a partir de coletas virtuais de dados.” (BERÇOTT, 2015, p.1). 

Com a internet gerou-se diversas oportunidades e possibilidades de 

comunicação, podendo ela ser apenas um meio de entretenimento, pesquisa e 

relacionamento, como também uma forma de renda e trabalho. Na chamada “Era 

Digital”, os meios tecnológicos podem ser empregados de forma inumerável. Ser 

contra a tecnologia é estar contra o avanço do ser humano, pois ela possibilita 

alcançar os indicadores máximos de desenvolvimento em um curto período de 

tempo jamais visto anteriormente, obtendo por meio delas os melhores e mais 

precisos resultados por atingir um grande número de informações e pessoas em 

tempo real, com baixo custo. 
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Surge, também, uma “Era” de maior interação, ou seja, as pessoas passaram 

de expectadoras das informações, para a contribuintes e produtores de novas ideias 

e ações, de forma individual e coletiva. Tem-se diversos exemplos, tais como a 

Wikipédia, que é uma enciclopédia livre, onde podem ser encontrados 892 257 

artigos em português3, onde qualquer pessoa pode editar e contribuir com as 

informações já existentes.  

Existem também aplicativos que interagem com outros aplicativos da web, a 

fim de trocar dados e realizar atividades e trabalhos colaborativos. Alguma delas, 

tais como SharePoint, pertencentes à Microsoft Office, onde é possível gerenciar 

projetos online, realizados em colaboração e sincronizado em tempo real.4 Outro 

exemplo é o Google Apps Docs, através do qual é possível criar arquivos iguais aos 

criados nos editores de texto, com o grande diferencial de ser online e também 

poder ser realizado de forma colaborativa. A capacidade de explorar plataformas 

abertas para gerar colaboração e criação de valores está se expandindo 

rapidamente na cultura digital. 

 

Participar de comunidades colaborativas significa ceder parte do controle, 
compartilhar responsabilidades, adotar a transparência, gerenciar conflitos e 
aceitar que projetos bem-sucedidos terão vida própria […] Significa 
aprender novos conjuntos de habilidades que enfatizam a criação de 
confiança, o cumprimento de compromissos, as mudanças dinâmicas e o 
compartilhamento da tomada de decisões com seus peers. (TAPSCOTT & 
WILLIAMS, 2007, p.347-348) 

 

A autora Moutinho (2014) em sua pesquisa sobre as práticas de leitura na 

cultura digital no ensino técnico, buscou identificar os principais meios de acesso as 

leituras de estudantes dos cursos de nível técnico do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Piauí, no campus Teresina Zona Sul, procurando 

compreender quais as estratégias de leituras desses sujeitos. A pesquisadora é 

bibliotecária, um dos fatores que a motivou a fazer este trabalho é o fato de os 

estudantes estarem buscando cada vez mais conteúdos via internet. Como 

resultados foi observado que grande parte dos estudantes prefere fazer consultas, 

primeiramente na internet para posteriormente consultar os livros na biblioteca, os 

                                                

3
 Fonte: Wikipédia. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal. Acesso 05 out. 2015.  

4 Fonte: SharePoint Online. Disponível em: https://products.office.com/pt-br/sharepoint/collaboration. 

Acesso 05 out. 2015.   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal
https://products.office.com/pt-br/sharepoint/collaboration
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mesmos justificam essa questão pela facilidade de acesso a conteúdos por meio de 

seus próprios recursos eletrônicos.   

Neste contexto, é cada vez mais intensa a movimentação da sociedade em 

busca do acesso a estas tecnologias, levando em consideração que todos têm o 

direito de fazer parte da cultura digital, sendo de responsabilidade do governo criar 

políticas que proporcionem ao cidadão fazer parte dessa cultura, de poder criar e 

participar de comunidades colaborativas.  

 

 

3.2 As tecnologias digitais interativas (TDI) 

 

 

Inicialmente é importante entendermos o significado de tecnologias digitais 

interativas (TDI). Carli (2013, p.38-30), por meio de estudos definiu cada um destes 

termos, como mostra o Quadro 01.  

 

 

T = tecnologia D = digital I = interativa 

É mais que uma ferramenta e 

se refere ao conhecimento 

que está por trás do artefato. 

Segundo Veraszto et al 

(2008), tecnologia é uma 

forma de conhecimento, uma 

produção criada pelo homem 

ao longo da história, um 

conjunto de saberes que se 

referem à concepção e 

desenvolvimento de 

instrumentos para satisfazer 

suas necessidades tanto 

coletivas como individuais. 

Prensky (2012) entende por 

tecnologia tudo o que o 

É responsável por uma grande 

revolução não apenas 

tecnológica, mas também 

cultural. A transição do 

analógico para o digital, de 

acordo com Silva (2005), 

permitiu a criação e 

organização de elementos de 

informação, o estabelecimento 

de novas formas de 

comunicação que hoje tem um 

reflexo globalizado e com 

características culturais 

próprias fruto do advento da 

internet. Nesse sentido, 

Amaral (2008) esclarece que a 

É uma característica 

das TDIs no sentido de 

possibilitar uma 

interação humano 

computador com 

possibilidades 

ilimitadas de resultados 

e construções, com 

possibilidades de 

interações onde há o 

novo, o desconhecido, 

muitas vezes 

revelando novas 

situações antes que se 

produza o desejado. 

Entendemos as TDIs 
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humano inventou ou se 

apropriou para ajudar a si 

próprio. Ainda segundo o 

autor, ela vem de muitas 

formas: física, elétrica, digital, 

mesmo farmacológica, 

abrangendo um amplo campo 

da atividade humana do 

discurso, da escrita, da roupa, 

das ferramentas, das 

modernas ferramentas digitais 

entre outras. 

tecnologia digital se refere à 

convergência digital do vídeo, 

textos e gráficos. Significa, 

portanto, uma nova 

materialidade das imagens, 

textos e sons que, na memória 

do computador, estão 

definidos matematicamente e 

processados por algoritmos, 

em combinações numéricas 

de 0 ou 1. 

como tecnologias com 

características 

interativas também 

pela possibilidade de 

construção de muitos 

resultados e muitas 

respostas a partir de 

uma mesma proposta. 

 
Quadro 1 – Definição de tecnologias digitais interativas (TDI). 
Fonte: Carli (2013, p.38 - 39).5  
 

Relacionado à interação, Simão Neto (2007), expôs em seu artigo 

“Comunicação e Interação em Ambientes de Aprendizagem Presenciais e Virtuais”, 

algumas mudanças nas características de interação dos meios de comunicação em 

massa, dando alguns exemplos tais como: a TV, afirmando que este meio de 

comunicação é centralizado, onde seu conteúdo é decidido inteiramente por poucos, 

sendo unidirecional, vindo somente de um dos lados, ou seja, é um meio pouco 

participativo onde o receptor é unicamente um expectador.  

Um dos meios de comunicação interativo mais utilizados é a Internet onde, de 

acordo com Simão Neto (2007), possui o controle descentralizado, aberto para 

qualquer pessoa, onde possui a comunicação multidirecional, ou seja, não existindo 

uma centralidade fixa, possibilitando diversas trocas. Possui interatividade devido a 

permissão e participação de todos que desejarem, fazendo com que aquele que 

antes era apenas o expectador se torne usuário e também criador do seu meio, “ (...) 

que participa, interfere, redireciona, manipula, coloca as mãos nas mensagens e nos 

meios” (SIMÃO NETO, 2007, p.5), com um grande diferencial que é a questão da 

navegabilidade, possibilitando buscar informações específicas do interesse de cada 

usuário, sem ser imposto o que ver, ouvir ou interagir.  

Referindo-se a aprendizagem Mercado afirma que:  

                                                
5
 Disponível em: https://repositorio.ucs.br/jspui/handle/11338/650 

https://repositorio.ucs.br/jspui/handle/11338/650


29 

 

Num ambiente com Internet, a aprendizagem poderá ser um processo em 
que os estudantes são construtores dos seus conhecimentos e 
competências, mediante a interação com o ambiente e a reorganização das 
suas próprias estruturas mentais. A concepção da aprendizagem como um 
processo ativo permite a construção, pelos estudantes, do seu próprio 
conhecimento e de suas capacidades, mediada por intervenções e apoio 
adequado não apenas dos tutores e colegas, mas também de um ambiente 
virtual de aprendizagem caracterizado por um equilíbrio entre a 
aprendizagem pela descoberta e exploração pessoal e pelo apoio 
sistemático, considerando as diferenças individuais, as necessidades e a 
motivação dos estudantes. (2009, p.17) 

 

De acordo com Simão Neto (2007) a escola aprenderia com estas novas 

formas comunicativas e faria uso de modelos educacionais, que constituíssem de 

forma descentralizada, participativa, colaborativa, mediadas por diversos estímulos e 

que possibilita o acesso ampliado às informações, produções e da livre circulação de 

ideias. Os estudantes de hoje resistem às antigas aulas expositivas, pobres de 

interação e com pouco estímulo. Chegam na escola com a expectativa de terem o 

mesmo nível de inclusão das mídias com as quais já estão habituados fora dela. 

Nesse sentido, o uso das TIC deve emanar de um profundo diagnóstico da 

instituição de ensino – como estão aprendendo os estudantes, como os educadores 

estão ensinando, como vai dando conta do recado o sistema de avaliação, como é a 

relação da instituição com a comunidade escolar, como vem sendo o processo de 

formação continuada dos docentes, como eles se relacionam com o corpo 

administrativo, etc. Os gestores e multiplicadores de projetos de informática aplicada 

à educação são planejadores, educadores, administradores, gestores, técnicos que 

aliam complexas habilidades político-pedagógicas. 

 

A incorporação de uma tecnologia aos processos educacionais passa pela 
compreensão das características constitutivas desse novo meio, de suas 
potencialidades e limitações em relação às formas de interação e 
construção de significados. Assim, torna-se necessário que o docente utilize 
a tecnologia na condição de sujeito ativo, protagonista da ação, de modo 
que possa analisar a efetividade das contribuições desse suporte para a 
criação de experiências educativas significativas e relevantes para os 
aprendizes (ALMEIDA; VALENTE, 2007, p. 159). 

 

Com base nestas falas, percebe-se que para ocorrer a integração das TIC ao 

currículo é necessário mais que conhecer o funcionamento técnico das tecnologias 

ou a execução e compreensão dos comandos de diferentes softwares, é preciso 

refletir na ação e sobre a ação. Corroboram ainda Almeida e Valente: 
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No entanto, o domínio instrumental de uma tecnologia, seja ela qual for, é 
insuficiente para que o educador possa compreender seus modos de 
produção de forma a incorporá-lo à prática. É preciso criar situações de 
formação contextualizada, nas quais os educadores possam utilizar a 
tecnologia em atividades que lhes permitam interagir para resolver 
problemas significativos para sua vida e trabalho, representar pensamentos 
e sentimentos, reinterpretar representações e reconstruí-las para poder 
recontextualizar as situações em práticas pedagógicas com os estudantes 
(2007, p. 160). 

 

Assim, mais do que seguir normas e prescrições práticas, o educador tem a 

oportunidade de realizar práticas de uso dessa tecnologia com os educandos, refletir 

durante a ação para ajudar o educando a aprender com o seu uso e trazer reflexões 

sobre a ação para discutir com o grupo em formação. No diálogo que se estabelece 

com a própria vivência, com o colega e com o formador, o docente poderá melhor 

compreendê-la à luz de teorias que o ajudem a superar o nível intuitivo da ação e 

produzir conhecimentos que lhe permitam fomentar práticas pedagógicas em 

consonância com os princípios da participação ativa do educando no processo de 

aprendizagem. 

 

Portanto, para a inserção de uma tecnologia no cotidiano das práticas de 
sala de aula, é preciso dar oportunidade ao educador de se apropriar do 
domínio da tecnologia, ao mesmo tempo que analisa suas potencialidades e 
limitações e desenvolve práticas pedagógicas com acompanhamento e 
orientação do grupo em formação. Assim, o educador compartilha avanços 
e equívocos com outros profissionais que estão passando pelas mesmas 
situações e recebem orientação dos formadores para superar as 
dificuldades e desafios decorrentes da experimentação de novas práticas 
(ALMEIDA; VALENTE, 2007, p. 160). 

 

As pessoas estão cada vez mais integradas na questão do uso das TDI, elas 

já fazem parte do seu cotidiano, ou seja, da sua cultura por meio delas, as pessoas 

buscam informações bem mais variadas:  

 

(...) sobre religião, política, economia, cultura, esportes, sexo, 
acontecimentos nacionais e internacionais – diferentes assuntos, abordados 
com graus de complexidade variados, expressando pontos de vista, valores 
e concepções diversos. (MERCADO, 2009, p.9). 

 

Na pesquisa já citada de Moutinho (2014), comprova-se o grande uso da 

internet por parte dos estudantes pertencentes aos cursos técnicos, mostra como 

essa forma de acesso a conteúdos educacionais faz parte da cultura deste nível de 

ensino na busca de informações que contribuam para sua formação.  
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Esta integração é globalizada e atualmente não se admite viver alheio a estes 

recursos. Eles fazem parte da cultura digital em que estamos inseridos. Assim, 

teremos que aprender a lidar com todos os efeitos, positivos e negativos, do seu 

crescimento e desenvolvimento. 

 

 

3.3 A cultura digital e a escola  

 

 

Inicialmente as tecnologias entraram de forma modesta nas escolas, mais 

para procedimentos administrativos como: cadastros, controle de materiais, controle 

de vagas, vida escolar do estudante, controle de horários. Somente as tarefas 

voltadas para a gestão organizacional, as iniciativas públicas para as mesmas serem 

inseridas na questão educacional se deu por volta da década de 80, por meio de 

projetos criados pelo MEC.  

Esta visão de inserir as Tecnologias Digitais Interativas (TDI) nas escolas, 

desde sua iniciativa até o presente momento, pretende fazer com que o educador as 

utilize desde seu planejamento, tendo como intenção fornecer ao estudante uma 

possibilidade para maior desenvolvimento das informações, proporcionando por 

meio delas, que os mesmos possam buscar, comparar, e avaliar, abrindo um leque 

de oportunidades que as TDI possibilitam. Sendo assim, elas admitem criar 

situações onde o educando consegue interagir com os conteúdos das mais 

diferentes formas, tais como: vídeos, jogos, músicas, ambientes virtuais de 

aprendizagens, sites de busca...  

