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RESUMO 

 

GONÇALVES, Tainá. O curso de mapas mentais na formação docente inicial em história - 

licenciatura: o uso de tecnologias digitais on-line como prática de ensino na 

UNICENTRO/PR. 2019. 249 p. Dissertação (Pós graduação em Educação – Stricto Sensu  

- nível de mestrado). Orientadora: Drª. Jamile Santinello – Universidade Estadual do 

Centro-Oeste. Guarapuava, 2019. 

 

Os usos das tecnologias digitais e on-line pelos alunos estão causando diversas 

transformações na sociedade, tanto no processo de interação como no de comunicação, 

influenciando-se na possibilidade de construção do conhecimento. Consequentemente, 

estes evidenciam a necessidade de superação dos paradigmas tradicionais presentes na 

educação, com novas práticas de ensino que considerem estas mudanças, valorizando-se 

assim o ensino crítico e uma educação de qualidade. Por isso, se faz necessário preparar 

os professores no curso de formação docente inicial, para atuarem aliando a teoria à prática 

com opções diferenciadas de ensino, como as tecnologias que podem auxiliar o professor 

na superação dos desafios proporcionados pelos paradigmas. Assim, constata-se que, a 

disciplina de História, que apresenta o trabalho com um amplo aporte teórico relacionado 

ao desenvolvimento dos indivíduos em sociedade, em diferentes épocas e contextos, 

necessita de ferramentas que auxiliem na prática de construção do conhecimento, sendo 

os mapas mentais on-line como uma das possibilidades disponíveis aos docentes e 

discentes. Em vista disso, esta dissertação de Mestrado tem por questionamento, Como 

os softwares on-line de mapas mentais podem auxiliar e contribuir na superação do ensino 

tradicional e no processo de ensino e aprendizagem, por meio da formação docente inicial, 

tendo como público principal os discentes do curso de licenciatura em História?. 

Consecutivamente, esta pesquisa tem como objetivo geral analisar as contribuições dos 

softwares de mapas mentais no curso de licenciatura em História. Sendo realizado 

metodologicamente uma pesquisa sobre os mapas mentais, as tecnologias, os discentes 

e a formação docente, seguido da pesquisa de campo com os acadêmicos do 3º (terceiro) 

ano do curso de licenciatura em História da Universidade Estadual do Centro-Oeste – 

UNICENTRO, no campus Santa Cruz em Guarapuava – PR. Assim, houve uma 

investigação teórica-prática perante a aplicabilidade dos mapas mentais no ato da 

construção do conhecimento e como ferramenta na prática de ensino diferenciada. Esta 

pesquisa foi de caráter qualitativo, e utilizou-se de instrumentos variados de coleta de 

dados, como questionário inicial e final; diário de bordo e os materiais construídos durante 

o curso no ano de 2018. Para tanto, os principais autores que fundamentaram basicamente 

o estudo foram: Behrens (1999); Freire (1996); Castells (1999); Kenski (2007); Morán 

(2015); Buzan (2009); Cervantes (1999); Hermann e Bovo (2005); Jäschke (2006); Dayrell 

e Carrano (2014); Sales (2014); dentre outros. A pesquisa de Mestrado encontra-se 

estruturada em 5 (cinco) capítulos, os quais apresentam a importância das discussões 

acerca da temática. O curso se demonstrou como uma prática de construção do 

conhecimento significativo por meio do uso consciente de ferramentas e conteúdos 

disponíveis on-line. Desta forma, a utilização dos mapas mentais proporcionou vivências e 

resultados diversificados, obtendo a participação efetiva dos discentes, com a produção de 

16 mapas mentais. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias Digitais e On-line; Formação Docente Inicial; Mapas 

Mentais; Discentes; Aprendizagem. 
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ABSTRACT 

GONÇALVES, Tainá. The mental mapping course in initial teacher training in history - 

undergraduate: the use of online digital technologies as teaching practice in 

UNICENTRO/PR. 2019. 249 p. Dissertation (Master’s in Education – Scricto Sens – 

Master’s level). Speaker: Drª Jamile Santinello – State University of Central-West, 

Guarapuava, 2019.  

 

The use of digital and online technologies by students is transforming society in many ways, 

affecting processes of interaction as well as processes of communication, influencing in the 

possibility of construction of knowledge. Consequently, this sample group exhibits the need 

to overcome the paradigms that exist in traditional education by means of new teaching 

practices that take these changes into account and place importance on critical teaching 

and high-quality education. For this reason, it is necessary to train teachers, in their initial 

training courses, to link theory to practice by having a diverse selection of educational tools, 

such as technologies that help them overcome the challenges posed those paradigms. As 

such, we find that the field of History, whose findings and body of knowledge are related to 

the development of individuals in society, in different eras and contexts, requires tools that 

contribute to the practice of constructing knowledge, whereby on-line mind maps are one 

of the options available to teachers and students. In view of this, this Master’s thesis has as 

question, How online mind map software can help and contribute to overcome traditional 

teaching and the process of teaching and learning, through initial teacher education, having 

as main audience the students of the degree course in History?. Consequently, the goal of 

this research project is to analyze the contributions of mind map software to history teacher 

education courses. We have undertaken methodologically research about mind maps, 

technologies, students and teacher education, followed by field research with junior 

undergraduates in the History teacher education course at Universidade Estadual do 

Centro-Oeste – UNICENTRO, Santa Cruz campus in Guarapuava, Paraná. As such, we 

have investigated the applicability of mind maps to the act of constructing knowledge and 

as a distinct teaching tool. This is a qualitative research project that uses various data 

collection tools, such as preliminary and final questionnaires, a field journal and the 

materials produced during the course. The main authors whose work comprises the 

theoretical background of this project are were: Behrens (1999), Freire (1996), Castells 

(1999), Kenski (2007), Morán (2015), Buzan (2009), Cervantes (1999), Hermann e Bovo 

(2005), Jäschke (2006), Dayrell and Carrano (2014), Sales (2014), and others. This 

master's Thesis research consists of 5 (five) chapters that demonstrate the importance of 

discussing the topic at hand. Thus, the use of mental maps provided diverse experiences 

and results, obtainingthe effective participation of students of 16 maps. The course has 

proven to be a significant knowledge-building practice through the conscious use of on-line 

tools and content. 
 

KEYWORDS: Digital and on-line technologies, initial teacher education, mind maps, 

students, learning 
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INTRODUÇÃO 

 

No início das aulas na rotina diária educacional, há várias turmas de alunos 

de diferentes instituições espalhadas pelo país aguardando a explicação do 

docente para começar uma atividade ou compreender como será a organização do 

dia letivo. Em contrapartida, o professor está frente à sala de aula pronto para 

vivenciar mais um dia no contexto educacional, sendo o condutor do processo de 

ensino e aprendizagem, que possibilita a condução de reflexões, explicações e 

atividades para a construção do conhecimento científico.  

Desta forma, o ato de lecionar se demonstra como uma ação complexa, pois 

não é fácil ser professor, principalmente quando tratado sobre os inúmeros desafios 

que o espaço oferece, bem como as subjetividades e diversidades presentes entre 

os sujeitos em sala de aula, que defrontam constantemente a prática de ensino. 

Sendo uma atividade que requer um planejamento e atenção, bem como, a análise 

de metodologias, materiais e ferramentas que possam auxiliar o docente no 

processo de ensino e aprendizagem.  

Pensando na sociedade e na atuação dos indivíduos, nota-se que é um 

processo que se desenvolve historicamente, assim como suas ferramentas 

tecnológicas e necessidades que passam por transformações constantes. 

Atualmente, no século XXI, destaca-se o desenvolvimento das tecnologias digitais 

e on-line que, com a Sociedade em Rede, sendo esta defendida por Castells 

(2000), em que disponibilizam um fluxo intenso de acesso a informações e aos 

diferentes conteúdos disponíveis para os usuários, flexibilizando e facilitando o 

processo de interação e comunicação entre os indivíduos.  

Como a Sociedade em Rede se expande com intensidade, os sujeitos 

acabam por se envolver com estas ferramentas, pois fazem parte do seu meio e 

cultura. Assim, alguns discentes que residem em locais urbanos, destacam-se por 

terem nascido em contato com o mundo conectado, influenciando assim, direta ou 

indiretamente, no comportamento e interesses dos indivíduos, tendo também 

consequências na educação, pois estes nos contextos educacionais demonstram 

possuir novas formas de aprender pelos inúmeros estímulos que a rede 

proporciona, seja negativamente ou positivamente, isto influenciará no processo de 



 

16 
 

ensino e aprendizagem dos discentes. Portanto, frente a este contexto, práticas de 

ensino se fazem necessárias, enquanto outras precisam atualizar-se para 

corresponder as oportunidades e desafios que as tecnologias digitais e on-line 

proporciona.  

No processo de aderir novos recursos para a construção do conhecimento e 

aliar as tecnologias digitais e on-line como agregadoras na educação, desafia-se 

as práticas estagnadas e tradicionais, impulsionando o professor com o auxílio 

destas ferramentas como uma das possibilidades de superação dos paradigmas 

presentes na educação, bem como das dificuldades presentes no processo de 

ensino e aprendizagem.   

Porém, ao trazer as tecnologias como recurso educacional, inúmeras 

reações e sentimentos são evidenciados pelos docentes, seja pelo fato de 

compreender como age uma ferramenta de entretenimento com influências 

negativas aos sujeitos em sociedades, ou com encantamento intenso pelo diferente 

e que acaba reproduzindo práticas tradicionais com a sua utilização, devido a não 

análise crítica e metodológica destes recursos. Assim, torna-se emergente a 

necessidade de preparação dos professores pela formação, sendo a etapa inicial 

que os docentes passam e acabam vivenciando diferentes possibilidades na 

construção do conhecimento.  

Deste modo, as tecnologias são um desafio para os cursos de formação 

inicial em licenciatura, pois apesar destas estarem presentes seja como reflexões, 

debates ou estruturas, elas não são encontradas nos currículos, metodologias ou 

práticas de ensino do docente do ensino superior, não preparando totalmente o 

aluno que está em condição de futuro professor.  

Por isso, a formação inicial é uma etapa importante, em que as necessidades 

de aliar a teoria à prática demonstram-se essenciais no aprendizado do atual 

discente, sendo necessário que os profissionais do ensino superior se habilitem a 

conhecerem e experimentar novas possibilidades para sua prática de ensino, assim 

as tecnologias se demonstram como um recurso que auxilia os indivíduos na 

superação das práticas estagnadas e tradicionais, bem como dos paradigmas 

presentes na educação.  

Uma das possibilidades disponíveis ao docente para modificar a sua prática 

de ensino e superar os desafios atuais existentes no processo de construção do 

conhecimento é aliar o uso das tecnologias digitais e on-line e, reconhecer estas 
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como ferramenta de ensino que oferecem inúmeros recursos viáveis e flexíveis 

para a educação. Assim, uma técnica que já é utilizada pelos docentes 

habitualmente, mas que pode ser enriquecida por meio das tecnologias digitais e 

on-line, são os mapas mentais. Estes estando disponíveis em variadas opções de 

softwares na rede de computadores, oferecidos de inúmeras formas de usabilidade, 

como por exemplo: on-line, para download, pago ou gratuito, contribuem para a 

construção do mapa mental, a aprendizagem significativa, bem como o processo 

cognitivo e criativos dos sujeitos, pois facilita e flexibiliza no entendimento e 

compreensão no processo de ensino e aprendizagem.  

Portanto, faz-se importante que as licenciaturas não fiquem estáticas ao 

conteúdo na formação dos futuros professores, pois torna-se importante 

oportunizar vivencias diversificadas a estes sujeitos que estão no papel de alunos 

durante a etapa, oportunizando a relação da teoria e prática, para que estejam 

preparados para a sua futura atuação. E assim, consequentemente, em relação ao 

desenvolvimento e presença da Sociedade em Rede na vida dos indivíduos, se faz 

necessário o compartilhamento de reflexões e vivências diferenciadas que 

contextualizem novas formas de aprender.  