As TDI, quando estão à disposição do educador e dos estudantes podem ser 

de grande valor para transformar e melhorar o método de ensino. O autor ainda 

analisa que atualmente o maior problema em relação ao uso das mesmas nas 

escolas, não é a falta de acesso a informação ou das tecnologias, e sim à 

insuficiente habilidade crítica e procedimental para lidar com a multiplicidade e 

quantidade de informações e recursos tecnológicos. Entender e saber utilizar “ (...) 

implica a aprendizagem de procedimentos para utilizar estas tecnologias e, 

principalmente, a aprendizagem de habilidades relacionadas ao tratamento da 

informação.” (MERCADO, 2009, p.10).  
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Quanto à capacitação do educador frente às TDI, isto já vem sendo 

provocado a mais de três décadas. A primeira ação em relação à formação 

tecnológica do educador para a utilização do computador na educação foi em 1983, 

com o projeto do MEC chamado “Educação por Computadores” (Educom), neste 

período não se tinha profissionais qualificados para atuar frente ao computador de 

forma pedagógica. (ANDRADE e LIMA, 1993). Diante desta constatação podemos 

perceber que esta inquietação já existe há algum tempo. E apesar de todos os 

avanços relacionados à criação de mais tecnologias para a educação, ainda 

encontram-se docentes incapazes de atuar frente às TDI disponíveis em sala de 

aula.  

 No entanto, a integração dos diversos recursos tecnológicos aos conteúdos 

curriculares, não é algo tão simples, exige do educador um conhecimento não 

somente técnico sobre o recurso, mas também seu efeito sobre o processo de 

ensino, tendo como finalidade aliar aos fins didáticos, buscando privilegiar o 

educador/estudante/ensino, “não devem ser apenas usadas como um simples 

suporte à prática do professor em ambiente escolar, mas como uma estratégia 

eficaz. Para tanto, se requer algumas competências necessárias, por parte dos 

educadores, em saber usá-las” (LIMA e ALMEIDA, 2010, p.2). 

Para Moutinho: 

 

A Educação tecnológica pode ser focalizada de vários pontos de vista: do 
mundo da educação, do mundo do trabalho, da produção de 
conhecimentos, da necessidade de novas metodologias, ou da filosofia da 
tecnologia. Porém, de um modo geral, quando se refere a ela, há uma 
tendência a associá-la à educação técnica ou a educação profissional. 
(2014, pag.47). 

 

Somente introduzir as tecnologias nas escolas é uma forma de enganar a nós 

mesmos que estamos fazendo com que aquela escola esteja tecnologicamente 

preparada para atuar frente às novas tecnologias. O desafio é como inserir na escola 

uma inter-relação entre as tecnologias/ensino/estudante que contenha ao mesmo 

tempo: experiência cultural composta por elementos diferentes, que envolvam as 

tecnologias disponíveis, além de configurar o ambiente educativo como um lugar 

onde o método de ensino conserve seu encanto (BARBERO, 1996). 

 

Na escola, a inovação não deve ser vista apenas pela presença das 
ferramentas tecnológicas, mas sim pelo encontro de diferentes tecnologias 
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com metodologias de trabalho que possibilite a reorganização das 
explicações que constituem a rede de conversações docente. Em outras 
palavras ter a Lousa digital interativa disponível nas salas de aula não 
implica somente o acesso, é imprescindível que educadores se apropriem 
das ferramentas disponíveis na Lousa e planejem suas aulas a partir da tal 
apropriação. (RODRIGUES e MORALES, 2015, p.136). 

 

A partir deste entendimento, o uso da tecnologia na escola não se resume 

somente ao seu acesso, outras dimensões do uso das mesmas também se fazem 

importantes:  

(...) o seu uso integrado na educação; o aprendizado operacional do uso 
pedagógico; a leitura crítica dos meios e das mensagens; a autoria e a 
gestão do uso das mídias e das tecnologias na prática pedagógica. 
Permeando todas essas dimensões encontra-se a demanda pela formação 
de educadores para o uso integrado das mídias e tecnologias com vista à 
reconstrução de sua prática. (MERCADO, 2009, p.67) 

 

Levando em consideração  que interagir por meio de uma tecnologia exige 

aprender algo novo, apropriando-se de recursos, talvez antes não utilizados, sendo 

necessário não somente a introdução tecnológica na escola, mas, agregá-las a uma 

perspectiva crítica, que proporcione condições pedagógicas para que 

educador/estudantes compreendam e utilizem as linguagens das mídias, expressem 

o pensamento, dialoguem e desenvolvam a criatividade. 

De acordo com Moraes “o simples acesso à tecnologia, em si, não é o 

aspecto mais importante, mas sim, a criação de novos ambientes de aprendizagem 

e de novas dinâmicas sociais a partir do uso dessas novas ferramentas”. (1997, p. 

53, apud LIMA e AMARAL, 2010, p. 5). 

Quanto mais retardamos em conseguir com que seja concreto o uso das TDI 

nas escolas, mais tecnologias são criadas e mais o abismo entre a escola e a 

realidade digital se acentuam, esse é uma dificuldade antiga, no entanto, ainda não 

superada. 

As TDI são elementos importantes no meio em que vivemos, elas 

reconfiguram a situação e criam possibilidades diferentes para o ensino, uma vez 

que, além de modificar a forma de expor os materiais, envolvem as dimensões 

técnicas social e cultural envolvidas em sua produção, elas expandem o potencial 

humano de uma forma que seria impossível de outra maneira. Lima e Almeida 

referindo-se as tecnologias da informação e comunicação TIC, que não deixam de 

ser uma TDI, acreditam que “ (...) a inserção das TICs na escola, a partir do uso de 
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recursos tecnológicos selecionados, pode contribuir significativamente para 

potencializar a prática do educador em sala de aula (...) ” (2010, p.2).  

Não se quer insinuar aqui que as tecnologias são a solução para todos os 

problemas e situações de ensino, e sim chamar a atenção para o quanto as mesmas 

podem contribuir de forma positiva, pois já foi comprovado por diversos estudos que 

elas possuem a capacidade para isso quando o educador, que a manipula, souber 

fazer uso da mesma com uma “intencionalidade pedagógica” (LIMA e ALMEIDA, 

2010, p. 3).  

De acordo com que foi exposto, para que se obtenha sucesso na 

implementação das TDI nas escolas, é necessário um conjunto de elementos ligados 

entre si, tais como: tecnologias disponíveis, educadores entusiasmados, programas 

de formação, como representado pela Figura 03. Para que se obtenha êxito esses 

três fatores que estão estritamente interligados precisam acontecer. 

 

 

Figura 03 – Êxito com as tecnologias na escola 

Fonte: Elaborada pelo pesquisador (2015). 

 

 

No entanto, estes elementos devem estar integrados ao currículo, pois devem 

se desenvolver em conjunto de acordo com a demanda de sua prática, fazendo isto 
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de forma significativa, com este fato os educadores precisam ser e estar 

devidamente preparados, integrando as diferentes tecnologias nas atividades 

segundo o objetivo educacional, criando condições para isto, buscando um equilíbrio 

entre o que é possível, o desejável e o necessário no uso pedagógico, levando em 

consideração todos os fatos como - tempo, espaço, tecnologias disponíveis, e sua 

real necessidade e contribuição. Assim, tendo a possibilidade de transformar o 

contexto escolar potencializando, a utilização do que se dispõe na escola, fazendo 

com que a instituição possa avançar no sentido de viabilizar o acesso a estes 

produtos tecnológicos (MERCADO, 2009). 

Deste modo, ficam evidentes que as tecnologias trouxeram diversos 

benefícios para o mundo, inclusive para a educação, criando uma nova cultura, a 

cultura digital. Para Gepe (2007), estes benefícios vão desde o planejamento das 

aulas, atividades escolares, gestão escolar, incluindo o trabalho com os estudantes, 

promovendo situações e oportunidades de aprendizagem, pois permite alargar os 

horizontes sobre o que aprender e como aprender. 

As tecnologias estão presentes no dia a dia dos educandos e desafiam o 

ensino tradicional do Ensino Técnico. A facilidade como os sujeitos apresentam em 

incorporar os recursos tecnológicos implica uma mudança na educação das 

gerações. No entanto devem ser incorporadas de forma crítica e produtiva, 

preparando os educandos para interagir com as tecnologias. O emprego das 

tecnologias no ensino leva as gerações a exercer um intercâmbio cultural mais 

amplo, permitindo a constituição ativa da cidadania. 

A transmissão cultural da escola é menos forte que a transmissão cultural 

proposta pelas mídias, por isso, é importante que os educandos possam decodificar 

e interagir de forma crítica com os novos códigos culturais apresentados pelos 

audiovisuais e eletrônicos, permitindo a interação com os fluxos de informação, as 

redes de intercâmbio, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

4 LOUSA DIGITAL (LD)  

 

 

A Lousa Digital, conhecida como quadro interativo, e-board, whiteboard ou 

ainda Lousa eletrônica. Em sua maioria, consiste em um quadro conectado a um 

computador e este a um projetor multimídia. A primeira LD foi criada no ano de 1991, 

por Davi Martins, dono na empresa Smart Technologies, com o nome de Smart 

Board (TOYAMA, 2008).  

A Lousa Digital foi criada para tornar o ensino mais interativo, de forma 

colaborativa e contextualizada, está disponível em diversas salas de aula nas 

escolas. Ela possui várias ferramentas para auxiliar o educador na sua prática 

pedagógica. Desta maneira, permite o acesso a materiais digitais e a Internet 

podendo facilitar o processo de ensino utilizando recursos metodológicos, seja em 

forma de vídeos, com a apresentação de slides, num editor de texto, com links de 

sites da internet que julgar interessante ou achar oportuno, dando flexibilidade a aula 

ao criar um caminho de comunicação com assuntos, que complementarão o 

conteúdo. 

Para Glover e Miller (2001a) a LD acrescenta qualidades na aplicação em 

sala de aula, aumenta a eficiência no ensino, combina flexibilidade da multimídia, 

estimula apresentação. Portanto, com uma mudança pedagógica, o dispositivo 

torna-se uma tecnologia de transformação que contribui para aprendizagem.  

Com base na empresa Quality Tecnologia e Sistemas (2013), que presta 

serviços para as instituições escolares, existem dois tipos de Lousa Digital, hoje, no 

mercado: as Touch Screen e as Lousas. Por meio do Quadro 02, podem-se verificar 

algumas das suas semelhanças e diferenças: 

 

 

Características Touch Screen Lousas 

Funcional Funcionam através do toque 

do dedo ou de qualquer 

objeto. 

Funcionam com o uso de canetas 

específicas que as acompanham. 

Tecnológica Infravermelho, Ultrassônica, 

onde são colocadas 

Eletromagnéticas que funcionam 

com canetas interativas, são mais 
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molduras nas telas que 

liberam raios emissores e 

receptores de infravermelho 

ou ultrassom que são 

acionados pelo toque do 

dedo ou pela caneta 

interativa. 

simples e muitas vezes mais 

baratas. 

 

Operacional Resistivas são consideradas 

as de melhor qualidade, pois 

possuem cinco anos de 

garantia e sua tecnologia 

está na tela, ou seja, não 

dependem de canetas e 

nem de dispositivos de 

qualquer cunho para 

funcionar. Esta tecnologia 

depende apenas de si 

própria, um computador e 

um projetor multimídia para 

funcionar. 

Leitura Óptica possui alta qualidade 

e através de leitor óptico funciona 

como um mouse sem fio e tem sua 

tela ativa com cartesiana de 

informação que deve ser lida pela 

caneta que é conectada ao 

computador através de dispositivo 

Bluetooth. Esta caneta possui uma 

microcâmara que faz toda leitura, 

dando assim uma maior durabilidade 

à caneta. As Lousas que funcionam 

através desta tecnologia possuem 

maior garantia e resistência. 

Quadro 2 – Algumas Características das Lousas Touch Screen e das Lousas 
Fonte: Quality Tecnologia e Sistemas. (2013) 6 

 

Acredita-se que indiferente do tipo de Lousa Digital, ela pode contribuir de 

maneira significativa para o aprendizado. A ideia é destacar sua utilização como 

recurso pedagógico, tendo-a como instrumento facilitador para estabelecer relações 

entre o ensino e sua aplicação, oportunizando aulas mais dinâmicas e participativas, 

criando metodologias convincentes e atraentes, onde a prática pedagógica do 

educador corresponda com a realidade dos seus estudantes, pois estas tecnologias 

não são desconhecidas pelos jovens. É importante considerar sua cultura digital, 

que segundo Carli: 

Estamos falando de um contexto cultural em que as TICs estão muito 
presentes no dia a dia do estudante que convive com novas formas de 
comunicação, de produção da informação e de relacionamento. A 

                                                
6
 Disponível em: http://www.qualityts.com.br/noticias/?p=1542. 

 

http://www.qualityts.com.br/noticias/?p=1542
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passividade imposta a este estudante pelas abordagens tradicionais de 
ensino, não condiz com a realidade cultural em que vive. Portanto, o uso da 
Lousa digital demanda a necessidade do estudante interagir com o objeto 
de aprendizagem por meio dela (CARLI, 2013, p. 81). 
 

 

Esta interação acontece quando as imagens do computador são projetadas 

no quadro e os usuários interagem diretamente nessas imagens projetadas por meio 

dos recursos que a Lousa possui (MELO, 2013). Ela funciona como um dispositivo 

de entrada e saída de dados.  

 

A Lousa Digital Interativa é uma tela capaz de reconhecer ao toque ou a 
outro movimento mimético natural, é uma ferramenta multimídia e dispõe de 
dimensões suficientes que permitem a apresentação de conteúdos a um 
grupo de pessoas. Nela, as imagens apresentadas são carregadas de um 
ou mais computadores e podem ser comandadas pelo interactor com suas 
funções específicas diretamente na tela (FERNANDEZ, 2009, p. 74). 

 

Uma das vantagens da LD em relação aos outros equipamentos é que nela 

se reúnem as funções de todos em apenas um equipamento, deste modo, podendo 

interagir em tempo real com o conteúdo abordado. Ela é um facilitador para se 

ensinar por meio do computador, possibilita maior interatividade entre educadores e 

estudantes, que podem, com o próprio dedo ou com a caneta específica, realizarem 

ações diretamente na Lousa, estimulando a construção coletiva do conhecimento 

(NAKASHIMA e AMARAL, 2007b). 

 

Um dos aspectos mais interessantes é que para interagir com a Lousa o 
educador ou o estudante podem usar seu próprio dedo, da mesma forma 
que usam o mouse, isto é, com o dedo podem abrir ou fechar programas, 
realizar tarefas, escolher opções de ações e até mesmo desenhar. Há 
também a opção de utilizar acessórios, como canetas específicas que 
possuem uma ponta de borracha, juntamente com um apagador especial 
que não danifica a superfície do quadro. (NAKASHIMA e AMARAL 2006a, p. 
5). 

 

A Lousa Digital possibilita fazer a mediação entre as atividades propostas 

pelo docente e a compreensão e assimilação das mesmas pelos estudantes, 

auxiliando no desenvolvimento de práticas inovadoras de ensino. Os materiais 

apresentados por meio dela conseguem envolver múltiplos estímulos, como o tato, a 

audição e a visão, considerando que as pessoas possuem distintas formas de 

aprendizagem e que aprendem com mais eficiência, se mais de um sentido for 

explorado. 
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O atual estágio de desenvolvimento das tecnologias de informação e 
comunicação caracteriza-se pela crescente incorporação de outras mídias e 
tecnologias em um único artefato tecnológico, no qual convergem diferentes 
formas de expressão do pensamento, representação do conhecimento e 
comunicação pela integração de linguagens verbais, icônicas, sonoras, 
visuais, textuais e hipertextuais. (MERCADO, 2009, p.84) 

 

A Lousa Digital ao incorporar todas as funcionalidades que o computador 

possui, ou seja, isto inclui todos seus aplicativos, como editores de texto, planilhas 

eletrônicas, apresentação de slides, dentre outros, além do acesso à Internet e a 

todos os softwares instalados. Tendo isto, como uma das grandes vantagens, pois 

tudo que se criar de novo em relação a software, aplicativos etc., a Lousa Digital 

também fará uso disto, sem precisar de atualização. Referindo-se à Internet, 

Kennewell (2004) afirma que apresenta um amplo potencial, pois possibilita a 

partilha de recursos. Segundo Gomes (2010, p.61): 

 

A Lousa digital interativa é um recurso tecnológico que possibilita o 
desenvolvimento de atividades pedagógicas, fazendo uso de imagens, 
textos, sons, vídeos, páginas da Internet, dentre outras ferramentas, cujo 
quadro tem o tamanho aproximado de setenta e oito polegadas, que deve 
necessariamente estar ligada a uma unidade central de processamento 
(CPU) do computador, o qual deverá estar conectado a um projetor 
multimídia. Todo o conteúdo a ser apresentado na Lousa digital deverá 
estar armazenado na memória do computador, que será transmitido na 
Lousa digital por meio do projetor multimídia. [...] Proporciona a educadores 
e estudantes interagirem com o conteúdo e atividades expostas na Lousa e 
com as ferramentas apresentadas por ela [...]. 

 

Ela dá a oportunidade de uma mudança metodológica, ao agregar um recurso 

tão amplo, como a Internet, que abrange diferentes formas de aprender e de se 

obter informações, substituindo o quadro, apresentações sem movimento ou sem a 

possibilidade de interação, através de atividades mais atraentes e mais parecidas 

com a cultura dos jovens. Suas funcionalidades dão novas possibilidades de ensino, 

pois aborda diferentes estilos de aprendizagem.  

Para seu funcionamento é necessário à instalação do software de 

gerenciamento, conexão a um computador e a um projetor multimídia, normalmente 

vem com uma tela e software específico, como mostra a Figura 04:  
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Figura 04 – Equipamentos necessários para o funcionamento da Lousa Digital 
portátil 
Fonte: Site Imagina7  
 
 

 

Num primeiro olhar, pode se pensar que as aulas se darão da mesma forma 

quando se utiliza slides na apresentação de conteúdos, ou o mesmo que uma TV e 

um aparelho de DVD fazem ao transmitir um filme ou vídeo. No entanto, ao conhecer 

as funções da Lousa, verifica-se que seu grande diferencial é a interação que ela 

permite com o próprio conteúdo que está sendo trabalhado, pois permite selecionar, 

recortar, destacar algum assunto que for importante e até mesmo fazer anotações 

ou explicações no próprio material que está sendo exposto na tela, como mostra a 

Figura 05. Quando realizadas algumas destas funções sobre ela, o computador 

reconhece o que se fez, devido a um software específico que vem juntamente com a 

Lousa Digital, dando a possibilidade de arquivar o material modificado na própria 

Lousa.  

 

 

                                                
7
 Disponível em: http://www.imagina.pt/produtos/hardware/quadro-interativo-ebeam-edge 

 

http://www.imagina.pt/produtos/hardware/quadro-interativo-ebeam-edge
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Figura 05 – Exemplo de conteúdo explicado por meio da Lousa Digital 
Fonte: Instituto Nossa Senhora da Glória8 

 

 

Após alterações, pode-se salvar a explicação construída e enviar para os 

alunos via e-mail, ou postar em um ambiente virtual, para que todos tenham acesso 

ao conteúdo criado em aula, transformando-o em um arquivo, que poderá ser 

acessado pelos estudantes a qualquer momento. Assim, possibilitando a 

oportunidade de relembrar a explicação do educador, reforçando o ensino ou ainda 

ser utilizado em outra ação educativa, dando continuidade a explicação, ou seja, 

dando a opção de reutilizar materiais que foram criados ou anotações acrescentadas 

e marcações explicativas durante aquele instante educacional, permitindo assim, 

poupar tempo e estender a aprendizagem por meio de uma sequência de aulas, 

facilitando a continuidade do ensino (GLOVER; MILLER, 2002b).  

Outro exemplo é a possibilidade de escrever ou desenhar sobre um vídeo 

durante a sua apresentação, dando a oportunidade ao professor de fornecer maiores 

explicações, no momento exato em que o vídeo está sendo assistido. Analisando 

suas potencialidades, percebe-se que um dos diferenciais bem significativos é que 

ela permite ao educador, utilizar simultaneamente, uma grande variedade de 

recursos tecnológicos, sem perda de tempo e ritmo de aula, 

Considerando a Lousa Digital estudada na pesquisa, na Figura 06, encontra-

                                                
8
 Disponível em: 

http://www.insgmacae.com.br/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=469:educadores-
recebem-treinamento-para-utilizar-Lousa-digital&catid=37:geral&Itemid=29 
 

http://www.insgmacae.com.br/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=469:professores-recebem-treinamento-para-utilizar-lousa-digital&catid=37:geral&Itemid=29
http://www.insgmacae.com.br/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=469:professores-recebem-treinamento-para-utilizar-lousa-digital&catid=37:geral&Itemid=29
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se a imagem desta Lousa, na Figura 07, as canetas que a acompanham e no 

Quadro 03, encontram-se alguns recursos que a Lousa Digital utilizada na pesquisa 

dispõe.  

 

 

  

Figura 06 – Lousa Digital Smart Board utilizada na pesquisa 
Fonte: Gerado durante a pesquisa (2015). 

 

 

Figura 07 – Canetas que acompanham a Lousa Smart Board 
Fonte: Site Smartboard Shop9 

                                                
9
 Disponível em: http://www.smartboardshop.co.uk/  

http://www.smartboardshop.co.uk/
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Recurso Função 

 

SMART Notebook™. Ícone do software, que acompanha a 

Lousa. 

 

Canetas. Escreve-se diretamente na Lousa como se faz em um 

quadro normal, podendo escolher e trocar sua cor e espessura.  

 

Marca-texto. Pode-se marcar um texto no quadro para chamar 

atenção, da mesma forma como as canetas marca-texto físicas 

fazem no papel, também possui a opção de trocar a cor e a 

espessura. 

 

Apagador. É uma ferramenta que possui opções de tamanho e 

serve para apagar qualquer atividade realizada com a Lousa. 

 

Teclado virtual. Possui as mesmas funções do teclado físico, no 

entanto, é utilizado diretamente na Lousa. 

 

Gravador. Ao utilizar este recurso, tudo que for escrito na Lousa 

será gravado, inclusive com som se o educador estiver usando 

microfone. Ele grava em arquivo tipo AVI ou WMV, sendo que 1 

minuto - tem o tamanho aproximado de 1 Mbytes. Portanto, 

uma aula, de 2 horas, deverá ter o tamanho aproximado de 100 

a 120 Mbytes, sendo comportado por qualquer pendriver. 

 

A lente de aumento. Permite ampliar o tamanho do conteúdo ou 

da imagem selecionada, a fim de verificar seus pormenores, 

sendo muito proveitosa quando se quer chamar a atenção para 

detalhes. 

 

Holofote. É muito favorável, quando se quer que o estudante 

concentre em um determinado ponto do conteúdo exposto, pois 

ela permite deixar em evidência somente uma parte da tela em 

que se quer chamar a atenção, podendo escolher se quer deixar o 

restante totalmente invisível ou como mostra neste exemplo. 
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Captura de tela. Tira uma foto da tela atual com as explicações, 

que forem acrescentadas por meio da Lousa. 

 

Leitor de Vídeo. A Lousa possui um programa que permite 

rodar vídeos por meio dela.  

 

Sombra. Permite ocultar todo ou uma parte do conteúdo 

exposto na tela, dando a possibilidade de mostrar aos poucos o 

conteúdo. 

 

Ponteiros. Pode-se acrescentar a um conteúdo vários ponteiros 

para direcionar uma explicação. 

 
Quadro 3 – Alguns recursos disponíveis na Lousa Digital Smart Board 
Fonte: Santos, Varaschini e Martins (2013). 
Imagens: Site Smartboard Shop. 

 

Existe ainda uma grande variedade de recursos, tais como: mapas, planos de 

fundos, figuras ilustrativas e animadas, disponibilizadas no software de 

gerenciamento, que acompanha a Lousa. 

Outra característica interessante da LD é ser muito parecida com os recursos, 

que a maioria dos jovens estão habituados a utilizar em seu cotidiano, como: 

palmtops, celulares, netbooks, tablets, etc., os quais possuem a tela sensível ao 

toque, proporcionam interação, possibilidade de acesso à rede de Internet, a vídeos 

e informações em tempo real, funcionalidades estas de que a Lousa também dispõe. 

Ainda têm a vantagem de ser muito parecida com recursos já utilizados na 

escola, tais como a televisão, o vídeo, a Lousa tradicional e o computador, pois além 

das particularidades, que somente ela possui, ainda reúne todas as funções destes 

recursos já conhecidos e usados nas instituições de ensino. 

Em uma pesquisa sobre a LD, nos modelos de ensino e aprendizagem de 

educadores de nível superior em universidades espanholas, buscou-se saber se 

esta ferramenta pode ajudar o educador a ensinar. Os resultados foram:  

 

[...] Em relação à opinião pessoal dos envolvidos, destaca-se que 60% dos 
estudantes gostam muito ou plenamente do uso da Lousa Digital Interativa 
em sala de aula. Em relação às características inerentes à Lousa Digital 
Interativa, também houve uma alta aprovação, com 86% de aprovação da 
parte táctil, 80% de aprovação de suas possibilidades multimídia e 77% da 
projeção do conteúdo. 
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Em relação às questões didáticas, para 54%, a Lousa Digital Interativa 
aumenta as possibilidades didáticas plenamente ou muito; para 51%, a 
Lousa Digital Interativa favorece a interação entre educador e estudante 
plenamente ou muito; para 55%, através da Lousa Digital Interativa se dá 
mais informação em sala de aula, muito ou plenamente; e ela ainda 
favorece a atenção, o que tem 50% de alta aprovação (GARCÍA, 
FERNANDEZ, SOUZA, 2011, p. 108). 
[...] concluindo que a interação pode gerar aulas “melhores”, sob o ponto de 
vista dos estudantes, e que o uso da Lousa digital contribui na interação 
didática. A pesquisa observou uma melhor qualidade no processo de ensino 
e aprendizagem, mas mostra que há muitos fatores que podem influenciar a 
relação da Lousa digital com a interação didática. (GARCIA, FERNANDEZ, 
SOUZA, 2011, p. 94). 

 

Esta pesquisa mostra a importância de se refletir e investigar formas de 

utilizar os recursos tecnológicos, que hoje se encontram disponíveis nas instituições 

educacionais, de forma que possam contribuir para o ensino. Não se trata apenas da 

escolha das técnicas, métodos e dos recursos informáticos a serem empregados na 

sala de aula, mas de articular e estruturar propostas pedagógicas anteriormente 

planejadas, combinando os elementos para o alcance dos objetivos desejados 

(BEHAR, BERNARDI e SILVA, 2009). 

De acordo com Miller, Glover e Averis (2004) para que o ensino aconteça de 

forma efetiva, requer do educador um planejamento com uma sequência, que 

envolva diferentes abordagens, onde inclua atividades interativas, integre avaliações 

formais e informais, permitindo a revisão de conceitos e serem segmentados 

separadamente com introdução, desenvolvimento e conclusão.  

 

 

4.1 Lousa Digital no Ensino 

 

 

Equipamentos tecnológicos como a Lousa Digital interativa estão cada vez 

mais presentes nas instituições de ensino que investem nesta tecnologia. A 

disponibilidade destes equipamentos aos educadores é muito importante. No 

entanto, vai além do fato de conhecer e valorizar sua potencialidade de recursos, é 

necessário desenvolver pesquisas que apresentem possibilidades de ajuda ao 

educador a ensinar, mesmo não havendo um método oficial que possibilite essa 

avaliação no uso didático da Lousa Digital. 