Assim, nas diversas áreas de ensino presentes na educação e nas 

disciplinas escolares, a História se demonstra como uma área complexa que 

merece atenção pelo seu amplo aporte teórico do qual os indivíduos possuem 

contato. Seja pelos diversificados períodos históricos ou sobre os diferentes locais 

que ocorreram, estes estudos são, como qualquer outra disciplina escolar, 

essenciais no aprendizado dos discentes, mas pela sua intensidade de 

conhecimentos as tecnologias, em especifico os mapas mentais, podem auxiliar às 

práticas destes profissionais no processo de ensino dos alunos, visando a 

aprendizagem crítica e significativa da ação humana na sociedade dos diferentes 

períodos históricos.  

Desta forma, esta dissertação de Mestrado tem por questionamento, Como 

os softwares on-line de mapas mentais podem auxiliar e contribuir na superação do 

ensino tradicional e no processo de ensino e aprendizagem, por meio da formação 

docente inicial, tendo como público principal os discentes do curso de licenciatura 

em História?  

Portanto, em busca das respostas para a questão apresentada, esta 

pesquisa tem como objetivo geral analisar as contribuições dos softwares de mapas 
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mentais na formação docente inicial em História. Deste modo, cabe ressaltar que, 

em consequência das amplitudes de áreas de licenciaturas existentes, o estudo 

optou pelo foco no curso de História oferecido pela Universidade Estadual do 

Centro-Oeste em Guarapuava - PR, sendo a área que possui o contato com 

variados aportes teóricos ao trabalhar com o contexto histórico do mundo. Assim, 

os mapas podem se mostrar aliados ao processo de construção do conhecimento, 

bem como na análise de desenvolvimento das tecnologias que fazem parte da 

história dos indivíduos em sociedade. 

Consecutivamente, é possível ramificar os objetivos, tendo como fins 

específicos discutir sobre as tecnologias digitais e on-line nas instituições de 

ensino, bem como compreender a contribuição destas, em especial os mapas 

mentais no processo de construção do conhecimento, seguido de quais habilidades 

e subjetividades são exploradas na utilização destes no processo de aprendizagem 

significativa, resultando assim, em como os mapas mentais podem contribuir para 

a formação docente inicial em História, preparando-os para a futura atuação e a 

prática de ensino com um recurso diferente.  

Desta forma, estruturou-se a pesquisa em 5 (cinco) capítulos divididos pelas 

áreas apresentadas, ou seja, evidenciando-se o estudo pelas palavras-chave 

principais, este é subdivido em mapas mentais, paradigmas, tecnologias, alunos e 

formação docente, seguindo de suas apresentações para entendimento de suas 

especificidades. Logo, para sua fundamentação, esta pesquisa de mestrado possui 

como principais autores Behrens (1999), Freire (1996), Castells (1999), Kenski 

(2007), Morán (2015), Buzan (2009), Cervantes (1999), Hermann e Bovo (2005), 

Jäschke (2006), Dayrell e Carrano (2014), Sales (2014), dentre outros. Assim, este 

estudo utiliza-se da metodologia qualitativa, com análise de dados com base em 

Flick (2011) e conteúdos em Bardin (2015), bem como diário de bordo para registro 

das reações e ações durante o curso oferecido. 

Portanto, o Capítulo 1 (um) explora os softwares de mapas mentais, sendo 

uma ferramenta conhecida, que possibilita explorar recursos variados nas 

diferentes áreas da educação. Esta ferramenta proporciona contribuições 

diferenciadas para os indivíduos que a utilizam, pois estimula a criatividade, o 

envolvimento com a atividade e conteúdo, e a autonomia, possibilitando a 

aprendizagem significativa. Deste modo, durante o capítulo é notável que, para 

enriquecimento da ferramenta, é possível alia-la ao uso das tecnologias digitais e 



 

19 
 

on-line, pois além de estimular a relação com o conhecimento, trabalha com a 

utilização consciente destes métodos tecnológicos, aliando ao processo de 

construção do conhecimento de forma dinâmica. Assim, é importante considerar 

que os mapas mentais estão disponíveis na rede em grande diversidade, pois na 

realização da pesquisa foram encontrados 33 (trinta e três) softwares para criação 

de mapas mentais. Deste modo, em análise de destacou o GoConqr como 

ferramenta flexível para desenvolvimento dos objetivos apresentados e da prática 

deste estudo com os acadêmicos do curso de graduação de licenciatura em História 

na Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, campus Santa Cruz em 

Guarapuava-PR, no ano de 2018.  

No seguimento do estudo, faz-se necessário compreender sobre alguns 

paradigmas que se mostram presentes na educação, como também na disciplina 

de História. Assim, o Capítulo 2 (dois) trabalha com esta questão e alguns desafios 

presentes no processo de ensino e aprendizagem. Logo, evidencia-se que a 

presença das tecnologias na educação se demonstram como ferramentas 

diferenciadas no processo de construção do conhecimento, as quais podem ser 

uma das possibilidades que auxiliam o docente na superação dos desafios 

proporcionados pelos paradigmas na educação e no ensino da História. 

Desta forma, ao tratar sobre o desenvolvimento tecnológico da sociedade 

em rede e as influencias destas na educação, apresenta-se, o Capítulo 3 (três), que 

busca compreender sobre este público presente nas instituições de ensino, pois ao 

estarem em contato e utilizarem das tecnologias digitais e on-line, os aluno irão se 

configurar diferentemente nos meios e na cultura, modificando relações, processo 

de interação e comunicação, bem como na aprendizagem, a qual desafiará os 

docentes a compreender novas necessidades e interesses presentes na 

construção do conhecimento. Portanto, torna-se importante a definição do conceito 

de tecnologias, bem como a apresentação das gerações e seu contato com estas 

ferramentas, essa explanação exemplifica como o desenvolvimento tecnológico e 

as mudanças provocadas pelo seu uso influenciam na educação. 

Assim, em decorrência da mudança dos atuais discentes e o desafios 

presentes na construção do conhecimento, o Capítulo 4 (quatro) traz a formação 

docente inicial como possibilidade de preparação destes profissionais para atuarem 

com estes novos alunos, bem como a utilização de práticas de ensino 

diferenciadas, em especifico os mapas mentais, que podem contribuir para a 
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preparação do futuro professor. Desta forma, tendo como público os graduandos 

de licenciatura em História, sendo este um curso de formação docente que oferece 

um amplo contato com diferentes aportes teóricos, os mapas mentais podem 

auxiliar o docente no processo de ensino e aprendizagem, estimulando o ensino 

crítico, criativo e de qualidade.  

Após o estudo teórico, se fez necessário a pesquisa em campo, para verificar 

na prática a vivencia da teoria como apresenta o Capítulo 5 (cinco). Assim, o curso 

de formação docente em História, ofertado pela Universidade Estadual do Centro-

Oeste – UNICENTRO no campus Santa Cruz em Guarapuava – PR, pratica esta 

realizada com duas turmas de 3º (terceiro) ano nos períodos da manhã e da noite, 

ocorrendo no mês de setembro do ano de 2018, os discentes que participaram são, 

no máximo, 35 (trinta e cinco) alunos, apresentando diversas desistências até o 

final da pesquisa de mestrado. 

 A pesquisa contou com questionários iniciais e finais como um dos principais 

instrumentos de coleta de dados, tendo por objetivo conhecer mais sobre os 

participantes do curso de mapas mentais e sua relação com as tecnologias, bem 

como o seu conhecimento prévio sobre a temática até a vivência final no curso 

ofertado. Assim, foi realizado explanações acerca da relação da educação, alunos 

e tecnologias, seguido da explicação dos mapas mentais, bem como sua prática de 

construção, em que tiveram temas selecionados para seguir na elaboração, 

finalizando com apresentações e propostas de mapas mentais construídos pelos 

discentes. Deste modo, o curso oferecido aos acadêmicos do 3º (terceiro) ano de 

História da UNICENTRO no campus Santa Cruz em Guarapuava – PR (2018), 

obteve resultados produtivos e diferenciados em que se demonstrou que é possível 

aliar os mapas mentais on-line na construção do conhecimento.  

Por meio desta pesquisa de mestrado, observou-se a necessidade das 

tecnologias digitais e on-line serem reconhecidas como uma possibilidade 

agregadora na educação, bem como na disciplina de História, e não como um 

problema ou inimiga presentes nos contextos educacionais. Desta forma, as 

utilizações dos mapas mentais proporcionam algumas vivências diferenciadas para 

os envolvidos, seja apenas como um processo de construção do conhecimento 

significativo, ou também no uso consciente dos conteúdos e ferramentas 

disponíveis na rede on-line, utilizando estas a favor do desenvolvimento dos 

indivíduos no ensino e aprendizagem. 
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1. MAPAS MENTAIS: UMA FERRAMENTA PARA A PRÁTICA DE ENSINO 

DIFERENCIADA 

 

Na atuação docente se fazem necessários diferentes práticas de ensino para 

a construção do conhecimento, sendo utilizadas diferentes ferramentas e recursos 

que auxiliam o docente e o discente no processo de ensino e aprendizagem, bem 

como na superação dos desafios e dificuldades presentes na educação. A escolha 

por uma determinada prática de ensino é planejada conforme as necessidades e a 

temáticas que o professor observa, optando por recursos e organizações 

educacionais que possibilitem o melhor andamento do que é proposto, visando a 

criatividade, autonomia e criticidade dos alunos, em busca do desenvolvimento do 

indivíduo.  

Assim, os mapas mentais se demonstram como uma ferramenta que 

disponibiliza inúmeros recursos que podem ser utilizados para diferentes ações 

(BUZAN, 2009), e que, principalmente na educação, corroboram como uma das 

possibilidades de construção de uma aprendizagem significativa na vida dos alunos 

de forma dinâmica e diferenciada, que auxilia na superação dos desafios presentes 

no processo de ensino e aprendizagem, bem como das práticas tradicionais e 

paradigmas presentes na educação, desafiando os indivíduos a experimentarem 

novas vivências.  

Cabe ressaltar que, desde quando citado, os mapas mentais são 

confundidos com os mapas conceituais. Desta forma, é necessário salientar que 

esta pesquisa de Mestrado faz uso dos mapas mentais como ferramenta 

diferenciada na prática de ensino, mas as semelhanças entre os mapas mentais e 

conceituais se evidenciam em algumas características no processo de construção, 

como também se diferem em outros pontos neste mesmo processo, bem como em 

questões de origem do surgimento de cada um.  

 Portanto, os mapas mentais podem ser construídos de diversas formas, mas 

com os softwares on-line, há a possibilidade de acesso a novos recursos e também 

a facilidade em trabalhar com as tecnologias que são um desafio para a educação 

e a prática docente. Sendo estes utilizados com intensidade pelos discentes, 

principalmente os que residem em áreas mais centralizadas da cidade, em que as 
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estruturas financeiras demonstram maiores possibilidades de conexão e contato 

com a rede.  

 Desta forma, a necessidade de preparar o professor para atuar com estes 

discentes se demonstra urgente, pois algumas práticas de ensino não estão se 

mostrando interessantes e eficientes para estas novas gerações de alunos 

presentes no sistema educacional. Decorrente disso, se faz fundamental 

oportunizar diferentes vivências aos discentes de licenciatura em formação, para 

que estes experimentem diferentes possibilidades para atuarem futuramente. Além 

de que, pensando na História como uma das disciplinas com um amplo aporte 

teórico, os mapas mentais oferecem um trabalho dinâmico e diferenciado no ensino 

e aprendizado, sendo uma oportunidade de auxiliar e agregar no processo de 

formação inicial. 

Assim, se faz necessário compreender o que são os mapas mentais e como 

estes podem ser utilizados na educação, bem como relaciona-los as tecnologias 

digitais e on-line, apresentando suas contribuições no processo de ensino e 

aprendizagem e, principalmente, no desenvolvimento do indivíduo.  

  

 

1.1. MAPAS MENTAIS: O QUE SÃO? QUAIS AS CONTRIBUIÇÕES DO USO 

PARA OS INDIVÍDUOS? 