Nas últimas décadas, o cenário das comunicações tem-se transformado, 
possibilitando a todos conhecer e interagir com diferentes culturas, vivendo 
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a denominada era da informação. Este novo status das comunicações, afeta 
diretamente a atuação dos educadores, que se deparam a cada dia com 
diferentes tecnologias, especialmente as digitais, levando‐os a questionar se 
a maneira de abordar conceitos e, consequentemente, o ensino a que estão 
habituados a realizar ainda é válido ou necessita ser repensado para 
acompanhar tal transformação. (RODRIGUES e MORALES, 2015, p.133). 

 

A discussão em relação a inserir as TDI de forma didática na contribuição 

para o ensino já tem sido bastante debatida ao longo dos anos, um recurso que, de 

acordo com Gomes (2010), já adentrou as escolas brasileiras desde 2004, é a Lousa 

Digital, daí em diante, fazendo também parte destas discussões, procurando formas 

de aproveitar seu potencial para contribuir com os profissionais da educação.  

Ao agregar a LD à metodologia de ensino, ambos, educador/estudante, serão 

beneficiados com a qualidade do acesso, da gestão e da exposição dos conteúdos 

educativos. A Linguagem Digital Interativa presente na Lousa permite a exposição 

de materiais didáticos contendo estímulos visuais, sonoros e de toque, por meio de 

imagens, tanto estáticas como em movimento, textos com hiperlinks, sons, música, 

vídeos, gráficos, simulações e entre outros (NAKASHIMA, 2008c).  

De acordo com Torres (201, p. 26) “Os estímulos presentes nas criações com 

a Lousa Digital proporcionam uma aprendizagem cada vez mais sensorial, 

multidimensional e não linear. Podemos enumerar três importantes sentidos 

alcançados pela Lousa interativa: visão, audição e tato”. A Lousa Digital se 

sobressai por ser uma ferramenta que agrega os principais recursos midiáticos, que 

favorecem a criação de aulas mais dinâmicas e interessantes. No entanto, a 

metodologia do educador é de fundamental importância, isto é, a articulação das 

potencialidades da LD com sua prática pedagógica, pois ela pode potencializar o 

método planejado, ou seja, ela precisa encontrar-se envolvida com as atividades 

propostas pelo educador e com o projeto pedagógico da escola (NAKASHIMA, 

2008c). 

A utilização dos recursos da Lousa digital proporciona uma mudança 
metodológica, oportunizando a adaptação das aulas para os estudantes da 
atualidade. Por ser um equipamento que fica instalado na própria sala de 
aula, o educador se sente mais disposto em utilizá-lo, diferentemente das 
aulas ocorridas no laboratório de informática, em que precisa deslocar-se 
para um ambiente que não é o seu. Outro fator relevante é a sua 
semelhança com a Lousa tradicional, com o diferencial de possuir vários 
recursos que permitem a interação com o conteúdo abordado pelo 
educador. Com isso, criam-se novas possibilidades criativas tanto para o 
educador, como para o estudante, principalmente ao utilizarem os materiais 
disponíveis na galeria de imagens multimídia e arquivos Flash. 
(NAKASHIMA e AMARAL, 2006a, p. 43). 
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O Governo tem apresentado interesse em proporcionar as escolas esta 

mudança metodológica e desde 1997 existe um programa em parceria com Governo 

Federal, o FNDE e o MEC chamado ProInfo (Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional), executado pelo Ministério da Educação, composto por três vertentes 

de formação, como mostra o Quadro 06, com o intuito de promover o uso 

pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas redes públicas de 

educação básica. O Proinfo é apenas um dos programas do governo para este fim, 

como também o Proinesp, o Rived, o curso Mídias (educador como autor das 

tecnologias e não apenas mero utilizador...). O ProInfo leva às escolas 

computadores, recursos digitais e conteúdos educacionais. Em contrapartida, 

estados, Distrito Federal e municípios devem garantir a estrutura adequada para 

receber os laboratórios e capacitar os educadores para uso das máquinas e 

tecnologias. (FNDE, on-line). No Quadro 4 podemos ver as vertentes que o 

programa se compõe.  

 

 

1 - 
Implantação de ambientes tecnológicos, equipados com computadores e 

recursos digitais nas escolas públicas de educação básica; 

2 - 
Capacitação dos educadores, gestores e outros agentes educacionais, para a 

utilização pedagógica das tecnologias nas escolas e inclusão digital; 

3 - 
Oferta de conteúdos educacionais multimídia e digitais, soluções e sistemas de 

informação disponibilizados pelo Ministério da Educação. 

 
Quadro 4 – Três vertentes que o programa se compõe. 
Fonte: Dados retirados do site de compras do FNDE10 

 

 

Em 2012, o Proinfo disponibilizou para as escolas uma Lousa Digital 

diferenciada das Lousas tradicionais. Estas Lousas são chamadas de Computador 

Interativo e Solução de Lousa Digita:  

 

(...) um computador interativo (projetor multimídia). Concebido e 
desenvolvido pelas universidades federais de Santa Catarina e de 
Pernambuco, esse computador diferencia-se por facilitar a interatividade. 
Ele foi desenvolvido ainda como um dispositivo leve e portátil, podendo ser 
levado pelos educadores para as salas de aula. O equipamento é 

                                                
10

 Disponível em: http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/produtos/laboratorio-de-

informatica-proinfo   

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/produtos/laboratorio-de-informatica-proinfo
http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/produtos/laboratorio-de-informatica-proinfo
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interligado aos laboratórios ProInfo e contém teclado, mouse, portas USB, 
porta para rede wireless e rede PLC, unidade leitora de DVD e um projetor 

multimídia. (FNDE, on-line) 

 

Este programa forneceu para as instituições de ensino, Lousas Digitais 

interativas portáteis, como mostra a Figura 8. Elas foram criadas pelas universidades 

Federais de Santa Catarina e de Pernambuco, apesar de ter o nome de “computador 

interativo”, ele não é apenas um computador ou um projetor multimídia e também 

não é somente uma Lousa Digital, podendo ser as três coisas em apenas um 

equipamento. Por meio deste aparelho, torna-se desnecessário o uso de 

computador e do projetor, como para as Lousas tradicionais, pois estas tecnologias 

já vêm embutidas nele, o que diferencia a Lousa Digital interativa portátil do 

datashow comum.  

Ainda possui juntamente com ele: teclado, mouse, e acopladas portas USB, 

porta para rede wireless e rede PLC, há também leitor de DVD e um projetor 

multimídia, como mostra a Figura 09. Seu custo é mais barato do que as Lousas que 

necessitam serem instaladas, de acordo com o site de compras do FNDE elas 

custam R$ 2.520,00. Sendo que as Lousas tradicionais, que necessitam serem 

instaladas, variam de R$ 5.000,00 até 25.000,00, de acordo com a reportagem: “Em 

feira sobre a escola do futuro, a maior oferta ainda é a Lousa Digital" no congresso 

internacional sobre a escola do futuro - 20ª Educar Educador (MORENO, 2013).  

Este conjunto de tecnologias possibilita maior interatividade no 

desenvolvimento das aulas. A interatividade mediada via Lousa Digital é um novo 

meio de construir relações com os conteúdos e de transformar a condição da 

aquisição de conhecimentos e de participação. É a evolução de um tipo de 

linguagem que não é mais baseada somente na oralidade e na escrita, mas também 

é áudio visual e dinâmica, pois permite que o sujeito além de receptor, seja produtor 

de informações.    
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Figura 08 – Computador Interativo e Solução de Lousa Digital.  
Fonte: Portal de compras FNDE11 

 

 
 

Figura 09 – Computador Interativo e Solução de Lousa Digital.  
Fonte: Site oficial da Prefeitura Municipal de Pereiro.12 

 

Percebe-se, com isto, que aos poucos, as escolas estão sendo equipadas 

com LD, mas que isto ainda não se mostra suficiente para a plena utilização das 

mesmas. 

 

                                                
11

 Disponível em: http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/produtos/computador-interatvo-

projetor  
12

 Disponível em: http://www.pereiro.ce.gov.br/noticias/397-escolas-do-municipio-receberao-

computadores-interativos-e-solucao-de-Lousa-digital  

http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/produtos/computador-interatvo-projetor
http://www.fnde.gov.br/portaldecompras/index.php/produtos/computador-interatvo-projetor
http://www.pereiro.ce.gov.br/noticias/397-escolas-do-municipio-receberao-computadores-interativos-e-solucao-de-lousa-digital
http://www.pereiro.ce.gov.br/noticias/397-escolas-do-municipio-receberao-computadores-interativos-e-solucao-de-lousa-digital
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4.2 Trabalhos correlatos 

 

 

Ao iniciar a busca por pesquisas relacionadas ao uso da Lousa Digital, 

encontraram-se alguns trabalhos interessantes, citam-se a das Pesquisadoras da 

Universidade de Minho (Portugal), Patrícia Alexandra da Silva Ribeiro Sampaio e 

Clara Pereira Coutinho, que realizaram a pesquisa no ano de 2013. Esta pesquisa 

refere-se ao Plano Tecnológico da Educação (PTE), criado pelo governo português, 

com o intuito de combater o déficit de competências em Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TICs). Neste plano de formação, à Lousa Digital, que chamam de 

Quadros Interativos (QI), é um dos recursos trabalhados, por serem estes pouco 

utilizados no processo de ensino-aprendizagem. (SAMPAIO e COUTINHO, 2013). 

O PTE é dividido em três categorias: tecnologia, conteúdos e formação. Neste 

Plano o governo português dotou as escolas de tecnologias necessárias para uso 

tanto em gestão quanto em educação (categoria tecnologia); desenvolveu conteúdos 

tecnológicos para uso em educação (categoria conteúdo) e ofereceu cursos de 

formação aos educadores, para uso da tecnologia na educação (categoria 

formação).  

O objetivo foi promover uma formação de qualidade em TICs para os 

docentes, causando uma mudança nos processos da escola, desde o ensino na sala 

de aula até a gestão administrativa escolar. Em 2009, 44.000 docentes obtiveram 

certificado de competência digital.  

Esta pesquisa não apresentou resultados finais que comprovam que houvera 

mudanças no processo da escola e nem deixaram claro o impacto que esta 

formação representou na “práxis pedagógica” destes docentes. Ao contrário, esta 

pesquisa suscitou mais dúvidas, ou seja, segundo Sampaio e Coutinho (2013, p. 

753): 

 

[...] Com a implementação do PTE em Portugal, importa agora refletir a 
respeito do seu impacto no processo de ensino-aprendizagem. Como estão 
sendo usados os QIs em contexto de sala de aula? Há diferenças entre 
disciplinas? Quais as alterações metodológicas dos professores? Qual o 
impacto da formação em competências pedagógicas e profissionais com 
TICs? Quais as repercussões quanto às aprendizagens dos alunos? 
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A segunda pesquisa foi também em Portugal, onde Vicente e Melão (2009) 

realizaram uma pesquisa sobre o uso do QI por 27 educadores de Matemática do 

ensino básico de cinco escolas diferentes, nos anos de 2007 e 2008. A pesquisa 

mostrou que a inserção destas ferramentas ocorreu em sua maioria sem nenhum 

planejamento.  

Foi constatado que os QIs ainda não estavam sendo utilizados pela maioria 

dos educadores, e os que utilizavam, não aproveitavam todas as suas 

potencialidades. Foram identificados vários motivos pelos quais não eram utilizados 

na prática pedagógica, tais como: “ [...] a falta de tempo para a preparação de 

conteúdos, a falta de formação específica, as dificuldades em resolver questões 

técnicas do computador e ainda o baixo número de equipamentos disponíveis” 

(VICENTE e MELÃO, 2009, p.46). 

No Brasil, Nakashima e Amaral (2008c) realizaram uma pesquisa sobre a 

Lousa Digital, com duas turmas de graduação do Curso de Pedagogia da Unicamp 

de Campinas. Nesta pesquisa observaram “como a linguagem interativa presente na 

Lousa Digital pode ser utilizada na elaboração de práticas pedagógicas 

fundamentadas na Teoria dos Estilos de Aprendizagem” (NARASHIMA, AMARAL, 

2008c, p. 113). Foram selecionados cinco indicadores didático-pedagógicos para 

ajudar no uso da linguagem interativa deste recurso, tais como: interatividade, 

flexibilidade, conectividade, qualidade das informações e conteúdos, convergência 

de linguagens (NARASHIMA, AMARAL, 2008c, p. 116). A proposta foi utilizar estes 

indicadores para planejar uma atividade com a Lousa Digital, e os resultados foram 

positivos, mostrando grande aceitação dos indicadores da linguagem digital 

interativa para a elaboração das práticas pedagógicas com a LD. 

Este trabalho difere-se da pesquisa realizada por Nakashima e Amaral 

(2010d) e das pesquisas já citadas, por ter sido desenvolvido com estudantes do 

Ensino Técnico, com o objetivo de verificar o impacto do uso da LD no ensino, 

buscando subsídios para mostrar aos educadores, a importância da utilização de 

recursos digitais em sua prática cotidiana, para aproximar o mundo vivenciado 

externamente pelo estudante e o mundo da escola.  
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5 PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

 

5.1 Desenho do estudo  

 

 

A abordagem deste estudo metodológico foi a qualitativa, do tipo 

experimental, sendo uma pesquisa dedutiva, partindo da hipótese de que os 

estudantes não têm aulas por meio da Lousa Digital. Trata-se de uma Pesquisa-

Ação por ser um problema coletivo (GIL, 1994a p. 43).  

 

A pesquisa-ação é um tipo de investigação social com base empírica que é 
concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 
resolução de um problema coletivo no qual os pesquisadores e os 
participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos 
de modo cooperativo ou participativo. (THIOLLENT, 1992, p. 14). 

 

Baseia-se na técnica da pesquisa, dedicadas para informar à ação que se 

decide tomar para melhorar a prática. Segundo Tripp (p. 445, 2005), “A pesquisa-

ação educacional é principalmente uma estratégia para o desenvolvimento de 

educadores e pesquisadores de modo que eles possam utilizar suas pesquisas para 

aprimorar seu ensino e, em decorrência, o aprendizado de seus estudantes [...]”.  

O principal autor em que se baseia esta pesquisa, na questão referente às 

definições de pesquisa-ação, será Tripp (2005), que a caracteriza da seguinte 

maneira conforme mostra o Quadro 05. 

 

 

Pesquisa-ação 

Tripp 

(2005) 

Compreender 

o problema e 

saber por que 

ele ocorre com 

o intuito de 

projetar 

mudanças 

para a 

melhoria da 

A metodologia 

de pesquisa 

deve sempre 

estar 

submetida à 

prática, 

procurando 

sempre fazer 

julgamentos 

Sempre 

começa a 

partir de 

algum 

tipo de 

problema, 

tratando-o 

de forma 

real. 

Utiliza uma 

ação 

baseada na 

compreensã

o alcançada 

por meio da 

análise de 

informações 

de pesquisa, 

É necessário 

fazer 

julgamentos 

competentes a 

respeito daquilo 

que mais 

provavelmente 

aperfeiçoará a 

situação de 

Tende a 

documentar 

seu 

progresso, 

com 

informações 

produzidas 

pela prática.  
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Quadro 5 – Definição de Pesquisa-ação por Tripp (2005). 
Fonte: TRIPP (2005)13 

 

 

Esta pesquisa se qualifica como de natureza aplicada, pois tem o intuito de 

resolver um problema real. De acordo com Barros e Lehfeld (2000, p. 78), a 

pesquisa aplicada, tem como motivação a necessidade de produzir conhecimento 

para aplicação de seus resultados, com o objetivo de “contribuir para fins práticos, 

visando a solução mais ou menos imediata do problema encontrado na realidade”. 

Appolinário (2004, p. 152), salienta que pesquisas aplicadas, têm o objetivo de 

“resolver problemas ou necessidades concretas e imediatas”, sendo esta a intensão 

desta pesquisa. 

 

 

5.2 Amostra/população da investigação 

 

 

Optou-se por uma amostra não probabilística, uma vez que fica mais alinhada 

aos objetivos do estudo, amostra por conveniência, devido a acessibilidade aos 

participantes.  

O local onde se realizou a pesquisa foi o Colégio Técnico Industrial UFSM 

(CTISM), tendo como público-alvo, duas turmas de Nível Técnico, uma do curso 

Técnico Subsequente em Eletromecânica, com 34 estudantes matriculados, onde 27 

estudantes compareceram nas aulas durante a pesquisa, a outra turma foi do curso 

Técnico Subsequente em Eletrotécnica, com 37 estudantes matriculados, onde 20 

estudantes compareceram as aulas para a pesquisa. Ambas funcionando no turno 

da noite, possuem a mesma disciplina em sua grade curricular, que é ministrada 

pela mesma educadora.  

 

                                                
13

 Fonte: Dados retirados da produção do autor David Tripp. Pesquisa-ação: uma introdução 
metodológica. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 3, p. 443-466, set./dez. 2005. 

situação atual. baseados na 

melhor 

evidência que 

se possa 

produzir. 

ou seja, têm 

uma ação 

estratégica. 

maneira eficaz. 
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5.3 Caminhos percorridos pela investigação e análise 

 

  

Inicialmente foi realizado um estudo bibliográfico sobre a Lousa Digital, 

utilizou-se ainda um mapeamento já existente das funcionalidades da Lousa Digital, 

sendo este material elaborado por meio de um estudo realizado pelas autoras 

Santos, Varaschini e Martins (2013). A LD estudada foi a Smart Board, Modelo 

SBV280, que disponibiliza 155,9 cm × 117,2 cm de área útil. Apresenta cerca de 84 

recursos disponíveis para uso educacional, de modo geral, as Lousas Digitais 

possuem as mesmas funcionalidades, tendo apenas algumas mudanças no design 

do software dentre outros detalhes.  

Após o estudo inicial, foram realizadas algumas práticas com a LD, para um 

melhor domínio e familiarização com os recursos, buscando a capacidade de 

manuseá-lo para sua utilização nas aulas.  

Para a aplicação da pesquisa, foram consultados informalmente educadores 

do Colégio Técnico Industrial UFSM (CTISM) da área de Informática - por ser a área 

de formação da pesquisadora -, que tivesse disponibilidade de tempo e interesse, 

sendo que uma das educadoras se disponibilizou a fazer parte da pesquisa. Marcou-

se, então, uma reunião com ela para explicar o objetivo da pesquisa e verificar se a 

mesma aceitaria contribuir para este trabalho. Nesta reunião e após o aceite da 

educadora, foram acertados quais os cursos fariam parte da pesquisa, quais 

disciplinas se relacionavam com a área da pesquisadora, buscando por fim o 

conteúdo que a educadora julgasse mais difícil de ser trabalhado. Ficou acordado 

que a disciplina seria a Informática com o conteúdo II – Introdução à planilha 

eletrônica Excel, do item 2.1 ao 2.11, onde podem ser vistos na ementa, que se 

encontra no Anexo 05, os cursos foram os Técnicos subsequentes em Eletrotécnica 

e Eletromecânica. 

Partindo deste levantamento, foi realizado um planejamento de aula com o 

uso da Lousa Digital para a turma de Técnico em Eletromecânica e um planejamento 

de aula com o mesmo conteúdo sem o uso da Lousa para o curso Técnico em 

Eletrotécnica. 

Na primeira aula durante a realização da pesquisa, foi aplicada uma 

avaliação, para ambas as turmas, com o objetivo de verificar o nível de 

conhecimento que as mesmas já possuíam sobre o conteúdo que seria trabalhado e 
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também na sequência, poder confirmar o avanço dos mesmos. Esta avaliação se 

encontra no Anexo 02. A partir de então, passou-se para a aplicação das aulas.  

O conteúdo das aulas com o uso da LD foi organizado seguindo a ementa da 

disciplina, selecionando os recursos que poderiam contribuir para melhor 

compreensão do mesmo. Para a organização e seleção destes recursos e criação 

das aulas, baseou-se na estratégia de Arquiteturas Pedagógicas (AP) definidas por 

Behar (2009), onde combina-se a parte técnica e a visão pedagógica, expressando 

um modelo pedagógico para o ensino, que contempla aspectos organizacionais, 

tecnológicos, metodológicos e de conteúdo. Os aspectos organizacionais - 

abrangem a fundamentação do planejamento e proposta pedagógica; os aspectos 

tecnológicos - abrangem a escolha da plataforma e suas funcionalidades; os 

aspectos metodológicos - apresentam as atividades propostas e as interações; e o 

conteúdo - abrange os materiais educacionais usados, entretanto, de uma forma 

mais conceitual e de planejamento das ações.   

De acordo com este modelo, o planejamento e as aulas se deram como 

mostram as Figuras 10, 11, 12, 13, 14 e 15, a seguir: 

 

 

 

Figura 10 – Representação Organizacional  
Fonte: Elaborada pelo pesquisador (2014). 
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Figura 11 – Representação Aspectos Metodológicos. 
Fonte: Elaborada pelo pesquisador (2014). 
 
 

 

 

Figura 12 – Representação Aspectos Metodológicos. 
Fonte: Elaborada pelo pesquisador (2014). 
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Figura 13 – Representação Aspectos Metodológicos. 
Fonte: Elaborada pelo pesquisador (2014). 

 
 
 

 

Figura 14 – Representação Aspectos Tecnológicos. 
Fonte: Elaborada pelo pesquisador (2014). 
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Figura 15 – Representação do Conteúdo. 
Fonte: Elaborada pelo pesquisador (2014). 

 
 

 
Com as aulas e atividades construídas, ministraram-se as aulas para as duas 

turmas, sendo que na turma do Técnico em Eletromecânica foi usada a LD e na 

outra turma não. 

Durante todas as aulas que foram ministradas com o auxílio da LD, ao final da 

explicação, pode-se enviar o conteúdo da mesma via ambiente virtual para os 

estudantes em forma de um vídeo aula, criada por meio dos recursos da Lousa, 

possibilitando aos estudantes o acesso constante a ela quando desejassem. 

Ao final da pesquisa, que realizou-se no período de dois meses (junho e 

julho/2015), aplicou-se a mesma avaliação inicial, também para ambas as turmas. 

Este procedimento foi adotado com o objetivo de verificar o quanto foi aprendido 

nestas aulas. Esta avaliação se encontra no Anexo 02. 

Ainda, no mesmo momento, foi aplicado um questionário para o curso 

Técnico em Eletromecânica, ou seja, apenas para a turma na qual foram ministradas 

as aulas por meio da Lousa Digital. Este também teve o objetivo de verificar as 

percepções dos estudantes na questão do uso da LD, verificando seu nível de 

motivação, e os pontos positivos e negativos percebidos por eles, ao terem esta 

ferramenta sendo utilizada a nível educativo. Este questionário se encontra no 

Anexo 03. 

Logo foi realizada, ao término das aulas, uma entrevista estruturada com a 

educadora responsável pelas turmas, que atuou nesta pesquisa somente como 
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observadora, pois as aulas foram ministradas pela pesquisadora deste trabalho. As 

questões que nortearam esta se encontram no Anexo 03. A utilização desta é 

essencial, pois promove os subsídios que não seriam alcançados somente com o 

estudo bibliográfico. Ribeiro (2008 p.141) aborda a entrevista como: 

 

A técnica mais pertinente quando o pesquisador quer obter informações a 
respeito do seu objeto, que permitam conhecer sobre atitudes, sentimentos 
e valores subjacentes ao comportamento, o que significa que se pode ir 
além das descrições das ações, incorporando novas fontes para a 
interpretação dos resultados pelos próprios entrevistadores. 

 

É de fundamental importância envolver os sujeitos no processo de criação 

das aulas com uso da Lousa Digital, pois são eles que poderão aproximar a 

realidade da teoria com a prática. Conforme Gil (1999b, p. 118), existe algumas 

vantagens bem significativas na pesquisa realizada por meio de entrevistas:  

 

a) possibilita a obtenção de maior número de respostas, posto que é mais 
fácil deixar de responder a um questionário do que negar-se a ser 
entrevistado;  
b) oferece flexibilidade muito maior, posto que o entrevistador pode 
esclarecer o significado das perguntas e adaptar-se mais facilmente às 
pessoas e às circunstâncias em que se desenvolve a entrevista; 
c) possibilita captar a expressão corporal do entrevistado, bem como a 
tonalidade de voz e ênfase nas respostas. 

 

Na turma do curso técnico em Eletromecânica, onde foram aplicadas as aulas 

com o uso da Lousa, obteve-se a participação de 20 estudantes em todas as aulas e 

avaliações. Já na turma do curso técnico em Eletromecânica, onde não foi realizado 

aulas por meio da Lousa Digital, obteve-se a participação de 24 estudantes na 

avaliação inicial e 27 estudantes na avaliação final. Foram fornecidas 12 aulas para 

a aplicação da pesquisa, 6 aulas de 50 minutos em cada turma. As aulas foram 

ministradas no laboratório de informática, o qual já possui a Lousa instalada. Pode-

se ver o movimento da pesquisa representado na Figura 16. 
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Figura 16 – Movimento da pesquisa. 
Fonte: Elaborada pelo pesquisador (2014). 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 

Para facilitar o entendimento chamaremos de Turma A, aquela em que foi 

utilizada a Lousa Digital e Turma B, a turma a qual não foi feito o uso da Lousa 

durante as aulas.  

 

 

6.1 Análise dos questionários: Conhecimento prévio X Conhecimento posterior 

 

 

Inicialmente a avaliação foi apresentada para verificar o nível de 

conhecimento sobre o Excel, mostrou que a turma B apresentava um maior grau de 

conhecimento do Excel, sendo de (70%) em relação à turma A (50%), sendo que 

ambas as turmas não apresentam estudantes com conhecimento avançado. E o 

índice dos estudantes que não conheciam o Excel na turma A (11,1%) foi bem 

significativo, porque era mais que o dobro dos que desconheciam o conteúdo de 

Excel na turma B (5%), ou seja, a turma onde, posteriormente, foram aplicadas aulas 

por meio da Lousa tinha mais dificuldade e menos conhecimentos sobre este 

conteúdo antes do mesmo ser ensinado. 

Na análise das respostas da aplicação pela segunda vez, da mesma 

avaliação, para aferir o nível de conhecimento posterior às aulas, percebe-se uma 

evolução significativa da turma A, a turma que teve aulas com o uso da Lousa Digital 

em comparação com a turma B que não utilizou este recurso. Acredita-se que este 

fato é atribuído ao uso da LD, pois a única diferença que se teve entre as aulas, foi o 

uso desta ferramenta.  

Na Figura 17 encontra-se um gráfico comparativo das duas turmas no 

momento antes e depois, mostrando claramente o crescimento da turma A, em 

relação ao conhecimento básico, pois a mesma obteve um crescimento no 

conhecimento intermediário e diminuiu significativamente o desconhecimento sobre 

os conteúdos de Excel. 

Pode-se inferir que o ensino com a Lousa Digital, facilitou a compreensão e 

apreensão de conteúdo do Excel. 
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Figura 17 – Gráfico – Conhecimento Prévio X Conhecimento Posterior (Turmas A e 
B) 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

Conforme o exposto no gráfico da Figura 17, os estudantes da turma A, 

apresentavam pouco conhecimento sobre o Excel, desde os conhecimentos básicos 

deste programa, como fazer tabelas e cálculos, exigindo, assim, maior esforço da 

educadora para desenvolver o conteúdo. Percebeu-se que houve uma motivação 

por parte dos estudantes a qual poderíamos atribuir ao fato de ser um conteúdo 

desconhecido, porém o que ficou evidente em suas respostas foi a presença da 

Lousa Digital como instrumento para a aquisição do conteúdo. Dessa maneira, com 

o uso da Lousa Digital, os estudantes apresentaram maior interesse, tanto que o 

índice do conhecimento básico, após utilização da Lousa, praticamente dobrou o 

percentual. 

Acredita-se que a compreensão foi facilitada pelas ferramentas que a Lousa 

disponibiliza, como: holofote, setas, lupa, canetas, marcadores de texto, etc., 

focando especificamente no ponto em que o conteúdo do aplicativo Excel estava 

sendo abordado, permitindo assim uma aula mais dinâmica, concretizando a 

apreensão do que estava sendo estudado. 

A Turma A não apresentou percentual de avançado (0,0%).  
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6.2 Análise do conhecimento sobre o conteúdo de Excel. 