 

Com as transformações tecnológicas na sociedade, as quais resultam em 

influências na educação, surgem mudanças que desafiam o ensino a acompanhar 

este fluxo. Assim, uma das possibilidades que auxiliam o docente na superação 

dos paradigmas e desafios presentes no processo de construção do conhecimento, 

é a adoção de práticas de ensino diferenciadas que oportunizem vivências 

significativas aos indivíduos.  

Desta forma, uma proposta que permita um trabalho amplo e com diferentes 

possibilidades, é o uso dos mapas mentais como ferramenta de ensino, pois estes 

contribuem para o desenvolvimento e aprendizado individual e coletivo com 

criatividade, autonomia e envolvimento com o conhecimento, podendo ser 

utilizados nos diversos conteúdos presentes no currículo escolar e em outros 

campos presentes na vida dos indivíduos, seja em projetos; trabalhos; reuniões; 

organizações; economia; palestras; até no ato de fazer compras; dentre outros 
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momentos em que o mapa vem a agregar para alcance de um objetivo (VILELA, 

2008; HERMANN; BOVO, 2005; BUZAN, 2009; KEIDANN, 2013; JÄSCHKE, 2016). 

Assim, evidencia-se que a inserção dos mapas mentais pode auxiliar e contribuir 

para a vida dos indivíduos, valorizando as subjetividades e especificidades 

presentes na sociedade. Deste modo, Hermann e Bovo (2005, p. 16) apresentam 

essa ampla utilização por meio de um mapa mental, representado pela figura 1 

(um).  

Figura 1: Mapa Mental e sua ampla utilização 

 

Fonte: Elaborado por Hermann e Bovo (2005, p. 16). 

 

Segundo Martínez e Pérez (2010, p. 17), os mapas mentais se apresentam 

como organizadores, sejam de informações ou gráficos, que “[...], permiten 

estructurar la información con el apoyo de las representaciones visuales que 

incorporan nuevos significados, destacando los elementos importantes y/o 

delimitando la estructura interna de un contenido concreto”. Desta forma, os mapas 

mentais facilitam no debate e organização de conteúdos que aparentam ser 

exaustivos, sem sentidos e desordenados, se assemelhando aos nossos 

pensamentos, que estão em constante movimento e precisam de classificações e 

organização para o aprendizado e entendimento (HERMANN; BOVO, 2005; 

KEIDANN, 2013). Esta relação evidencia o processo subjetivo e criativo que ocorre 

durante a elaboração e construção do mapa, independente do conteúdo envolvido, 
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dedicação e empenho são elementos indispensáveis para a produção de mapas 

mentais e obtenção de resultados positivos e significativos. 

Inicialmente, constata-se que a construção do mapa mental auxilia na 

memorização de conhecimentos de forma sequenciada e ordenada (KEIDANN, 

2013), mas devido ao envolvimento e intensidade na atividade de elaboração, com 

referências e conteúdos, este possibilita uma aprendizagem e um armazenamento 

de informações em diferentes graus (HERMANN; BOVO, 2005), o qual estimula a 

autonomia e o processo criativo, evidenciando as subjetividades presentes na sala 

de aula. Logo, é possível afirmar que,  

Los organizadores gráficos posibilitan trabajar com ideas; identificar los 
principales tópicos de um determinado contenido; organizar; gestionar y 
ordenar la información según su importância; estabelecer relaciones 

jerárquicas; integrar nuevos aprendizajes, etc., pueden ser considerados 
como eficaces estratégias didácticas para la adquisición de conocimiento 
de una manera significativa, y para la elaboración de objetos de 

aprendizaje (MARTÍNEZ; PÉREZ, 2010, p.17). 

  

 Deste modo, pode-se assegurar que os mapas são ferramentas flexíveis e 

de variados estímulos para os indivíduos, assim, a partir do momento em que o 

processo de aprendizagem ocorra com o comprometimento dos discentes na 

realização das propostas, a aquisição de conhecimento será um dos pontos 

marcantes de todo o resultado final. Portanto, a possibilidade de utilizar propostas 

na construção do mapa mental, oportuniza-se como uma atividade com desfechos 

divergentes e subjetivos na educação.  

Hodiernamente, o trabalho com os mapas mentais proporciona estímulos e 

desenvolvimento de subjetividades, da criatividade e das habilidades cognitivas, e 

também, a forma em que este é construído, demonstra o processo de criação e 

envolvimento de cada um com a proposta e objetivos da temática trabalhada na 

ferramenta (MARTINÉS; PÉREZ, 2010). Desta forma, o seu uso “[...] ofrecen uma 

ayuda doble. Son um instrumento a la hora de planear eficientemente el día y 

ofrecen um método para hacer procesable la información” (JÄSCHKE, 2016, p. 16), 

concluindo assim, que os mapas mentais são uma ferramenta de contribuições 

imensas na vida dos sujeitos que os utilizam. Na educação, a sua aplicação 

possibilita explorar distintas temáticas, bem como variadas formas de elaboração 

por parte dos indivíduos, sendo significativo tanto para o discente, quanto para o 

docente.   
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Ocorrem situações na educação em que o mapa é utilizado de forma 

repetitiva e tradicional, como uma atividade de preenchimento de tempo, com 

interesse apenas no registro ou pelo simples fato dos alunos estarem realizando 

algum afazer, desvalorizando assim, sua potencialidade e complexidade. Uma 

tarefa como essa não contribui para os discentes, pois não estimula o pensar e a 

autonomia (COLL; MARCHESI; PALACIOS, 2004), pelo contrário, fortalece, direta 

e indiretamente, os desafios enfrentados na educação e no processo de ensino e 

aprendizagem, bem como, deixam evidentes a batalha do paradigma tradicional 

com o paradigma emergente. 

Consequentemente, a realidade educacional apresentada anteriormente, na 

maioria dos momentos, valoriza a reprodução e memorização, sendo esta uma “[...]  

educação voltada especialmente para não-pensar, onde o aluno recebe a 

informação pronta para ser assimilada e reproduzida, sendo raras as situações 

criadas que estimulam o pensar criativo e raciocinar” (ALENCAR, 2001, p.38), 

sendo caracterizado apenas como um processo de transmissão de conhecimentos, 

e não priorizando o aprendizado acima de tudo. Desta forma, ao utilizar os mapas 

mentais de forma insignificativa na prática de ensino, o problema em questão 

desvaloriza todo o potencial criativo que a técnica pode desenvolver e trabalhar 

com os alunos, indo em oposição ao que esta ferramenta proporciona.  

 Na realidade, pensar e trabalhar com os mapas mentais como uma prática 

de ensino e construção do conhecimento, é uma das possibilidades de superar os 

paradigmas tradicionais, que focam no conteúdo e na reprodução do conhecimento. 

Assim, estes se demonstram como uma oportunidade de “[...] exercitar a 

capacidade de pensar, imaginar e criar” (ALENCAR, 2001, p.60), desafiando o 

aluno no processo de aprender e suas subjetividades, pois no desenvolvimento do 

seu mapa, o discente precisa seguir a sua convicção para melhor organização do 

conteúdo que esteja trabalhando na atividade em questão.  

Portanto, na construção do mapa mental, em que ocorre o debate do 

conteúdo feito pelo aluno, constata-se suas subjetividades e autonomia ao 

direcionar e organizar as informações, sendo este um processo de estímulo e 

desenvolvimento do indivíduo a partir de simples ações de pensamento 

(MARTÍNEZ; PÉREZ, 2010), por isso esta ferramenta é agregadora ao processo 

de ensino e aprendizagem, pois é possível obter um resultado concreto apenas 

com a participação efetiva do sujeito.  
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Desta forma, na construção dos mapas mentais, é necessário seguir uma 

sequência, respeitando e enfatizando etapas com informações que possuem 

relevância maior, seguido das que podem se caracterizar apenas como um 

complemento (MARTIM; SOLÉ, 2004). Portanto, em toda e qualquer construção de 

um mapa, inicialmente, é necessário selecionar uma temática para ser executada, 

partindo desta ideia ou palavra-chave, vai se construindo ramificações que estarão 

ligadas a palavra principal/ inicial (KEIDANN, 2013), ocorrendo um 

desenvolvimento do conteúdo e proporcionando o entendimento do tema como um 

todo, bem como as suas principais colocações. Sendo possível a utilização de 

diversos recursos, como imagens; cores e palavras, para dar maior ênfase e 

enriquecer os conteúdos trabalhados por meio dos mapas mentais, como é pode-

se observar a partir da análise da figura 2 (dois) abaixo.  

 
Figura 2: Mapa Mental e sua estrutura 

 

Fonte: Elaborado por Hermann e Bovo (2005, p. 10). 

 

Assim, para auxiliar na construção de um mapa mental é necessário partir 

da ideia de que esta ferramenta possui características semelhantes à de uma 

árvore, pois “[...] de modo que você possa partir da raiz, a base que contém a ideia 

central, e ir agregando informações de acordo com sua importância, como se 

fossem troncos, galhos, ramos e folhas” (HERMANN; BOVO, 2005, p.267), como é 

possível observar na figura 3 (três), em que Buzan (2009) ilustra este processo de 

construção.  
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Figura 3: Processo de construção de um Mapa Mental 

 

Fonte: Imagens disponíveis no livro Mapas Mentais de Buzan (2009, p. 53-56) e transformadas 
pela pesquisadora em apenas uma figura em sequência, para melhor entendimento.  

 

Por meio da representação de Buzan (2009) na figura 3 (três), é possível 

compreender que o primeiro passo para a construção de um mapa mental é o tema, 

o qual iniciará a sua construção, seguido das escolhas de cores e formas, logo, 

aplicando conexões com as primeiras ramificações ligadas a primeira ideia, 

partindo para as ramificações secundárias e terciárias. Sendo importante salientar 

que, não existem limites de ramificações, esta construção se dá conforme as 

necessidades da temática de ser explorada, bem como a dos indivíduos em 

compreender o tema (KEIDANN, 2013), sendo este um processo de criação 

subjetivo, em que explora um assunto e, também, a criatividade e o processo 

cognitivo do mesmo. 

Na elaboração de um mapa, Buzan (2009) traz a possibilidade de parti r de 

palavras-chave que vão se ligando no decorrer do pensamento, representando a 

discussão e o direcionamento, mostrando-se desnecessário o uso de frases no 

mapa mental, o qual possibilita um raciocínio rápido durante a sua leitura e 

compreensão, fato exemplificado nas figuras 4 (quatro) e 5 (cinco).  

 
Figura 4: Palavras na elaboração de um Mapa Mental 

 

Fonte: Elaborado por Buzan (2009, p. 47). 

 

 

Figura 5: Palavras na elaboração de um Mapa Mental 

 

Fonte: Elaborado por Buzan (2009, p. 48). 
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 Deste modo, o uso “de códigos, símbolos, vínculos entre informações, 

associações, flechas, setas [...]” (HERMANN; BOVO, 2005, p.273) não possuí 

regras específicas de limites, apenas sugere-se que sejam seguidos os objetivos 

especificados pelo próprio criador do mapa, como é possível observar na figura 6 

(seis), que trata sobre o direcionamento no processo de elaboração de um mapa 

mental. 

Figura 6: Direcionamento no processo de elaboração de um Mapa Mental 

 

Fonte: Elaborado por Buzan (2009, p. 63). 

 

Assim, é preciso salientar que os indivíduos podem utilizar recursos variados 

no processo de criação de um mapa mental, ou optar apenas pelo uso de palavras, 

as quais possuem uma função explicativa por si só, porém manifestam-se em uma 

leitura visual um design semelhante à de “[...] um sumário de um livro, com seus 

subtítulos, que fornecem uma ideia dos assuntos que irão compor o 

desenvolvimento do assunto proposto” (KEIDANN, 2013, s.p.), que facilitam e 

flexibilizam o entendimento dos indivíduos.  

Segundo Hermann e Bovo (2005), no processo de elaboração do mapa, 

alguns pontos se evidenciam, pois, caracterizam fases importantes para o processo 

de aprendizagem e criação da proposta até o produto final, sendo estes a geração 

e a organização de ideias e informações. Na criação, é onde a criatividade pode 

fluir, sendo o ponto inicial em que o sujeito tem completa liberdade ao iniciar seu 

mapa. Já na organização, irá ser trabalhado o desenvolvimento de conceitos, 

ocorrendo um filtro de informação presentes no mapa e um melhor fluxo na relação 

dos mesmos, assim, estas ideias possibilitarão novas ramificações à temáticas 

diferenciadas.  
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Deste modo, toda e qualquer construção de um mapa mental, ao apresentar 

conteúdos com diversos recursos, facilitará no aprendizado do discente; em certas 

vivencias e outros debates, bem como a memorização de conceitos e temáticas 

(NOVAK; CAÑAS, 2010). Assim, esta contribuição possui um significado de grande 

alcance, seja para os indivíduos que possuem o contato com o mapa pronto, em 

que visualizam a apresentação de um assunto de forma flexibilizada para o 

entendimento do conteúdo, bem como, sendo uma aprendizagem ainda rica para 

quem o construiu, pois este se envolveu em um processo criativo e cognitivo para 

a elaboração do seu mapa mental. 

Segundo Buzan (2009), para que haja sentido e significado, a construção do 

mapa mental deve possuir ramificações ligadas umas a outras como apresenta a 

figura 7 (sete), evitando assim o uso de ramificações isoladas como ilustra a figura 

8 (oito), pois estas, apesar de parecerem um mapa mental, são superficiais e 

desprezam o entendimento e o raciocínio.  

 
Figura 7: Ramificações de um Mapa Mental 

 

Fonte: Elaborado por Buzan (2009, p. 47). 
 

Figura 8: As não ramificações de um Mapa Mental 

 

Fonte: Elaborado por Buzan (2009, p. 46). 
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Assim, em todo este processo de elaboração e criação do mapa mental até 

o seu produto final, “ocorre uma organização cognitiva de uma nova informação, 

passa-se ao ‘tratamento’ metacognitivo desses dados, que pressupõe um  

planejamento mental usando estratégias e abordagens conscientes formulados na 

mente [...]” (NEVES, 2007, p.122), possibilitando uma conexão do hemisfério 

cerebral direito e com o esquerdo, em que trabalha direta ou indiretamente alguns 

bloqueios de aprendizagem e desenvolvimento existentes (JÄSCHKE, 2016). À 

vista disso, os mapas se caracterizam como ferramentas que auxiliam na 

superação de desafios e dificuldades de aprendizagem, pois estimulam o processo 

de organização, seleção e classificação das informações. 

Portanto, outro ponto importante para salientar na elaboração de uma mapa 

mental, é a atividade de autonomia, pois “[...] esse exercício, sem muitas regras, 

lhe permitirá perceber melhor como suas conexões entre informações e 

conhecimentos podem ser identificadas facilmente através dessa ‘ferramenta’ 

simples” (HERMANN; BOVO, 2005, p. 267), que envolve uma criação atraente, o 

qual, além de utilizar o desenvolvimento de interpretação, “[...] possibilita: 

determinar e refletir sobre as operações mentais de níveis elevados e abstratos [...]” 

(CARABETTA JUNIOR, 2013, p.443). Assim, o desafio estimula a técnica criativa 

de cada sujeito, sendo uma atividade subjetiva desenvolvida pelos discentes 

(JÄSCHKE, 2016), possibilitando um processo de ensino e aprendizagem 

significativo na vida dos indivíduos, pois há a participação efetiva dos elaboradores 

na construção dos conhecimentos.  

Deste modo, Hermann e Bovo (2005) exemplificam alguns tipos de mapas 

mentais, como é possível observar nas figuras 9 (nove) e 10 (dez). 

 
Figura 9: Exemplo de Mapa Mental 

 

Fonte: Elaborado por Hermann e Bovo (2005, p. 22). 
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Figura 10: Exemplo de Mapa Mental 

 

Fonte: Elaborado por Hermann e Bovo (2005, p. 21). 

 

Por isso, a partir do momento em que os mapas mentais são escolhidos 

como ferramenta de ensino, desde o processo inicial, se faz necessários pontos de 

reflexões e questionamentos que deixem claros a intenção do motivo pelo qual foi 

optado por esta, e não outra técnica na prática de ensino, apresentando no 

planejamento como e porque esta ocorrerá, ou seja, questionamentos de “[...]  

quem, como, onde, quando, por que, para que, origem, consequências e 

possibilidades” (HERMANN; BOVO, 2005, p. 267), se fazem necessário para a 

contextualização de sua prática, bem como o significado desta ferramenta para os 

discentes.  

Desta forma, a utilização dos mapas mentais no contexto educacional, 

possibilita a “[...] adquisición de aprendizajes significativos en los estudiantes; y a 

las docentes, les permitión constatar el nivel de asimilación e identificación de las 

ideas clave de los contenidos formativos [...]; las relaciones que éstos establecían” 

(MARTÍNEZ; PÉREZ, 2010, p.20), possibilitam a aprendizagem significativa para 

os sujeitos que adotam esta técnica como prática e metodologia de ensino 

diferenciadas, contribuindo para a ação docente, bem como o desenvolvimento dos 

alunos. 

 Assim, quando se faz a proposta de trabalhar com esta ferramenta como 

uma prática de ensino diferenciada, adotada pelo docente para o processo de 

ensino e aprendizagem, surge uma problemática, pois ao utilizar o mapa, duas 

denominações são presentes, seja como mapa mental ou conceitual, ocorre a 
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dúvida de qual é a designação correta ou a incerteza de que acaba tratando-se da 

mesma ferramenta de ensino, devido as suas características semelhantes. Desta 

forma, surge a necessidade de compreender suas especificidades, como será 

apresentado a seguir.  

 

 

1.2. OS MAPA MENTAIS: SEMELHANÇAS E DIVERGÊNCIAS COM OS 

MAPAS CONCEITUAIS 

 

Durante o estudo de mestrado, foi utilizada a ferramenta mapas mentais, 

mas em alguns momentos de utilização, estes acabam por se confundir ou se 

igualar aos mapas conceituais, assim faz-se necessário conhecer o conceito, a 

igualdade e as distinções destas ferramentas.  

No Brasil, os mapas mentais são pouco explorados teoricamente, pois 

apenas alguns autores tratam, brevemente, sobre esta temática, a qual mostra-se 

ser pouco conhecida em estudos relacionadas a educação. Assim, em uma busca 

geral no banco de testes e dissertações da Capes1, apresentou-se 17.026 

resultados referentes as pesquisas de mestrado e doutorado no Brasil relacionadas 

aos mapas mentais (CAPES, 2019), porém, em uma análise mais generalizada dos 

títulos de dissertações e teses, observou-se que nem todas tratam sobre os mapas 

mentais.  

E, ainda nesta busca relacionada aos mapas mentais na educação, 

apresentou-se 189 resultados, sendo 107 dissertações e 77 teses de doutorado no 

Brasil, nos quais os dados foram obtidos em relação ao ano de 2014 a 2018 

(CAPES, 2019), neste processo observou-se que alguns das dissertações e teses 

disponíveis estavam associadas apenas a palavra Mapa ou Mental, não se tratando 

especificamente desta ferramenta de ensino. Além de que, evidenciou-se a 

presença de resultados contendo Mapas conceituais dentro dos termos principais.  

Assim, se fez necessário uma busca relacionada aos Mapas conceituais, a 

fim de compreender as diferenças de resultados em relação a produção científica 

sobre esta temática. Observou-se 21.255 teses e dissertações em uma busca geral 

sobre mapas conceituais, dentre eles, 854 resultados estavam relacionados a 

                                                                 
1 Catálogo de Teses e Dissertações estão disponíveis em: 

<https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/>. 
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educação, com 613 dissertações de mestrado e 240 teses de doutorado no Brasil, 

entre os anos de 2007 a 2012 (CAPES, 2019). E, em contrapartida, constatou-se 

que estes resultados tratam especificamente sobre os mapas conceituais na 

educação.  

Estes resultados evidenciam que os mapas mentais são explorados com, 

apesar dos diferentes anos apresentados nos dados acima, a média de pesquisas 

envolvendo-os é relativamente baixa. Assim, para a construção deste estudo de 

mestrado, necessitou a exploração de fundamentações teóricas de autores de 

outros países, para proporcionar um melhor entendimento e compreensão do tema 

em questão, como Buzan (2009), Jäschke (2016), Martínez e Pérez (2010), entre 

outros que abordam temáticas focadas nos mapas mentais.  

Desta forma, analisando a pesquisa teórica sobre os mapas mentais, foi 

possível observar que, das referências disponíveis que trabalham com o conceito  

de mapas mentais estão, primeiramente, os que trazem a relação entre mapas 

mentais e conceituais, como Martín e Solé (2004); Hermann e Bovo (2005) e 

Keidann (2013), os quais deixam claro, direta ou indiretamente, em suas reflexões, 

que mapas mentais e conceituais se tratam da mesma ferramenta. Em 

controvérsia, outros autores como Moreira (2012); Martínez e Pérez (2010), 

trabalham com as diferenças entre mapas mentais e conceituais.  

Sabe-se que, as duas ferramentas permitem um processo de aprendizagem 

e ensino de forma prática e rápida, sendo o mapa um auxílio ao entendimento da 

temática, apresentando pontos centrais e secundários que flexibilizam e facilitam o 

método de estudo, possibilitando a utilização de diferentes recursos para sua 

elaboração, os quais o compõem (JÄSCHKE, 2016). Portanto, as contribuições 

para os indivíduos, seja na organização, aprendizagem ou desenvolvimento, são 

semelhantes tanto na utilização do mapa mental quanto do conceitual, ambos 

sendo enriquecedores para os sujeitos como um todo. Desta forma, nessa questão 

de diferenças e igualdade entre os mapas mentais e conceituais, mostra-se 

necessário compreender seu processo histórico, assim apresentando a definição 

de ambos, e deixando evidente em que ponto ocorre a divergência entre os mapas 

mentais e os mapas conceituais. Cabe ressaltar que, apesar da explicação perante 

os mapas conceituais, a pesquisa de mestrado utiliza-se da ferramenta mapa 

mental.  
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1.2.1. PROCESSO HISTÓRICO DO MAPA MENTAL: REFLEXÕES SOBRE A 

PRINCIPAL DIVERGÊNCIA COM OS MAPAS CONCEITUAIS 

 

 Desenvolvido por Tony Buzan, na década de 1970, especificamente no ano 

1974 (KEIDANN, 2013; JÄSCHKE, 2016), o mapa mental, conhecido também como 

Mind Map, “[...] permite explorar os infinitos recursos do cérebro, tomar decisões 

apropriadas e entender nossos sentimentos” (BUZAN, 2009, p.6), sendo uma 

ferramenta de grande contribuição para o processo de ensino e aprendizagem, e 

também para outras atividades desenvolvidas pelos indivíduos no seu dia a dia.  

 Quando Buzan (2009) criou esta ferramenta, buscava uma técnica mais 

eficiente de fazer as anotações, tendo por objetivo a aprendizagem e a 

memorização, as bases do pensamento radiante para o entendimento do cérebro. 

Desta forma, a criação do mapa se deu para melhorar a organização da informação 

e intensificar o processo do pensamento radiante (BUZAN, 2009). Assim, os mapas 

mentais são construídos dinamicamente, com o envolvimento do indivíduo perante 

a temática, este estimula um aprendizado significativo, pois  

 
Los mapas mentales se conciben como uma expresión del pensamiento 
irradiante, donde a partir de una imagen central se ramifican los principales  

elementos de um determinado tema mediante una estrutura nodal 
conectada. De este modo, mediante la representación del conocimiento a 
través de imágenes mentales, constituídas como objetos de aprendizaje,  

se fortalecen las asociaciones y el pensamiento creativo, así como la 
memoria al utilizar la imagen como medio para guiar el recuerdo 
(MARTÍNEZ; PÉREZ, 2010, p.18). 