 

 

O grau de conhecimento declarado pelos estudantes se confirmou nas 

questões relacionadas ao conteúdo. Foram aplicadas 11 questões, e fazendo uma 

média dos acertos, na turma A, 50,38% dos estudantes acertaram as respostas 

antes mesmo de ter o conteúdo abordado. Já a turma B obteve 59% de acertos, 

também antes dos conteúdos serem abordados em sala de aula. 

Após os conteúdos serem trabalhados em sala de aula, foi aplicado o mesmo 

questionário para avaliar o nível de avanço relacionado ao conhecimento sobre o 

conteúdo abordado. Os resultados foram positivos. Na turma A, que foi utilizada a 

Lousa Digital em suas aulas, cresceu em 25.72%, o conhecimento sobre o conteúdo 

do Excel. Já na turma B, onde não foi aplicado a Lousa Digital, também houve 

aumento do conhecimento (19.18%), mas foi menor que na turma A, como mostra a 

Figura 18. 

 

 

Figura 18 – Gráfico – Conhecimento sobre o conteúdo do Excel (Turma A x Turma 
B) 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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Portanto, com esse resultado, pode-se inferir que a Lousa Digital contribuiu 

para o aumento no que diz respeito ao índice de conhecimento do conteúdo 

abordado. Este dado mostra que o uso da Lousa Digital no ensino pode contribuir 

para a compreensão e apreensão de conteúdos e que pode contribuir com o 

desempenho do estudante.  

Nota-se nas respostas dos questionários um crescimento maior nos índices 

da turma A, tanto em relação ao índice básico de conhecimento quanto ao número 

de estudantes que não conheciam o Excel. O que reforça a contribuição da LD no 

ensino.  

 

 

6.3 Análise sobre a opinião dos estudantes em relação a LD. 

 

 

Analisando o questionário sobre a opinião dos estudantes, sendo que cada 

um foi identificado como E1; E2; E3;[...], em relação ao uso da Lousa Digital. Com a 

turma que teve aulas por meio desta tecnologia, obteve-se os seguintes resultados:  

Quando perguntados na questão 01, se já tinham visto algum educador 

utilizar a Lousa, chama a atenção o fato de apenas 1 (um) estudante ter visto, no 

entanto, sabe-se que esta é uma realidade. Na escola onde a pesquisa foi aplicada 

percebeu-se a falta de uso da LD por parte dos educadores, pois no início da 

realização da pesquisa foi necessário atualizar o software da LD que estava 

desatualizado há dois anos.  

Quando os estudantes foram questionados em relação ao uso da LD e seu 

nível de interesse pela aula (questão 02), o resultado foi positivo. A totalidade dos 

estudantes respondeu que seu nível de interesse aumentou com o uso desta 

tecnologia e apontou os fatores para seu interesse nas respostas descritivas14, tais 

como: 

 

E1 -“Maior agilidade e visualização durante aula.”; 

E2 - “Devido a ser um método novo, podendo com uso da mesma assistir as 

aulas no nosso portal.”; 

                                                
14

 O quadro completo das respostas descritivas das questões do questionários está disponível no 

Anexo 06. 
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E3 - “Muitas dúvidas foram mais facilmente resolvidas. Como por exemplo, 

muitas vezes os estudantes ficam em dúvida em como chegar até a opção em que a 

educadora chegou, e com a Lousa, o educador demonstra isso passo a passo de 

forma mais clara.” 

E4 - “Sim porque é prático e dinâmico...” 

E5 - “Sim, porque é algo novo.” 

 

Chama a atenção o fato de algumas respostas apontarem para a questão de 

ser algo “novo”, provando que nunca viram algum educador utilizar a Lousa em sala 

de aula. Muitos também utilizaram a palavra “legal”, o estudante se interessa mais 

pelo conteúdo quando acha que o mesmo é interessante para sua vida. Com afirma 

Mercado: 

Desse modo, ficou evidente que a tomada de consciência dos estudantes 

educadores sobre a necessidade de desenvolver processos de gestão das 

tecnologias na escola emerge a partir das restrições e possibilidades que 

identificam em seus contextos de trabalho ao buscar a integração entre 

diferentes tecnologias nas atividades segundo os objetivos pedagógicos 

destas. A superação dos limites ocorre pelo reconhecimento no contexto 

dos elementos disponíveis que abrem possibilidades para a construção de 

algo novo. (2009, p.82). 

 

Sendo este um dos conteúdos, julgados pela educadora, como mais difíceis 

trabalhados nesta disciplina, é importante salientar que a totalidade dos estudantes 

responderam, tanto na questão 03 como em outras, que acharam mais “fácil” 

aprender o conteúdo por meio da Lousa, lembrando que na entrevista com a 

educadora ministrante da mesma, também se obteve esta conclusão a respeito 

desta facilidade.   

Alguns fragmentos das respostas descritivas dos estudantes destacam a 

interação com o conteúdo, a facilidade de visualização e agilidade. 

 

E1 - “Sim, porque a educadora pode interagir com o conteúdo.” 

E2 - “Sim. Pois facilita a visualização.” 

E3 - “Chama mais a atenção do estudante.” 

E4 - “Sim, pois a aula fica mais interativa.” 
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Um ponto que deve ser ressaltado nestas respostas é a palavra 

“visualização”, pois o conteúdo abordado tem muitos detalhes importantes, que 

tornam difíceis de acompanhar. E com o uso da ferramenta holofote, tornou-se muito 

fácil destacar onde ficava cada recurso do aplicativo estudado, pois o mesmo possui 

muitas informações e não há a possibilidade de desmembrar os conteúdos para sua 

explicação.   

Para entender o resultado da questão 04, é necessário perceber o que se 

quer dizer com aula tradicional. A aula tradicional, como estava ocorrendo antes, 

sem o uso da LD, somente com quadro, giz e datashow. Podemos perceber que em 

sua maioria os estudantes preferem exclusivamente aulas por meio da Lousa, onde 

79.2% deram esta resposta. Mas, ainda temos uma menor porcentagem (20.8%) 

que gosta de ambas, ou seja, das aulas tradicionais e/ou com o uso da LD, como 

mostra a Figura 19. 

 

79,2%

20,8%

aula com lousa X aula tradicional

com lousa

tradicional

ambas

nenhuma

 

 Figura 19 – Gráfico – Opção por aulas tradicionais ou com o uso da Lousa Digital 

Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

Convém destacar as respostas de estudantes que apontaram para ambos os 

tipos de aulas e que a LD poderia ser utilizada como um complemento das aulas 

tradicionais. Eles escreveram:  

 

E1- “Data show para teoria e Lousa Digital para prática, chama mais a 
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atenção do estudante aumentando o nível de concentração.” 

E2 - “Porque eu entendi do mesmo jeito tanto com a aula tradicional quanto a 

aula com a Lousa digital.” 

E3 - “Juntando o tradicional com o novo desperta mais interesse.” 

 

Alguns pontos importantes foram citados nestas respostas, tais como: 

entendimento”, “interatividade”, “atenção”, “nível de concentração”.   

Na questão 05, perguntava-se a respeito da motivação, 87.7% dos estudantes 

responderam que se sentiram mais motivados nas aulas, quando foi utilizada a 

Lousa Digital, como mostra o gráfico na Figura 20.  

 

 
Figura 20 – Gráfico – Nível de motivação com aulas por meio da Lousa Digita 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

Algumas declarações dos estudantes apontam que os mesmos se sentem 

motivados por recursos tecnológicos porque facilitam a compreensão do conteúdo. 

 

E1 - “Sim, “porque é um método diferente de dar aula.” 

E2 - “Fica mais legível com a Lousa” 

E3 - “Mais prático para aprender com a Lousa digital.” 
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Há alguns pontos que se repetem, inclusive a questão do “algo novo”. “Sabe-

se da necessidade de se recriar um novo modelo de educação. As tecnologias que 

vêm crescendo e se desenvolvendo, atualmente são caminhos para reinventar um 

novo espaço de ensino e aprendizagem na sala de aula.” (ITAKO, RIVA, SOUZA E 

CHAVES, 2013, p.8). E quando isso acontece, faz com que os estudantes sintam-se 

mais motivados. 

A alternância do usuário da posição de leitor/observador de conteúdos para 

a de criador/autor/colaborador torna o mesmo mais motivado a participar e a 

contribuir com “o todo”, pois estes não apenas atuam no consumo de 

informação e conhecimento, mas também na sua criação e 

compartilhamento. (SCHONS, p.83, 2008) 

 

E1 - “Todos visualizam ao mesmo tempo com o mesmo pensamento e os 

estudantes interagem mais nas aulas.” 

E2 - “Sim, pelos assessórios.” 

 

Na questão de número 715, ilustrada no gráfico da Figura 21, abaixo, foi 

pedido que os estudantes avaliassem as principais ferramentas da Lousa Digital 

utilizadas em aula. Verificamos que as ferramentas foram bem aceitas pelos 

estudantes, pois quase todas foram classificadas como muito boa. Nenhum deles as 

classificou como péssima, e uma pequena parte selecionou as opções regulares e, 

ou indiferentes.  

                                                
15

 As respostas separadas da questão de número 7 se encontram no Anexo 7. 
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Figura 21 – Gráfico – Gráfico da aprovação dos recursos da LD 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

 

Com relação à avaliação das aulas pelos estudantes, os mesmos avaliaram 

como positivo o uso da LD (Figura 22), declarando que a as aulas ficaram mais 

atrativas, prendendo a atenção dos alunos. Alguns estudantes citaram a questão de 

“facilitar”, sendo de fato, este um dos objetivos da Lousa Digital facilitar o ensino, 

fornecendo recursos que possibilitem o melhor entendimento do estudante para os 

conteúdos abordados. 

Nesta figura 22, percebe-se que ainda é necessário explorar mais o uso da 

Lousa Digital, pois 66% dos estudantes consideraram muito boa as aulas com LD, 

no entanto, 29% consideraram boa, significa que ainda precisa melhorar, seja por 

parte de capacitação dos educadores, ou mesmo, romper com a cultura do quadro e 

giz. Mais evidente ainda está à necessidade de uma mudança cultural em nossas 

escolas técnicas pelas respostas de 4% dos estudantes que se disseram 

indiferentes às aulas com LD.  

A justificativa dos que consideraram “muito boa” foi de que a aula com a 

Lousa Digital foi mais atrativa e, com isso facilitou a aprendizagem, além de 

proporcionar a interação com o professor. Os que consideraram boa, apenas 

salientaram que a utilização da Lousa facilita o entendimento dos conteúdos. Os 

estudantes que consideraram indiferente, não justificaram sua resposta. 
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Figura 22 – Gráfico – Gráfico de avaliação das aulas com o uso da LD 

 Fonte: Dados coletados na pesquisa 
 
 

Os estudantes foram questionados, também, em relação ao uso dos recursos 

da LD, eles citaram um recurso que chamou bastante a atenção nas aulas: o 

gravador. Gravamos as aulas por meio deste recurso e elas puderam ser vista pelos 

estudantes posteriormente. Com este fim, elas foram publicadas no site youtube.com 

da aula Introdutório16, e da continuação da explicação do conteúdo17. O link foi 

postado no ambiente virtual Moodle, onde os estudantes acessam a disciplina.  

Esta ferramenta dá à possibilidade do estudante ver a aula quantas vez quiser 

por meio do vídeo. Assim, acaba sendo uma vídeo-aula, pois ela grava a tela que 

está sendo trabalhada na Lousa Digital, e até mesmo a fala, necessitando para isso 

apenas de um microfone instalado no computador. Este recurso facilita para ao 

estudante, que faltou à aula ou perdeu a explicação do professor, podendo assistir a 

gravação da aula posteriormente. 

Apresentamos algumas falas dos estudantes referentes à gravação das aulas: 

 

E1 - “Poder gravar as aulas, escrever em cima dos vídeos e textos e depois 

arquivas essas explicações em formato pdf.” 

                                                
16

 https://www.youtube.com/watch?v=DDcuVI_ITjM 
 
17

 https://www.youtube.com/watch?v=fJz9kIB5Oe0 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DDcuVI_ITjM
https://www.youtube.com/watch?v=fJz9kIB5Oe0
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E2 - “Melhor visualização da matéria.” 

E3 - “A possibilidade de gravar em vídeo podendo ser revisado a qualquer 

momento.” 

E4 - “Um método diferente de ensino, interatividade, etc.” 

 E5 - O fato de poder gravar as aulas.” 

E6 - “A rápida compreensão, e também porque da para gravar a aula e 

assistir quando quiser ou precisar.” 

E7 - “Poder gravar a aula e assistir quando quiser.” 

 

Outro ponto importante abordado no questionário refere-se aos pontos 

negativos observados pelos estudantes no uso da LD. Apresentamos algumas 

colocações feitas por eles: 

 

E1 - “Configurar a tela fica cortada.” 

E2 - “Demora mais tempo para digitar e apagar.” 

E3 - “O teclado, porque para digitar fica mais lento por causa que tem que ir 

de letra em letra e no teclado manual tu consegue uma velocidade maior de digitar.” 

E4 - “O barulho do clique na Lousa me incomoda.” 

E5 - “Às vezes há falhas no que o educador tenta fazer nela.” 

 

Obtivemos poucos pontos negativos citados, todavia, é importante levá-los 

em consideração. Vejamos então os cincos pontos citados e algumas considerações 

sobre cada um deles: 

 

1. E1 - “Configurar a tela fica cortada.”  

 

Este foi um dos maiores problemas enfrentados para dar andamento na 

pesquisa. Embora o planejamento tenha ocorrido de maneira bem antecipado com 

testes realizados na Lousa Digital, quando foi ser realizada a pesquisa não 

encontrou-se a mesma em perfeitas condições de uso. Na primeira vez tivemos que 

instalar o software, pois já faziam dois semestres que não estava instalado, o que 

comprova que ninguém a estava utilizando.  

Durante os dois meses de uso da Lousa, houve constante necessidade de 

chamar os técnicos em informática para arrumarem o Data Show, que estava fora do 
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esquadro da Lousa, ou seja, em nenhuma das aulas, a Lousa Digital estava pronta 

para a utilização e em perfeitas condições, o que dificultou bastante o trabalho, isto 

se deu devido a configuração não estar adaptada para a Lousa. A preocupação 

neste aspecto é que provavelmente os educadores que enfrentarem este impasse, 

não vão utilizá-la.   