  

Segundo Martínez e Pérez (2010), são evidenciadas outras contribuições do 

uso dos mapas mentais pelos sujeitos, pois este vai além do entendimento do 

conteúdo, ressaltando o desenvolvimento do indivíduo como um todo. A afirmação 

de Martínez e Pérez (2010) em relação ao pensamento radiante, é também 

pontuada por Buzan (2009), o responsável pelos mapas mentais, pois para Buzan 

(2009, p.22), o cérebro “[...] não raciocina de forma linear e monótona. Ao contrário, 

ele pensa em várias direções ao mesmo tempo – partindo de ativadores centrais 

presentes em Imagens-chave ou em Palavras-chave”, definindo este processo 

como Pensamento Radiante. 

No início deste subcapítulo, se deu a definição e a construção dos mapas 

mentais, os quais demonstram-se flexíveis, prazerosos e dinâmicos, utilizando-se 
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de diversos conteúdos possíveis, desde imagens; símbolos; cores; até tamanhos 

de letras, que valorizam o potencial criativo e as subjetividades presentes em cada 

mapa. Assim, se faz necessário compreender brevemente sobre os mapas 

conceituais e sua história, pois“[...] los mapas mentales son unos peculiares mapas 

conceptuales” (MARTÍNEZ; PÉREZ, 2010, p.23), ou seja, são ferramentas com 

alguns pontos de divergências, mas que estão ligadas por serem semelhantes, 

resultando em processos de aprendizagem que beneficiam quem as utiliza.  

Os mapas mentais e conceituais são, muitas vezes, confundidos e 

nomeados como a mesma ferramenta, pois os seus detalhes de construção e 

prática acabam por ser semelhantes, até mesmo iguais em alguns momentos, mas 

tendo algumas divergências e características opostas, principalmente pela sua 

origem e processo histórico.  

 Portanto, a utilização dos mapas conceituais se deu no início da década de 

70, por Joseph Novak. Esta tem por base a Teoria de David Ausebel, que se apoia 

na discussão sobre a Aprendizagem Significativa2 (NOVAK; CAÑAS, 2010; 

MOREIRA, 2012, 2013; KUBRUSLY et al, 2017; SILVA; CLARO; MENDES, 2017). 

Bem como os mapas mentais, o surgimento desta é de grande contribuição para o 

processo de organização, aprendizagem e criatividade dos indivíduos que fazem 

seu uso.  

 Segundo Novak e Cañas (2010), os mapas conceituais surgiram, 

primeiramente, como uma ferramenta de pesquisa na Universidade de Cornell, a 

partir do momento que Novak, em 1972, e outros pesquisadores, entrevistaram 

uma grande quantidade de crianças; e notaram a dificuldade de compreensão de 

conceitos durante as entrevistas, assim fez-se necessário um aparato de auxílio 

neste entendimento e organização, dando início a criação e utilização dos mapas 

conceituais, demonstrando assim, a importância desta ferramenta para a 

sociedade.  

 Deste modo, surge a necessidade de definição dos mapas conceituais, que 

são adotados nas práticas de ensino como uma proposta diferente de construção 

do conhecimento, pois este é 

                                                                 
2 Sendo definida e caracterizada pela interação entre conhecimentos prévios e conhecimentos 
novos, essa interação é não-literal e não-arbitrária. Nesse processo, os novos conhecimentos 
adquirem significado para o sujeito e os conhecimentos prévios adquirem novos significados ou 

maior estabilidade cognitiva (MOREIRA, 2012, p. 2). 
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[...] um instrumento que permite representar um conjunto de conceitos  
relacionados de forma significativa. A unidade básica do mapa conceitual 

é a proposição, constituída por dois ou mais conceitos unidos por um 
termo que manifesta a relação existente entre eles. Sua estrutura é 
hierárquica, de modo que se evidenciam as relações de subordinação e 

supra-ordenação entre conceitos – os que se incluem na parte superior 
são os mais gerais e, à medida que se desce, aparecem os conceitos mais 
específicos -, mas pode-se representar também relações não-hierárquicas 

(MARTÍN; SOLÉ, 2004, p.68). 

  

Assim, os mapas se configuram como uma ferramenta de uso para o 

trabalho com o conceito, seguindo um processo de construção semelhante aos 

mapas mentais, ao seguir as estruturas. Por isso, o sujeito acaba por ter o contato 

com os conceitos específicos e gerais, este possibilita a compreensão da 

hierarquia, organização e estrutura do mesmo, resultado da relação intensa do 

significado com a construção do conhecimento. 

Desta forma, bem como os mapas mentais, este acaba por “[...] dirigir la 

atención hacia aquellas ideias o nociones más relevantes dentro de um documento 

específico” (MARTÍNEZ; PÉREZ, 2010, p.19), ou seja, ocorre uma leitura e um 

envolvimento com a atividade proposta, pois se esta não ocorre, o resultado do 

mapa torna-se superficial, sendo perceptível para quem tem contato, mostra-se 

assim a necessidade desta atividade ter o comprometimento dos discentes. 

Segundo Galante (2014, p. 8), os mapas mentais utilizam de ramificações 

que partem da ideia central, já os conceituais possuem uma organização mais 

estruturada e “[...] tendem a ser mais flexíveis e de aparência mais ‘conturbada’. A 

sua visualização tende a ser mais complexa e, portanto, seu conteúdo é mais 

dificilmente memorizável do que o conteúdo de um mapa mental”, sendo estas uma 

das principais diferenças evidentes entre ambos.  

 Assim, por meio da contextualização apresentada anteriormente, evidencia-

se que os mapas mentais e conceituais são semelhantes, mas se divergem em 

alguns pontos, seja pelo seu processo histórico, ou ao trabalhar com a temática 

que faz necessário o seu uso. Apesar de serem criados na mesma década, o mapa 

mental evidencia-se como uma ferramenta um pouco mais elaborada, pelo fato de 

que, além da utilização de recursos variados em sua construção, Buzan (2009), ao 

criar esta ferramenta, aliou as tecnologias digitais e on-line, sendo uma possível 

introdução desta como software educativo na rede. Por esses motivos, este 



 

37 
 

trabalho opta em utilizar dos mapas mentais como ferramenta principal e 

norteadora da pesquisa com alunos em formação docente inicial.  

 Portanto, ao propor os mapas mentais como ferramenta educacional, estes 

tendem a contribuir para a educação, pois são uma atividade que precisa do 

envolvimento dos alunos, bem como um planejamento e contextualização do 

docente ao aplica-la em sala de aula. Assim, favorece os indivíduos no seu 

desenvolvimento e construção do conhecimento, oportunizando o estímulo a 

criatividade e o aprendizado significativo, como é apresentado no texto a seguir. 

  

 

1.3. OS MAPAS MENTAIS, SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A EDUCAÇÃO 

 

Os mapas mentais podem agregam em vários momentos da vida, sejam 

estes educacionais ou não, eles contribuem de diversas formas para os indivíduos 

que optam por esta ferramenta. Como visto até aqui, a informação é apdquirida e 

organizada com “[...] mayor rapidez y facilidad, porque se activan las dos mitades 

del cérebro” (JÄSCHKE, 2016, p.34), ou seja, se para qualquer campo se 

demonstram úteis, para e educação esta é ainda mais pertinente, pois possibilita 

um trabalho com o conhecimento, de forma que os sujeitos se envolvam e 

aprendam significativamente, sendo um aliado no processo educacional. 

Neste processo, o cérebro como um órgão com uma estrutura e função 

extremamente complexa e rica, têm como principais funções a recepção de 

informações; o armazenamento e análise de ideias e o controle e expressão de 

ações e comportamentos. Quando se propõe a utilização dos mapas mentais como 

ferramenta para alcançar um objetivo ou para aprendizado, ocorre um estímulo e 

uso de todas estas habilidades (BUZAN, 2009), pois este permite a criação e 

autonomia do aluno no processo de construção do conhecimento, sendo uma tarefa 

significativa, quando o mesmo está ativo e empenha-se na elaboração do seu 

mapa.  

Deste modo, na construção de um mapa mental, os indivíduos passam a 

receber e vivenciar diversos estímulos que são significativos para o processo de 

construção do conhecimento, bem como a aprendizagem, pois,  

 
Com la mencionada actividad se ejercitan diferentes habilidades y 
ompetencias como la identificación de las ideas más relevantes; la 
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organización y estructuración de la información de forma simplificada; la 
selección de diferentes recursos multimídia para incorporarlos, con uma 
función explicativa, a la representación gráfica final del tema concreto del 

que se tratara a través de um mapa mental. Todo ello implicó um proceso 
de interrelación lógica entre los conocimientos previos que los estudiantes 
poseían y los nuevos adquiridos em el transcurso de la asignatura 

(MARTÍNEZ; PÉREZ, 2010, p.22-23). 

 

Portanto, os mapas mentais são uma ferramenta que oportuniza diversas 

possibilidades aos discentes e docentes, associados a educação com alto poder 

de potencialização do ensino, resultam em uma aprendizagem significativa. Assim, 

ao alia-los com as tecnologias, estas se demonstram ainda ricas pela diversidade 

de informações e conteúdo que estão disponíveis na rede, sendo um processo, 

consequentemente, bastante envolvente.  

Desta forma, este método envolve a criatividade e autonomia do sujeito, pois 

a sua criação requer certa organização, a realização de pesquisas e a adoção de 

técnicas que, de alguma maneira, vão se mostrar inovadoras e surpreendentes 

(JÄSCHKE, 2016), permitindo gerenciar pensamentos contínuos ou permanentes. 

Neste processo, direta ou indiretamente, o mapa mental se mostra como um 

solucionador de bloqueios mentais existentes (CERVANTES, 1999), ou seja,  

muitas dificuldades podem ser solucionadas, sejam estas relacionadas com a 

criatividade, organização, desenvolvimento e o processo de ensino e 

aprendizagem. 

Logo, o mapa mental é umas das possibilidades de estimular e potencializar 

o processo criativo dos sujeitos e as habilidades de comunicação, “[...] debido a su 

sencilla y variada aplicación. El hecho de que se pueda trabajar solo o en equipo lo 

hace aún más atractivo” (JÄSCHKE, 2016, p.40), isto é, seguindo a proposta do 

professor e também do objetivo da atividade a ser desenvolvida, uma construção 

individual evidencia subjetividades, já um trabalho em grupo possibilita uma 

elaboração em parceria, com ideias e processos criativos diferenciados, sendo uma 

oportunidade de explorar esta ferramenta de inúmeras formas e propostas. 

 Os mapas mentais podem ser utilizados em áreas distintas, mas com 

enfoque principal no campo educacional, podendo ser aplicados, por exemplo, 

como uma ferramenta de organização de uma agenda, em que contenha o tempo 

de cumprimento de um objetivo ou meta, bem como de programação de assuntos 

a serem trabalhados, planejamentos escolares, elaboração de projetos, processo 

de ensino e aprendizagem, ou seja, em diversos focos e intensões, estes 
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demonstram-se úteis (CERVANTES, 1999; HERMANN e BOVO, 2005; VILELA, 

2008; BUZAN, 2009; KEIDANN, 2013; JÃSCHKE, 2016). Assim, os mapas 

mostram-se ótimos e úteis à inúmeras tarefas no dia a dia, podendo ter objetivos 

diferenciados quando utilizados, mas com inúmeros pontos positivos para a vida de 

cada indivíduo que adota a ferramenta em questão.  

Como a pesquisa tem como foco a educação, surge assim, a necessidade 

de compreender as contribuições dos mapas mentais em algumas ações e áreas 

do contexto educacional, pois esta é uma técnica conhecida e que pode ser 

explorada além do que habitualmente ocorre, como será visto a seguir. Portanto, é 

evidente como os mapas mentais podem proporcionar possibilidades positivas nas 

diferentes situações da vida dos sujeitos, sendo de grande auxílio para a superação 

de desafios e necessidades nas diferentes áreas do contexto educacional, como 

no planejamento escolar, e nos níveis da educação.  