 

2. E2 - “Demora mais tempo para digitar e apagar.”  

3. E3 - “O teclado, porque para digitar fica mais lento por causa que tem 

que ir de letra em letra e no teclado manual tu consegue uma velocidade maior de 

digitar.” 

 

Os itens 2 e 3 também foram observados pela educadora na entrevista, ver 

Anexo 04. A questão referente ao teclado virtual não ser tão ágil para digitar, pois 

nesta versão de Lousa pode-se usar apenas a caneta, ou seja, utiliza-se apenas 

uma das mãos, onde o teclado normal (hardware) da mais agilidade, até mesmo 

pela prática.  

 

4. E4 - “O barulho do clique na Lousa me incomoda.” 

 

Este ponto também foi observado pela educadora na entrevista, ver Anexo 

04. Quando encostamos a caneta na tela, ela faz um pequeno barulho, por ser um 

material plástico sendo pressionado sobre uma tela, chamou bastante à atenção ser 

colocado como ponto negativo esta questão, que parecia quase inaudível. As 

Lousas Digitais que podem ser utilizados o próprio dedo, não têm este problema, 

pois tocando a mão sobre a tela, não gera nenhum som.    

 

5. E5 - “Às vezes há falhas no que o educador tenta fazer nela.” 

 

Toda tecnologia está sujeita a falhas, até mesmo por não dominarmos por 

completo seu funcionamento. Naturalmente, quando isto acontece, pode prejudicar o 

bom andamento da aula.  
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6.4 Análise da Entrevista com a Educadora 

 

 

Ao analisar as respostas dadas pela educadora18, verificou-se o interesse 

dela em relação ao uso da LD, tanto que a mesma tentou aprender a usar por conta 

própria este recurso, pois não foi ofertada nenhuma capacitação para seu uso na 

escola. Além da falta de capacitação, ela salientou a falta de apoio tecnológico para 

a resolução de problemas de software e calibração da LD, o que é mais um 

complicador para o seu desuso no ensino. Resumindo, falta fluência tecnológica 

para utilizar a Lousa Digital. 

Na sua avaliação sobre a reação dos estudantes quanto ao uso da LD no 

ensino, ela salientou que os estudantes se mostraram bem interessados e 

participativos. Fez referência a presença em sala de aula, da Turma A, sendo que 

nas aulas, com o uso da LD, foi superior aos demais dias de aula. 

A educadora ressaltou que houve o interesse e o melhor entendimento do 

conteúdo, tendo em vista que a utilização da LD permite uma melhor visualização e 

compreensão do que está sendo ensinado, através do uso de recursos variados. 

Um dado relevante e que vai ao encontro do que os estudantes também 

citaram, que é a questão dos recursos tais como: lupa, holofote, canetas coloridas e 

marcadores que destacam determinado ponto de uma tela, onde se quer chamar a 

atenção para pontos de uma explicação, facilita ensinar conteúdos ricos em 

informações, e que de outras formas seria mais difícil.  

A educadora apontou como dificuldade dois pontos também destacados pelos 

estudantes, a questão do teclado virtual não ser tão prático como o teclado físico e 

do barulho que a caneta faz ao ser pressionado sobre a Lousa, que acaba 

dispersando a atenção do estudante com aquele barulho repetitivo. 

A educadora também foi questionada em relação às questões técnicas do uso 

da LD e o que poderia ser melhorado. Ela destacou problemas na distribuição de 

configuração de recursos na tela, considerando que os recursos que ficam na parte 

superior seriam mais fácil de ser manuseados se fossem nas laterais da tela. 

Salientou também como problema, que não é propriamente da Lousa, mas sim, 

técnico de instalação, que se refere à altura em que a mesma foi instalada. Ela 

                                                
18

 Resposta da entrevista foram colocadas na íntegra no Anexo 4 desta pesquisa. 
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argumentou que a LD usada na pesquisa estava muito alta o que dificulta o uso dos 

recursos que foram configurados para ficarem visíveis na parte superior da LD, que 

realmente consiste numa dificuldade para pessoas de estatura baixa. 

Outro ponto salientado pela educadora é que mesmo com capacitação e uma 

equipe de TI a disposição dos educadores para solucionar os problemas de uso da 

LD, nem todos os educadores estão dispostos a usá-la em sua prática na sala de 

aula, pois o fato de usarem-na, exige uma mudança de estratégia de ensino, requer 

do educador uma necessidade de pensá-la de forma pedagógica frente aos 

conteúdos, porque nem todos estão dispostos a mudar. 

 Ainda sobre a formação inicial ou formação continuada, como citada pela 

educadora, menciona que nunca houve uma formação para os educadores que 

estão atualmente na escola, e que a LD foi instalada em 2011. 

Falou também das LD móveis, que estão disponíveis na escola e que também 

não são utilizadas por falta de conhecimento e pela necessidade de instalação antes 

da aula. Todavia, para a docente, isto é mais um motivo para o não uso desta 

ferramenta, já que normalmente não se tem muito tempo para as aulas e ainda ter 

que montar o equipamento é mais um complicador. 

Em relação ao uso da LD, em suas aulas, a educadora disse que a usaria, 

principalmente os recursos que auxiliam no destaque do conteúdo, tais como: 

canetas coloridas, marcador, lupa, holofote e setas, mas deixaria alguns recursos, 

como teclado, por não considerar muito ágil sua utilização. 

As declarações dela demonstram a necessidade de uma capacitação 

realmente eficaz para uso da LD no ensino, pois o que acontece na maioria das 

escolas é uma formação de forma breve e bastante focada no uso de recursos, e o 

que se percebe é que a inserção de um recurso tecnológico no ensino exige uma 

nova metodologia e postura do profissional em educação. 

Além do que, capacitações de pouco aprofundamento teórico-prático não dão 

segurança ao educador quanto ao uso dos recursos em qualquer situação que 

demonstre a falta de domínio sobre o artefato tecnológico poderá causar 

constrangimento a ele, que deixará de fazer o uso. (CRUZ, 2013; apud RODRIGUES 

e MORALES, 2015, p. 142). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa foi importante tanto na observação como na constatação dos 

dados coletados previamente, por intermédio da escrita, oralidade e estatística, a 

respeito da opinião e circunstâncias reais de agentes essenciais, que nem sempre 

são ouvidos quando na criação de uma nova ferramenta tecnológica educacional ou 

da inserção de um recurso no ensino. Neste caso específico fala-se de estudantes e 

educadores, como mediadores centrais no processo do uso de tecnologias na 

educação.  

Após o levantamento das hipóteses durante a realização deste sintético 

estudo dentro desta escola técnica, cuja função é formar profissionais competentes 

para o mercado de trabalho, que a cada dia está mais instrumentalizado 

tecnologicamente e que precisa de pessoas capazes de interagir com a tecnologia 

de forma amigável, natural e autônoma. O uso da LD no ensino destes profissionais 

se justifica por instigar esta autonomia na busca de novos conhecimentos ou ao 

acesso destes, já que a mesma possibilita a interação com a internet. 

Os dados levantados na pesquisa mostram a adesão dos estudantes ao uso 

da LD, e concluísse que o impacto do uso da mesma no ensino é positivo, levando 

em conta a participação, a motivação e presença em aula. 

Contudo o uso desta, na educação, necessita mais adesões em sua objetiva 

utilização não apenas dos estudantes, mas de educadores, que vençam os seus “

 tabus” e “receios” em relação a aplicação destes recursos despertando 

imediatamente dentro de si a autocrítica, que o conduz à  incentivação do estudante 

na aquisição gradativa, cumulativa, e constante de novos conhecimentos, 

descobrindo-se assim novas habilidades através da aplicação da Lousa Digital. Faz-

se necessário a capacitação docente de maneira adequada e contínua, além de uma 

boa equipe técnica, visando à manutenção eficaz dos equipamentos tecnológicos, 

principalmente para a resolução de problemas técnicos – simples ou complexos, que 

surgem no cotidiano escolar, devido ao uso constante destes aparelhos.  

Também há necessidade do professor perceber sua importância e 

contribuição real no ensino, visualizando também as mudanças tecnológicas, que 

são requeridas nas estratégias de projetos técnicos educativos, e nos procedimentos 
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planejados sob uma nova abordagem para cada experiência com as tecnologias 

educacionais num sentido geral. 

Atualmente presenciamos é a distribuição de LD para as escolas, sem o 

acompanhamento de capacitação inicial e/ou continuada, sem condições técnicas 

apropriadas à utilização da mesma, o que faz com que muitos destes recursos não 

sejam utilizados pelos educadores. 

Precisamos de formação adequada, a fim de desenvolver novas 

competências para o uso de tecnologias no ensino, com o objetivo de aproximar o 

mundo vivenciado pelo estudante no seu dia a dia, ao mundo vivenciado na escola, 

cabe ao educador, despertar a consciência crítica, social e tecnológica, com vistas a 

uma sociedade mais atuante, propiciando através da Lousa Digital a interatividade 

em suas aulas. 

No caso do ensino técnico, isto se dá de maneira mais urgente, tendo em 

vista que estes estudantes irão para o campo de trabalho sem o contato necessário 

com as tecnologias disponíveis na escola e que podem auxiliá-lo na sua formação. 

Todo docente precisa apropriar-se de um novo discurso, com a prática reflexiva, 

geralmente em escolas técnicas que possuem o objetivo específico de promover a 

educação formal técnica e a intersecção entre a tecnologia, humanismo e 

sociedade. Enfim proporcionando uma visão holística do ser humano como um 

cidadão em plena formação social e profissional. 

Atendendo ao que foi observado na pesquisa, entende-se que as escolas e, 

principalmente os educadores, necessitam estar mais preparados para atuarem 

utilizando as ferramentas que as tecnologias digitais interativas oferecem. A aula, 

utilizando a Lousa Digital, por um educador habilitado e conhecedor de seus 

recursos, pode tornar-se muito mais dinâmica e aplausível, motivando os 

estudantes, além de sair da monotonia das aulas tradicionais. 

Considera-se ser importante a utilização de tecnologias na educação a 

percepção clara de que elas devem servir ao educador, não ao contrário. Por isso, é 

relevante que o educador identifique quais são as possibilidades que estas 

tecnologias, aqui especificamente a Lousa Digital, pode disponibilizar a seu favor. 

Com base em tais considerações, ressalta-se que os educadores devem buscar 

aproveitá-las para tornar suas aulas mais ricas e dinâmicas e, não simplesmente 

competir com essas inovações tecnológicas ou ignorá-las. 

Fica evidente na pesquisa que as tecnologias, incluindo a Lousa Digital, 
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podem se tornar instrumentos potenciais para o alcance dos objetivos pedagógicos, 

ampliando a interação entre educadores e estudantes na tarefa de produzir 

conhecimento colaborativamente. No entanto, como a Lousa Digital se constitui 

numa ferramenta, que vem se manifestando de forma modesta nas escolas 

brasileiras, acredita-se que esta pesquisa pode colaborar com subsídios sobre a 

contribuição que a mesma pode proporcionar ao ensino, principalmente no que se 

refere à motivação e o dinamismo das aulas. No ensino técnico, em especial, pode 

possibilitar ao estudante a capacidade de se tornar produtor de ideias, ou seja, um 

construtor de significados e não apenas um decodificador de mensagens. 

Os jovens dominam as tecnologias, portanto os educadores devem estar 

preparados para atuarem nesta perspectiva tecnológica, por isso as Lousas Digitais 

estão chegando às escolas e devem ser utilizadas explorando todo seu potencial de 

instrumento pedagógico, conectando o estudante ao mundo digital, aproveitando 

suas possibilidades de tornar o processo de ensino algo prazeroso e que realmente 

desperte o interesse do estudante pelo aprendizado como cidadão de uma 

sociedade da comunicação e informação. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 01 – Avaliação  

 

Avaliação realizada com os estudantes antes de depois das aulas, primeiramente 

para verificar nível de conhecimento já possuído e posteriormente para verificar o 

aumento do conhecimento após a aplicação das aulas. 
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Anexo 02 – Questionário 

  

Questionário de avaliação dos estudantes em relação ao uso da Lousa 
Digital 
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Anexo 03 – Entrevista 

 

Entrevista com a educadora responsável pela disciplina 

 

1) Você já utilizou a Lousa Digital alguma vez?  

Não oficialmente, já tentei, mas usar em aula não. Nunca tive ninguém que 
desse uma capacitação. Logo que ela veio a 4 anos atrás, tentei ver como 
funcionava, nunca junto com um conteúdo, somente experimentei como 
funcionava, no entanto, ao fazer isso deu problema no software, tentei utilizar na 
disciplina de desenho, porém ela não estava calibrada corretamente, não tinha o 
suporte de informática disponível na época, daí a gente tem que ler manual e 
acaba desistindo e indo pelo mais fácil.  

 
2) Como você notou a reação dos estudantes com o uso da Lousa? 

Achei que eles se interessaram, percebi pelas reações deles, e também por se 
entusiasmarem de vir às aulas, sempre que a Lousa está ligada eles tem 
curiosidade de vir riscar nela. 

 
3) Percebe alguma diferença de comportamento, interesse e motivação do 

estudante em aulas com o uso da Lousa Digital e com aula sem o uso da 
Lousa Digital? 

Acho que sim porque se consegue dar uma explicação melhor utilizando a 
Lousa, pois se consegue marcar no próprio conteúdo por meio dos recursos, não 
so apontando com o dedo, eles visualizam melhor e isso gera um maior 
interesse e motivação.  

 
4) Fale um pouco sobre como o que achou das aulas com o uso da Lousa 

Digital. 

Achei interessante, acho que deveria ser mais utilizado, só que para isso, 
deveríamos ter uma capacitação. Cada uma dessas novas tecnologias chega 
para melhorar, só que não deveria partir do educador ficar descobrindo sozinho 
como ela funciona, o educador não tem tempo para isso, reservar um tempo 
para estudar a tecnologia. Deveria ter alguém que fosse capacitado e desse o 
curso para iniciar o interesse e depois, a partir disso o educador buscar com 
aplicar esses recursos em suas aulas.  