E a utilização dos mapas mentais nas diversas áreas da vida, bem como na 

educação, exige certo planejamento, o qual também pode ser elaborado com o uso 

desta ferramenta. Deste modo, quando é proposto ou busca-se realizar uma tarefa, 

ocorre um planejamento de objetivos e levantamento de hipóteses para alcançar 

um resultado, ou seja, é possível evidenciar que “[...] planejar faz parte do ser 

humano. Nossa vida é embasada em planejamentos desde o momento que 

nascemos, pois precisa-se dar sentido à nossa existência” (FERREIRA; KLAUCK, 

2017, p. 105), surgindo assim, a precisão da organização conforme a necessidade 

na vida dos indivíduos e em seu dia a dia. 

 Assim, como o planejamento está presente na vida dos indivíduos desde 

sempre (KENSKI, 1995; FERREIRA; KLAUCK, 2017), consequentemente acaba 

sendo uma das atividades realizadas e presentes nas instituições escolares, 

possibilitando, dessa forma, uma melhor preparação, seja teoricamente ou com os 

recursos necessários para as atividades ocorrerem, este instrumento de 

sistematização e organização (LIBÂNEO, 1991), é essencial para que a atuação 

docente e o processo de ensino e aprendizagem ocorra, pois, sem ele, a 

organização educacional seria uma desordem sem tamanho, atrapalhando etapas 

e objetivos com extrema importância a serem seguidos. 

 Pode-se determinar que, o planejamento é uma ação que contribui para uma 

melhor organização e realização dos objetivos propostos, apresentando-se como 

um guia da direção mais favorável a ser seguida, pois estabelece prioridades e 
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metas de tempo a serem alcançadas e cumpridas no plano de estudo (HERMANN; 

BOVO, 2005; JÃSCHKE, 2016). Assim como os mapas mentais, o planejamento é 

uma ferramenta que possui objetivos e contribuições, ambos apresentando focos 

semelhantes. Deste modo, por que não utilizar os mapas mentais na construção do 

planejamento? Pois  

 

[...] no planejamento curricular, precisamos elaborar um “macromapa” 
global, mostrando as ideias principais que planejamos apresentar no 

conjunto do curso, ou no currículo como um todo, e também “micro mapas” 
mais específicos, para mostrar a estrutura de conhecimento para um 
segmento muito específico programa instrucional (NOVAK; CAÑAS, 2010,  

p.25). 

 

Portanto, os mapas demonstram ser uma ferramenta flexível para todas as 

áreas. Com sua estrutura dinâmica, ao serem aliados a atividade de planejar, estes 

facilitam o entendimento do que se pretende realizar, seguindo distintas etapas e 

direções para ser desenvolvido com eficiência.  

Os mapas mentais no planejamento possibilitam o surgimento de novas 

propostas de trabalho, informações ou conteúdos que se demonstram flexíveis, 

(JÃSCHKE, 2016) tanto na elaboração, quanto no resultado, são atividades com 

características amplas e significativas para os sujeitos. Deste modo, o uso desta 

ferramenta “[...] no planejamento de um currículo ou de ementa de uma disciplina 

específica ajuda a tornar o ensino ‘conceitualmente transparente’ para os alunos” 

(NOVAK; CAÑAS, 2010, p.25), sendo um processo em que os discentes e docentes 

compreendam a importância do que estão fazendo no contexto educacional, e 

como estas ações influenciam na qualidade do processo de ensino e 

aprendizagem. 

Desta forma, é possível afirmar que a “[...] efetivação da aprendizagem só 

acontece quando há apropriação conceitual, para que o professor possa conduzir 

o aluno nesse processo, torna-se necessário planejar uma prática pedagógica que 

possa garantir sua viabilização” (CARABETTA JÚNIOR, 2013, p.442), ou seja, os 

mapas mentais proporcionam ir além do conceito, possibilitando entender o 

direcionamento que irá ocorrer, bem como suas fases. 

Portanto, a sua utilização no planejamento escolar ou no processo de ensino, 

pode-se ocorrer na educação infantil, no ensino fundamental ou em qualquer etapa 

da educação. Sendo um grande aliado para a organização curricular e pedagógica, 
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este deixa claro os objetivos a serem alcançados e da tarefa com resultado final. 

Assim, se faz necessário compreender os mapas mentais como proposta de 

construção do conhecimento em que alunos estão envolvidos na criação, pois o 

processo de ensino e aprendizagem deve estimular a criatividade, o 

desenvolvimento e a criticidade, dentre outras possibilidades presentes no 

momento educacional.  

 

 

1.4. OS MAPAS MENTAIS E AS TECNOLOGIAS: SOFTWARES DISPONÍVEIS 

ON-LINE 

 

Como descrito anteriormente, a criação dos mapas mentais pode se utilizar 

de inúmeros recursos disponíveis, e uma das possibilidades de ir além das formas 

tradicionais conhecidas e praticadas são por meio das tecnologias digitais e on-line, 

as quais oferecem softwares disponíveis de inúmeras formas na rede, não sendo 

uma atividade que requer muita complexidade para a adoção do docente como 

prática de ensino e metodologia diferenciada no processo de construção do 

conhecimento.  

Os softwares de criação de mapas mentais disponíveis na internet possuem 

os mesmos objetivos dos mapas criados manualmente ou com outro recurso, estes 

se divergem pelo fato de serem construídos com softwares disponibilizados pelas 

tecnologias digitais e on-line, as quais oferecem possibilidades distintas que 

flexibilizam e enriquecem esta criação, apresentando recursos variados que fazem 

toda a diferença no processo educativo.  

Assim, estes oferecem maior variedade de formatação e utilização de 

imagens, além de que podem ser elaborados facilmente em computadores e 

aparelhos móveis. A escolha do software deve corresponder as necessidades do 

processo de ensino e aprendizagem, bem como sua contribuição para a temática 

a ser trabalhada, que proporcionará um desenvolvimento completo e de qualidade 

na atividade proposta (HERMANN; BOVO, 2005). A partir de em uma pesquisa na 

plataforma Google3, foi possível encontrar 33 (trinta e três) softwares de mapas 

mentais disponíveis na internet para uso, seja para download ou como usuário on-

                                                                 
3 Disponível em: <https://google.com.br>. 
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line, possuindo especificidades divergentes na questão da disponibilidade de 

ferramentas, algumas destas sendo gratuitas ou para licenças pagas, 

demonstrando-se variadas, oferecendo possibilidades distintas, mas com o mesmo 

serviço e enfoque na construção de mapas mentais, como é possível observar nos 

apêndices desta pesquisa.  

Sendo que foram analisados os 33 (trinta e três) softwares de construção de 

mapas mentais e, pensando na prática de ensino, bem como a estrutura da escola 

ao proporcionar a utilização de ferramentas por meio das tecnologias digitais on-

line, um software em especial evidenciou-se e foi o escolhido para ser utilizado 

nesta pesquisa, sendo este o GoConqr, o qual possui características e 

possibilidades variadas, demonstrando-se acessível para o uso na prática de 

construção do conhecimento, como é possível observar a seguir.  

 

 

1.4.1. GOCONQR E SUA FLEXIBILIDADE NAS PRÁTICAS DE ENSINO 

 

Frente aos softwares de mapas mentais apresentados no apêndice desta 

pesquisa de mestrado, muitas das ferramentas se demonstram úteis e 

interessantes para o uso do docente no processo de ensino e aprendizagem dos 

discentes. Alguns dos softwares apresentados são direcionados ao campo 

empresarial e administrativo, outros oferecem diversos ferramentas integradas, 

juntamente com os mapas mentais, sendo estes elaborados para diversas 

necessidades que um indivíduo possa ter ao buscar está ferramenta. 

Neste processo de análise dos mapas mentais disponíveis pela sociedade 

em rede, pode-se encontrar softwares que são on-line e gratuitos enquanto outros 

ainda precisam do download. Há também disponível os que são pagos, o que pode 

tornar-se um processo de uso impossibilitado para o docente e para as instituições 

de ensino, devido a realidade educacional presentes no país.  

Desta forma, entre os 33 (trinta e três) softwares observados, o GoConqr foi 

o escolhido para servir como a principal ferramenta utilizada nesta pesquisa de 

mestrado com os discentes do curso de formação inicial. O GoConqr4 é um software 

                                                                 
4 Disponível em: <https://www.goconqr.com/>  
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acessível, que oferece inúmeros recursos aos usuários e demonstra ser facilmente 

utilizável para as inúmeras realidades educacionais brasileiras.  

 
Figura 11: Software online GoConqr 

 

Fonte: GoConqr 

 

Portanto, o GoConqr foi escolhido, primeiramente, porquê disponibiliza o 

acesso a um design inicial convidativo e agradável para o usuário, com facilidade 

no uso e alcance de qualquer indivíduo, apresentando um direcionamento de como 

utiliza-lo inicialmente. Assim, por se tratar de um software on-line e gratuito, este 

torna-se flexível para as realidades educacionais que não possuem muitas 

estruturas tecnológicas, possibilitando ferramentas avançadas com recursos 

concretos e disponíveis para adoção como prática de ensino, assim sua facilidade 

é atrativa por estimular o uso em qualquer contexto, fazendo-se essencial apenas 

a internet e um meio eletrônico para acesso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Tela inicial do acesso no Software GoConqr. 
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Fonte: GoConqr 

 

O GoConqr5 é um software que possui atualmente 5. 724. 719 usuários, o 

qual oferece uma acessibilidade simplificada, pois para seu acesso é necessário 

apenas registrar-se pelo e-mail, por uma conta Google ou até mesmo pela conta 

do facebook; e em caso dos aparelhos móveis, este está disponível para download 

até o ano de 2020; disponibilizando dois planos, o básico e gratuito com recursos 

mais simples para a construção de um mapa, e a versão Premium que libera 

variedades para os usuários, mas possui um custo mensal (GOCONQR, 2019). 

Logo, este último plano mostra-se pouco atrativo para a educação, em 

contrapartida o plano gratuito oferece possibilidades necessárias e interessantes 

para criações de diversos mapas, o qual apresenta expectativas boas para seu uso 

em sala de aula. 

Assim, inicialmente, quando feito o login, este direciona o indivíduo à que 

tipo de perfil o usuário se identifica, sendo possível optar por estudante ou 

professor. A opção de professor se difere pelo fato de que é possível criar fóruns 

com os alunos, disponibilizando cursos. Nas duas opções citadas é possível ter 

acesso ao conteúdo e materiais sobre disciplinas que o usuário busca (GOCONQR, 

2019). 

Portanto, quando o indivíduo é registrado este cria um perfil individual que 

fica salvo no software. Assim, apresentando a possibilidade de explorar a 

plataforma com intensidade, tendo interatividade com os demais usuários, pois, é 

possível interagir e seguir mutuamente; ter acesso a mapas criados na ferramenta; 

                                                                 
5 Disponível em: <https://www.goconqr.com/> 
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desfrutar dos cursos disponíveis; participar de grupos, entre outras possibilidades 

(GOCONQR, 2019).  

 

Figura 13: Designe do Software GoConqr  

 

Fonte: GoConqr 

  

Para criar um mapa mental no GoConqr é necessário apenas um click na 

parte inicial do site, sendo que a letra G representa o software, como é possível 

observar pela figura 14 (quatorze). 

 
Figura 14: Criando um Mapa Mental no GoConqr 

 

Fonte: GoConqr 

  

Após esta etapa, o site direciona o usuário para a construção do mapa, como 

apresenta a figura 15 (quinze). 

  

  
 
 

 
Figura 15: Iniciando a construção do Mapa Mental no GoConqr. 
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Fonte: GoConqr 

 

Segundo o site do GoConqr, este software de criação de mapas mentais 

disponibiliza uma variedade rica de recursos, com formatos, cores, ramificações e 

edições diversificadas durante a construção do mapa mental, como é possível 

observar nas figuras 16 (dezesseis) e 17 (dezessete). 

 
Figura 16: Recursos disponíveis para criação do Mapa Mental pelo GoConqr. 

 

Fonte: GoConqr 
 

Na opção de cores, como é possível visualizar na figura 17 (dezessete), o 

GoConqr oferece a edição das palavras, bem como, nas ramificações e formatos, 

e, também, no fundo do mapa mental. Assim, disponibilizando possibilidades novas 

de construção e design diversificado para um mapa mental, não havendo nenhum 
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tipo de restrição ao usuário com inscrição básica no software, demonstrando-se 

totalmente flexível e dinâmico para o uso educacional. 

 
Figura 17: Cores disponíveis para fundo no processo de criação de Mapa Mental pelo 

GoConqr. 

 

Fonte: GoConqr 
 

Desta forma, o GoConqr oferece um design atraente e dinâmico para o 

processo de ensino e aprendizagem, oportunizando também anexar imagens 

salvas no computador, como mostram de maneira simplificada as figuras 18 

(dezoito) e 19 (dezenove). 

 
Figura 18: Inserindo imagens no Mapa Mental construído pelo GoConqr 

 

Fonte: GoConqr 
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Figura 19: Inserindo imagens no Mapa Mental construído pelo GoConqr. 

 

Fonte: GoConqr 

 

 Apesar disso, também é possível anexar imagens que estão disponíveis on-

line na rede, como apresentam as figuras 20 (vinte) e 21 (vinte e um), em que o 

indivíduo precisa fazer a cópia do link da imagem do site e colar no software, neste 

exemplo foi utilizada uma imagem do Pinterest. É claro que, em alguns casos, por 

causa do sistema de segurança de alguns sites, não é possível adicionar on-line a 

imagem, sendo necessário fazer o download da mesma. 

 

Figura 20:  Cópia do link  da imagem para colagem no GoConqr. 

 

Fonte: Pinterest 
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Figura 21: Anexo da imagem online para o Mapa Mental 

 

Fonte: GoConqr 

  

Em qualquer imagem inserida, seja on-line ou já salva pelo usuário, ainda há 

a possibilidade de editar o tamanho e as formas em que ela se configurará no mapa, 

como apresentado na figura 22 (vinte e dois). 

 

Figura 22: Edição da imagem no GoConqr 

 

Fonte: GoConqr 

 

Outra opção do sistema GoConqr é o anexo de vídeos nos trabalhos, porém 

os mesmos se demonstram estáticos quando baixado o mapa mental, se o uso se 

dá com o site do software em aberto, este direciona o usuário do mapa para assistir 

o mesmo on-line. Dentro de sua organização também se torna possível descartar 

imagens, ramificações e textos que o usuário necessitar excluir do seu mapa, a 

ferramenta disponibiliza esta edição gratuitamente. 

Portanto, após a elaboração do Mapa, é possível apresentar o mesmo on-

line, o qual irá seguir a sequência da criação de ramificações feitas pelo usuário, 

mostrando uma de cada vez e, por fim, o resultado final. Outra opção disponível 
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para os indivíduos, é baixar o mapa mental em formato png como mostra a figura 

23 (vinte e três), o que facilita o processo de apresentação e uso da atividade 

realizada em qualquer meio que não disponha da internet com facilidade. Assim, 

se faz importante salientar que todos os mapas criados ficam salvos no perfil do 

usuário. 

Figura 23: Processo de download do Mapa no GoConqr. 

 

Fonte: GoConqr 

 

Desta forma, é possível afirmar que o GoConqr não oferece dificuldades para 

os usuários, pois possui recursos dinâmicos e flexíveis para a construção de um 

mapa mental. Assim, ao aplicar este na construção do conhecimento, é possível 

obter diversos resultados que mostram as subjetividades diferenciadas no processo 

de elaboração e desenvolvimento do sujeito, possibilitando a autonomia e interação 

do aluno com novas possibilidades.  

Portanto, o mapa pode possuir cores diferenciadas, imagens, formatos, 

ramificações, textos e outras variedades de edições disponíveis, o que facilita a sua 

utilização em qualquer área do conhecimento, bem como qualquer contexto 

educacional, por não precisar de muita estrutura tecnológica para seu uso. Desta 

forma, por meio da figura 24 (vinte e quatro), é possível exemplificar o resultado de 

um mapa mental construído através do software GoConqr. 
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Figura 24: Exemplo de Mapa Mental construído pelo GoConqr. 

 

Fonte: Elaborado pela autora desta pesquisa. 
 

Desta forma, é possível considerar que o GoConqr é um software de criação 

de mapas mentais dinâmico e flexível para a construção do conhecimento, bem 

como na superação das dificuldades e desafios do processo de ensino e 

aprendizagem. Assim, utilizá-lo é uma das possibilidades de aliar as tecnologias 

digitais e on-line, oportunizando vivências significativas para obtenção de 

conhecimentos com a rede e a compreensão do conteúdo estudado, e, é claro que, 

a participação efetiva dos envolvidos se faz extremamente necessária para 

obtenção de um bom resultado, bem como, a contextualização do docente no 

desenvolvimento desta atividade.  

Entretanto, ao docente propor atividades aos discentes com a utilização do 

software GoConqr, esta possivelmente demonstrará resultados diversificados de 

conteúdos utilizados nos mapas mentais, pois estes alunos, ao se deparar com 

metodologias e práticas diferenciadas de ensino, podem se sentir envolvidos e 

concentrados no intuito da atividade, uma vez que, ao ser aliada ao uso das 

tecnologias digitais e on-line, esta traga suas experiências e vivências da rede na 

construção do mapa mental. 

Decorrente disso, constata-se a necessidade de o sistema educacional 

oportunizar processos de ensino e aprendizagem dinâmicos que não estejam 

somente baseados no paradigma tradicional, pois, alguns dos desafios e 

dificuldades presentes nas instituições de ensino ocorrem devido a essa relação da 

mudança de comportamento dos alunos ao fazerem uso das tecnologias digitais e 
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on-line, bem como o não reconhecimento da educação nas transformações da 

sociedade, insistindo modelos estáticos de ensino.  

Desta forma, ao planejar e propor uma prática e metodologia de ensino 

diferenciada, esta deve seguir as necessidades apresentadas para direcionar o 

conhecimento, bem como as especificidades dos indivíduos presentes na sala de 

aula. Sendo esta, uma possibilidade de auxiliar o docente a superar os desafios 

proporcionados pelos paradigmas presentes na educação e no ensino da História, 

com ferramentas que oferecem diferentes recursos no processo de ensino e 

aprendizagem. Assim, antes de conhecer os envolvidos na construção do 

conhecimento, se faz necessário compreender sobre alguns paradigmas que estão 

presentes na educação e na disciplina de História, tema tratado no capítulo 2 (dois) 

desta pesquisa.  
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2. PARADIGMAS NA EDUCAÇÃO, HISTÓRIA E RELAÇÃO COM AS 

TECNOLOGIAS DE ENSINO 

 

As utilizações de mapas mentais on-line como prática de ensino diferenciada 

podem contribuir para a construção do conhecimento, mas durante sua proposta, 

esta se depara com diferentes paradigmas presentes na educação, assim como na 

disciplina de História, desta forma, acabam por apresentar possibilidades 

desafiadoras na superação do ensino tradicional presentes nas instituições de 

ensino. Portanto, a educação e o ensino da História acompanham e possuem 

influência das mudanças na sociedade.  

Deste modo, frente as transformações da vida e sociedade, contextos e 

situações foram modificando-se historicamente, demonstrando direta e 

indiretamente a ação do homem neste contexto, mas estas vivências não são 

predeterminadas e estabelecidas como padrão para os sujeitos, pelo contrário “[...] 

a História em que me faço com os outros e de cuja feitura tomo parte é um tempo 

de possibilidades e não de determinismo. Daí que insista tanta na problematização 

do futuro e recuso sua inexorabilidade” (FREIRE, 1996, p.53), assim, o homem 

modifica o seu meio, transformando, adaptando, destruindo, produzindo e criando; 

a vida e seus seres geram os saberes e conhecimentos (GASPARIN, 2003). Desta 

forma, é evidente a ação do homem em produzir a história em seus diferentes 

ambientes, seja por meio de necessidades, interesses e estímulos, estes 

transformam a sociedade.  

Neste processo de mudanças, todas as ações envolveram os 

conhecimentos que, direta ou indiretamente, estarão em constante movimento, 

sendo uma construção e desconstrução intensa, contínua, constante e dinâmica 

(BEHRENS; OLIARI, 2007). Assim, consequentemente, o aprender ocorre até o fim 

da vida, pois “Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o 

que não se faz sem abertura ao risco e à aventura do espírito” (FREIRE, 1996, 

p.69). Por isso, a estruturação do conhecimento é uma vivência de enfrentamento 

diário, em que oportuniza novas experiências, saindo da neutralidade existente, 

com amplos significados no meio este processo faz parte do desenvolvimento dos 

sujeitos em sociedade. 
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Deste modo, o primeiro conhecimento que se tem acesso e é vivenciado a 

todo momento é o senso comum que, passado de geração para geração, envolve 

diversidades e subjetividades culturais, assim sendo “[...] Para alguns, ‘senso 

comum’ equivale à ‘opinião comum’ e se relaciona com os usos de uma cultura ou 

de uma dada civilização [...]” (PATY, 2003, p.10), presente em qualquer diálogo 

entre indivíduos, este é parte do desenvolvimento social e com amplo significado 

pelas vivências de que se originou. Consequentemente, certos interesses em 

determinados conhecimentos acabam sendo estudados e explorados, dando 

origem ao conhecimento científico, que 

 

Certamente a melhor maneira que o ser humano descobriu para aumentar 
suas chances de sobreviver foi tentar compreender, o máximo que 
pudesse, o mundo que o rodeia e, eventualmente, tentar entender a si 

próprio. A ciência e o método científico são, portanto, nossos principais  
meios para descobrir como o universo é constituído e como funciona 
(GUIMARÃES; RIBEIRO, 2011, p.18). 

 

Desta forma, é importante ter a consciência de que “O senso comum e a 

ciência são expressões da mesma necessidade básica, a necessidade de 

compreender o mundo, a fim de viver melhor e sobreviver” (ALVES, 1981, p.16), 

isto é, ambos possuem o mesmo intuito para a sociedade e indivíduos. O 

conhecimento científico que tem a ciência como responsável, é adquirido por meio 

de muitas pesquisas históricas e atuais, obtido pelo direcionamento das Instituições 

de ensino, e consecutivamente, partindo do conhecimento classificado como senso 

comum, estes se relacionaram, direta ou indiretamente, com o conhecimento 

científico. Mas, neste processo de ensino e aprendizagem, surgem pontos que 

merecem atenção, isto é, apesar de sua complexidade, algumas práticas além da 

organização escolar não são tão enriquecedoras e dinâmicas quanto o 

conhecimento.   

 Portanto, algumas instituições de ensino demonstram-se estáticas aos seus 

modelos de ensino, não acompanhando este constante movimento, como o 

conhecimento que é feito de transformações, modificações, adaptações, pois “os 

alunos permanecem organizados nas carteiras, divididos por filas, de preferência 

em silêncio, sem questionar, sem expressar seu pensamento, aceitando com 

passividade o autoritarismo e a impossibilidade de divergir” (BEHRENS, 1999, p. 

24), estando aguçado à um paradigma tradicional. Neste processo, evidencia-se a 
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necessidade de adaptação conforme as mudanças sociais e tecnológicas da 

sociedade, visto que, diferentemente das instituições de ensino em que estão 

estagnados, os sujeitos estão inseridos em contextos com mudanças intensas.  

 Seguindo o desdobramento de que a sociedade e as relações sociais 

modificaram-se, e em contrapartida, o contexto educacional continua a seguir um 

modelo industrial do século XIX, surge um novo desafio em contradição a estas 

circunstâncias, pois o público que frequenta as escolas não é o mesmo 

(GASPARIN, 2003; SETÚBAL; MALDANER, 2010), seja em seus comportamentos 

e ações, estes possuem vivências e estímulos diferentes da geração passada, pelo 

seu amplo contato com o desenvolvimento tecnológico que se faz presente nos 

meios sociais, isto é, outra mudança intensa nos ambientes se deve pela sociedade 

em rede, a qual converte e possibilita novas formas de interação e comunicação 

para os seus usuários.  