 

5) Fale sobre uma experiência positiva das aulas que assistiu com o uso da 
Lousa. 
Acredito que um dos principais pontos positivos da Lousa e a questão de poder 
chamar a atenção para pontos de uma explicação, principalmente quando o 
conteúdo em si exige isso, que é o caso do conteúdo que foi trabalhado. A 
ferramenta holofote achei muito interessante, pois é muito informação e ele 
ajuda o estudante a concentrar-se no que mais importa no momento. Da mesma 
forma que a Lupa, numa tela existe muita informação e com esse recurso pode-
se dar um zoom,  
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6) Fale sobre uma aula ou tarefa que o uso da Lousa Digital não tenha 
resultado em uma boa experiência. 
Acredito que seja o teclado virtual, não gostei do barulho que faz quando se 
preciso na caneta na Lousa, achei esse barulho chatinho. O teclado físico torna 
a digitação mais rápida, devido à agilidade da prática que já se tem. Se fosse 
somente digitar uma letra eu utilizaria para não sair da Lousa, no entanto, se 
tiver que digitar algo maior eu não utilizaria.  

7) Comente sobre a atenção e o interesse do estudante nas aulas em que há o 
uso da Lousa digital. 
Achei que os estudantes gostaram mais das aulas com a utilização da Lousa.  
 

8) Fale sobre a questão técnica do uso da Lousa digital na sala de aula, sua 
estrutura física, acredita que qualquer educador conseguiria usar? O que 
poderia ser melhorado? 
Acho que sua instalação não ficou boa, a parte superior da Lousa ficou muito 
alta, até para aqueles educadores que tem uma grande estatura conseguem, 
mas mesmo assim ficariam em uma posição incomoda. As disposições de todos 
os recursos da Lousa deveriam ser nas laterais e não na parte superior, assim 
evitaria este problema.   
Não acho que qualquer educador poderia usar, pois para isso exige uma 
dedicação extra, pois tem que aprender a usa-la, tudo que é tecnologia tem que 
aprender a usar, acredito que nem todas as pessoas estão dispostas a aprender 
coisas novas, tem pessoas que já estão acomodadas na mesmice. Eu acho que 
não é para qualquer um, não adianta distribuir em todas as salas de aula, que 
vão ficar paradas.  
Temos também disponíveis aqui na instituição as Lousas digitais móveis, eu as 
achei horríveis, prefiro está instalada na sala, acho que ela é mais fácil, ou seja, 
o educador tem que chegar na sala, ligar e sair usando, se ele tiver que carregar 
e montar, acredito que ai sim que ele não vai usar. Normalmente já não se tem 
muito tempo e se perder 10 minutos para isso ou tentando fazê-la funcionar fica 
complicado. A tecnologia é ruim pó causa disso, nem tudo funciona a contento e 
quando resolve não funcionar o educador não tem como solucionar.  
 

9) Você usaria a Lousa em suas aulas? Por que e como? 
Usaria. Nem todos os recursos, mas alguns acho bem válidos, dou a disciplina 
de desenho e utilizaria para desenhar em cima de algum conteúdo que estou 
passando, marcar salientar. O recurso da lupa que possibilita dar zoom utilizaria 
também, pois a sala é muito grande fica difícil de enxergar para aqueles que 
sentam no fundo.  
 

10)  O que mais gostou em relação ao uso da Lousa nas aulas e o que menos 
gostou? 
O que mais gostei foram às marcações que podem ser feitas para salientar o 
conteúdo.  
O recurso que eu menos gostei foi o teclado virtual é algo muito chato, o barulho 
que faz do contato da caneta com o quadro da Lousa é um barulho que 
incomoda.  
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Anexo 04 – Ementa 
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Anexo 05 – Respostas descritivas do questionário 

  

Questionário aplicado aos estudantes para verificar sua opinião sobre o uso da Lousa Digital 

 

2) Seu nível de interesse pela aula aumentou devido ao uso da Lousa Digital 

Interativa?   

 “Maior agilidade e visualização durante aula.” 

“Sim, porque achei mais legal aprender desta forma.” 

“Porque é melhor para interação e para o entendimento da matéria.” 

“Torna a aula mais interessante e mais fácil de visualizar o que deve ser feito por permitir 

que o educador escreva sobre o conteúdo.” 

“Muitas dúvidas foram mais facilmente resolvidas. Como por exemplo, muitas vezes os 

estudantes ficam em dúvida em como chegar até a opção em que a educadora chegou, e 

com a lousa, o educador demonstra isso passo a passo de forma mais clara.” 

“Pelo motivo de ela tornar a aula mais interessante.” 

“Sim porque e prático e dinâmico...” 

“Aumentou o interesse pela aula, assim prendendo mais a atenção dos estudantes.” 

“Sim. Porque é algo novo.” 

“O modo de a pessoa aprender é mais fácil do que do jeito normal sem a lousa digital” 

“É mais fácil o entendimento com a lousa digital” 

“A facilidade de aprender no meu ponto de vista é mais fácil.” 

“Por ser mais prática, e para o entendimento para verificar o que esta sendo usado; para 

meu conhecimento, ficou melhor.” 

“Devido a ser um método novo, podendo com uso da mesma assistir as aulas no nosso 

portal.” 

“Um modo novo de aprendizado, chama mais atenção para a aula e torna a aula bem mais 

interessante, desperta o interesse do estudante.” 

“Ficou mais fácil para o meu entendimento.” 

“Sim, por ser mais pratico e com uma grande facilidade de entender o conteúdo com mais 

clareza.” 

 

3) Acredita que fica mais fácil aprender quando utilizado a Lousa Digital? 

 “Sim, pois da para marcar na lousa.” 

“Muitas vezes os estudantes ficam em dúvida em como chegar até a opção em que a 

educadora chegou, e com a lousa, o educador demonstra isso passo a passo.” 

“Sim, pois a aula fica mais interativa.” 

“Sim, porque a educadora pode interagir com o conteúdo.” 

“Pois é algo novo e tudo q é novo tem um destaque.” 
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“Sim. Pois facilita a visualização.” 

“Sim, pois fica mais destacado, acho que com toda a tecnologia fica mais ágil para o 

educador.” 

“Podemos ver melhor os detalhes que o educador explica para os estudantes.” 

“Porque pode usar a lousa como quadro, escrevendo manualmente mas ilustrando melhor 

para o entendimento.” 

“Fica mais prático mais interessante.” 

“Melhor entendimento.” 

“Podemos ter melhores explicações, mais detalhes da matéria.” 

“Acho que agente aprende mais, pois visualiza melhor as aulas.” 

“Chama mais a atenção do estudante.” 

“Sim, mais fácil para o educador ensinar e para os  estudantes entender a  matéria.” 

4) Qual das aulas você acha mais interessante: a tradicional (Quadro e data show) ou 

com o uso da Lousa Digital? 

 “Porque fica melhor para entender, facilitando o aprendizado.” 

“POIS SE TORNA MAIS INTERESANTE A AULA QUANDO USADO A LOUSA (AMEI A 

AULA).” 

“Com o uso da lousa, além de mais interessante, é mais prático e possibilita um melhor 

entendimento do estudante.” 

“É outro nível de aprendizado com o uso da lousa” 

“Mais atraente.” 

“Facilita o entendimento.” 

“O entendimento do conteúdo é melhor com a lousa, porque o educador ele pode escrever 

na lousa e no data show não.” 

“Simples porque os outros quadros em alguns países já são extintos.” 

“Pois é um método novo de ensinar.” 

“Pois a visualização fica muito mais fácil.” 

“Pois a visualização fica muito mais fácil.” 

“Porque com a lousa é mais legal.”  

“Por motivo da aprendizagem ser mai simples e a visualização ser mais prática.”  

“Porque eu entendi do mesmo jeito tanto com a aula tradicional quanto a aula com a lousa 

digital.” 

“O aprendizado fica melhor.” 

“Com a lousa fica mais interatividade.” 

“Juntando o tradicional com o novo desperta mais interesse.” 

“Datashow para teoria e lousa Digital para prática, chama mais a atenção do estudante 

aumentando o nível de concentração.” 
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5) Os dispositivos tecnológicos servem para despertar o interesse com novas 

possibilidades de aprender. Se você fosse dar uma nota para o nível de motivação ao 

ter aulas por meio da Lousa Digital, qual seria? 

 “Com certeza fico mais motivado, porque é uma tecnologia inovadora e muito interessante.” 

“Porque facilitou a aprendizagem.” 

“Mais fácil de aprender.” 

“Sim, “porque é um método diferente de dar aula.” 

“Me motivo pela evolução.” 

“Sim, porque é algo novo.” 

“Sinto-me mais motivado, pois aprendemos sobre uma tecnologia nova que já conhecia mas 

nunca tinha visto ser usada.” 

“Fica mais legível com a lousa” 

“Nota 10 por ser mais prático.” 

“Pois é uma coisa nova, eu estava acostumado com o power point e com a lousa é um 

estímulo a mais.” 

“Mais prático para aprender com a lousa digital.” 

“Gera mais interesse, mais fácil de tirar dúvidas.” 

“Tudo que é novo gera mais interesse.” 

“Por ter mais clareza no aprendizado.” 

6) Você acredita que as aulas utilizando a lousa ficam mais atrativas? Justifique. 

 “Sim, pelos assessórios.”  

“Prende mais a tenção do estudante, sendo mais produtiva a aula.”  

“SIM MUITO MAIS ATRATIVAS”  

“Devido a melhor visualização das aulas e facilidade de aprendizagem.” 

“Sim prende mais a atenção.” 

“Melhora o entendimento do que esta sendo exposto aos estudantes.” 

“Porque é um método diferente de ensino.” 

“Sim, por ser uma aula diferente das tradicionais.” 

“Sim, pois muitos estudantes desconhecem deste modo de ensino.” 

“Sim fica bem real como a tela do computador.” 

“Todos visualizam ao mesmo tempo com o mesmo pensamento e os estudantes interagem 

mais nas aulas.” “Sim é mais descontraído.”  

“Motivo de ser mais prático.” 

“Sim. Pois o pessoal não fica perdido e se distraindo com os atrativos da internet.”  

“Pois é mais interessante.” 

“Desperta mais interesse e motiva o estudante.” 

“Chama mais a atenção dos estudantes.” 
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“BEM MAIS CLARO." 

8) Como você avalia as aulas onde fazemos o uso da lousa digital interativa? 

 “Mais divertido!!” 

“Fica bem melhor e atrativo, quando tem uma aula com uso da tecnologia.” 

“Superinteressante, dinâmica e com bastante dedicação e desempenho.” 

“Facilitou o aprendizado porque permite que o educador mostre exatamente onde devemos 

mexer, etc.” 

“Fácil visualização.” 

“Como falado anteriormente, na minha opinião facilita o entendimento, pois o educador 

mostra passo a passo de forma mais claro com o uso da lousa.” 

“Pois deixa a aula mais atrativa.” 

“Simplesmente pela facilidade de aprender.” 

“Justamente pelo fato de ser interativa.” 

“Pois fica mais rápida a compreensão.” 

“Muito inspiradora afinal novas tecnologias são atrativas.” 

“Fica mais fácil de aprendermos.” 

“É algo diferente, por isso torna mais interessante.”  

“A visualização fica em auto definição e melhor o aprendizado.” 

“Muito mais interessante.” 

“Muito boa, agente interage mais com o educador.” 

“Fica muito boa.” 

9) Aponte pontos POSITIVOS da aula com o uso da Lousa Digital Interativa. 

 “Agilidade, modo de explicação rápida, bem detalhada 100%.” 

“Poder gravar as aulas, escrever em cima dos vídeos e textos e depois arquivas essas 

explicações em formato pdf.” 

“Dinâmica.”  

“Melhor visualização da matéria.” 

“Novidade (muitos não conhecem).” 

A questão de poder gravar as aulas.” 

“A possibilidade de gravar em vídeo podendo ser revisado a qualquer momento.” 

“Teclado virtual.” 

“Mais atrativas e fácil aprendizagem.”  

“Facilita o entendimento.” 

“Um método diferente de ensino, interatividade, etc.” 

“Os estudantes interagem com a aula aprendizagem por meio da tecnologia nos tempos de 

hoje não tem limites.” 

“O fato de poder gravar as aulas.” 
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“A rápida compreensão, e também porque da para gravar a aula e assistir quando quiser ou 

precisar.” 

“Poder gravar a aula e assistir quando quiser.” 

“Facilita muito para o educador.” 

“Visualização do ensino fica melhor.” 

“Aprender usando uma tecnologia mais avançada.” 

“Maior facilidade de aprender a explicação.” 

“Mais atrativa e acabamos tendo melhor entendimento da aula.” 

“Melhor visualização, mais fácil explicação por parte do educador.” 

“Quanto mais tecnologia gera mais interesse. O estudante visualiza melhor o conteúdo.” 

“Clareza para entender as explicações.” 

10) Aponte pontos negativos da aula com o uso da Lousa Digital Interativa. 

 “Não ha pontos negativos somente benefícios.” 

“Não tem.”  

“Nada a declarar.” 

“Não considero nada negativo a respeito da lousa.” 

“Não notei nenhum ponto negativo com o uso da lousa digital, só acrescentou a dinâmica 

das aulas.” 

“Configurar a tela fica cortada.” 

“Demora mais tempo para digitar e apagar.” 

“O teclado, porque para digitar fica mais lento por causa que tem que ir de letra em letra e 

no teclado manual tu consegue uma velocidade maior de digitar.” 

“No momento não tenho nenhum.” 

“O barulho do clique na lousa me incomoda.” 

“Não identifiquei nenhum ponto negativo.” 

“Nenhum.” 

“Não ouve pontos negativos em minha opinião.” 

“Não achei nenhum ponto negativo.” 

“Não tenho pontos negativos a relatar.” 

“Nenhum ponto negativo.” 

“Não houve pontos negativos.” 

“Às vezes a falhas no que o educador tenta faze nela.” 

“Não tem.” 

“Por enquanto não avistei nenhum.” 
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Anexo 06 – Resposta da questão 7 do questionário. 
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