 Dessa maneira, divergências e desafios presentes nestas mudanças 

influenciam na construção do conhecimento, evidenciando-se a necessidade de 

superação destes no dia a dia do contexto educacional e, principalmente, no 

processo de construção do conhecimento, em que se fazem recorrentes a 

adaptação e as modificações de metodologias de ensino para esta nova geração 

de discentes. Aliar as tecnologias digitais na prática de ensino torna-se 

enriquecedor e significativo, visto que os alunos possuem o contato com as 

ferramentas e os conteúdos que esta disponibiliza, seja direta ou indiretamente, 

pois este progresso faz-se importante para pessoas que nasceram inseridas na 

sociedade em rede.  

 Portanto, a necessidade de compreender a relação da tecnologia com a 

educação mostra-se necessária, principalmente relacionada ao ensino e 

aprendizagem, pois as instituições educacionais enfrentam dificuldades na relação 

do docente, do discente e da construção do conhecimento frente ao paradigma 

emergente, questões que, se não discutidas e analisadas, interferem e influenciam 

negativamente, tornando-se ainda mais recorrentes visto que, a sociedade em rede 

está com desenvolvimento intenso gradativamente nos diferentes contextos 

sociais. 

 Assim, incluir a sociedade em rede no processo de ensino e aprendizagem, 

é aliar o desenvolvimento tecnológico a construção do conhecimento, esse 

possibilitando autonomia, interação e divergentes experiências entre os indivíduos 
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envolvidos em seu processo. Outro ponto, que se faz recorrente salientar, é sobre 

uma prática contextualizada, com planejamentos e objetivos, que tenha como foco 

o aprendizado significativo.  

 Desta forma, torna-se necessário compreender os paradigmas presentes na 

disciplina de História, sendo este o público alvo na pesquisa de Mestrado, observa-

se a necessidade de compreender os desafios que permeiam no processo de 

construção do conhecimento, tendo como influência diversas mudanças e 

transformações sociais, bem como a relação com as tecnologias.  

Por isso, faz-se necessário conhecer sobre o que são as tecnologias digitais 

e porque sua utilização e presença em sociedade desafiam tanto o contexto 

educacional em suas práticas de ensino que ainda se utilizam de metodologias 

baseadas no paradigma tradicional, seguindo de uma perspectiva pautada na 

sociedade em rede, sendo esta uma das questões de transformações sociais que 

provoca e estimula o atual paradigma emergente na educação.  

 Portanto, é evidente que as tecnologias digitais influenciam e apresentam 

amplo alcance na vida dos indivíduos, independente do contexto em que estes 

estão inseridos, direta ou indiretamente, na sociedade em rede. O processo de 

cibercultura, proporcionado pelo desenvolvimento tecnológico atual, é presente e 

não pode ser ignorado, principalmente pela forma que este transforma a sociedade, 

o meio e os usuários, e, consequentemente, a educação, por isso a necessidade 

do estudo a seguir. 

 

 

2. 1.  PARADIGMA TRADICIONAL E EMERGENTE: REFLEXÕES TEÓRICAS 

 

 As mudanças proporcionadas pela sociedade em rede possuem certo poder 

de transformação, presentes nos diversos contextos sociais, seja pela 

disponibilização de conteúdos para os usuários, que faz com que as instituições de 

ensino não sejam as únicas a possibilitar o acesso ao conhecimento, ou até mesmo 

pelas transfigurações do público que frequenta. Assim, “[...] nota-se que a 

Educação de hoje ainda traz em seu bojo ações e valores pautados no 

cartesianismo e mecanicismo da ciência moderna e, por conseguinte, instrui alunos 

para o futuro com um pensamento tradicional do passado” (RIBEIRO, LOBATO; 

LIBERATO, 2010, p.28). Consequentemente, esta educação não prepara estes 
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discentes, pois estes discursos evidenciam o tradicionalismo impregnado na 

construção do conhecimento, sendo um processo que não possibilita experiências 

e vivências críticas para o contexto atual. 

 Desse modo, seja pelo currículo, prática de ensino, metodologias de estudo 

ou relação entre os envolvidos, quando as instituições de ensino não acompanham 

e reconhecem as transformações tecnológicas sociais, acabam por direta ou 

indiretamente, estimular a presença do paradigma tradicional na educação e, frente 

ao novo público que frequenta estes espaços, terá o desenvolvimento do 

paradigma emergente, juntamente com o outro, ambos presentes nos contextos 

educacionais (BEHRENS, 1999), apresentando-se como um verdadeiro caos e 

retrocesso para os sujeitos que enfrentam este contexto.  

 Ao dar continuidade na adoção de práticas de ensino com estrutura e 

desenvolvimento tradicional, desconsidera-se a opção de estimular um aluno crítico 

e ativo (PACHECO, 2003), seja na construção do conhecimento ou na atuação na 

sociedade, esta desvaloriza novas formas do discente se expressar e aprender. 

Portanto, evidencia-se que a possível solução de enfrentamento de algumas 

dificuldades se dê pelo processo de ensino e aprendizagem, sendo esta uma 

oportunidade de acompanhar as mudanças proporcionadas pela sociedade em 

rede, tanto quanto propiciar uma educação de qualidade, em que se valorize o 

processo as subjetividades, experiências e participação do aluno.  

 Os paradigmas envolvem contextos, histórias e valores de uma sociedade 

ou comunidade, sendo uma construção que se dá pelo ser humano, esta abrange 

um conjunto de ideias, modelos ou padrões presentes nas relações sociais e nos 

diversos contextos, engloba ainda a sociedade como um todo, e principalmente a 

educação, pois trabalha com o conhecimento científico e deixa evidente este 

movimento e mudanças constantes (BEHRENS, 1999). Seja pelos debates e 

problematizações realizadas no ambiente educacional, o processo de ensino e 

aprendizagem precisa estimular a criticidade, autonomia e a criatividade dos 

discentes. 

 Desta forma, “A palavra paradigma é comumente definida nos dicionários 

pelos vocábulos exemplo, modelo, padrão [...]” (AMORIM; SILVA NETO, 2011, p. 

345), sendo possível afirmar também que o “[...] o termo paradigma possui hoje um 

valor universal, sendo aplicado ao pensamento e à atividade humana em geral [...]” 
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(Idem, 2011, p. 345-346), assim estes estão presentes em diversos espaços da 

sociedade.  

 Por meio de Amorim e Silva Neto (2011, p. 347), é possível definir os 

paradigmas como “[...] um horizonte estruturante que põe em ordem os fenômenos 

e permite à comunidade dos cientistas se situar na realidade, compreendê-la e 

comunica-la”, desse modo, independente da área que se dá, os paradigmas são 

construídos historicamente pelos indivíduos na sociedade, sendo superado ou 

estando presente em diferentes contextos sociais.  

 Os “[...] paradigmas funcionam com filtros para entender as mudanças do 

mundo e como fio condutores para os homens atuarem no universo e, por sua vez, 

buscar sua manutenção ou transformações” (SANT’ANA; BEHRENS, 2003, p.16-

17), no meio em que vivem. Portanto, os indivíduos transformam a sociedade, 

fazendo parte de um processo de desenvolvimento com a criação de novas 

possibilidades que seguem seu ritmo de necessidades, interesses e curiosidades 

diferenciadas.  

 Dessa maneira,  

[...] os paradigmas servem como solucionadores de quebra-cabeças,  
como conjunto de regras e de leis que permitem aos cientistas resolver 

problemas teóricos e experimentais ou solucionar quebra-cabeças 
internos ao seu paradigma. Nesse sentido, os paradigmas, ao mesmo 
tempo em que ordenam os fenômenos da realidade, veem neles também 

problemas e a esses problemas – ou quebra-cabeças – os paradigmas 
respondem com certas soluções modulares, internas à estrutura dos 
próprios paradigmas, tal como são os próprios problemas (AMORIM; 

SILVA NETO, 2011, p. 347).  
 

 Assim, se fazem presentes nas diversas áreas do conhecimento, 

paradigmas que influenciam no processo de construção da aprendizagem, 

direcionando o docente para que sua prática de ensino supere e acompanhe os 

desafios que cada paradigma proporciona aos indivíduos em sociedade.  

 Portanto, estes processos de atuação e busca pelo conhecimento na 

sociedade “[...] não se sucedem linearmente, nem têm uma demarcação de tempo 

para começar ou terminar, acabam [...] criando novos pressupostos e novos 

referenciais que caracterizam diferentes posturas na sociedade” (BEHRENS, 1999, 

p. 42), mudanças estas que evidenciam as diversidades, subjetividades e 

diferenças nos meios sociais, estando presentes e sendo manifestadas nos  

contextos educacionais, pois é nestes ambientes em que ocorre o processo de 

construção do conhecimento científico.  
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 Consequentemente, no paradigma tradicional o processo de construção do 

conhecimento não é significativo, pois este é tratado apenas como uma 

necessidade que envolve um resultado quantitativo para a educação. Desta forma,  

 
[...] constata-se um período de perda do processo de humanização, pois  
os alunos e os professores passaram a ser vistos como máquinas, ou 
como partes de uma engrenagem. Nesta caminhada histórica,  

reducionista e linear, perdeu-se em termos de sensibilidade, estética, 
sentimentos e valores, especialmente, em função da supervalorização 
dada pela mensuração, quantificação e comprovação dos fenômenos.  

Gerou-se uma concepção de vida em sociedade pautada na 
competitividade, no isolamento, no individualismo e no materialismo 
desenfreado. A crença no progresso material a ser alcançado pelo 

crescimento econômico e tecnológico como fim em si mesmo não 
considerou as consequências para a sociedade, a natureza e o próprio ser 
humano (BEHRENS; OLIARI, 2007, p.60). 

  

 Neste processo de paradigma tradicional presente na educação, 

desconsidera-se o desenvolvimento dos indivíduos e a presença das diferenças 

como um processo enriquecedor para o ensino e aprendizagem, pelo contrário, o 

foco de uma educação de qualidade está distante de ocorrer em uma instituição 

que não reconhece as atuais transformações sociais e tecnológicas, as quais 

transformam o comportamento e ações dos discentes que frequentam os 

estabelecimentos de ensino. 

 Assim, o paradigma tradicional levou a uma fragmentação no processo de 

construção do conhecimento, desconsiderando subjetividades presentes na 

educação, causando diversas influências no processo de ensino e aprendizagem, 

no desenvolvimento dos discentes, na organização educacional, na relação do 

professor e aluno, e, por fim, na sociedade como um todo (BEHRENS; OLIARI, 

2007). Em controvérsia desta situação, reflexões e teorias surgem para 

enfrentamento deste contexto, oportunizando possibilidades para a educação, e 

solução dos paradigmas emergentes presente no processo de construção do 

conhecimento. 

 Deste modo, apesar desta pesquisa pontuar o paradigma tradicional com 

intensidade, observa-se que este está ligado aos paradigmas conservadores como 

um todo, em que trata-se o ensino apenas como um processo de transmissão de 

conteúdos e uma organização na qual o professor detentor do saber tenha o 

controle completo, assim a escola passa a ser apenas a reprodução, envolvendo 

além da tendência tradicional, mas também os movimentos tecnicistas (BEHRENS, 
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1999) que provocam um intenso retrocesso na educação, buscando e estimulando 

um processo de construção do conhecimento e, consequentemente formando 

sujeitos alienados em pleno século XXI. 

 Pelo desenvolvimento tecnológico presente na sociedade a necessidade de 

mudança nas práticas de ensino, “o paradigma denominado como emergente foi 

proposto como uma aliança entre uma abordagem progressista com uma visão 

holística e o ensino com pesquisa. [...]” (BEHRENS, 1999, p. 383), basear o 

trabalho pedagógico no paradigma emergente é a possibilidade de visualizar o 

aluno como sujeito ativo e participativo no processo de construção do 

conhecimento. Outro ponto que esta prática evidencia, é o fato do ensino e 

aprendizagem acompanharem as mudanças sociais e tecnológicas, em que 

compreende a presença de uma nova geração de professores nas instituições de 

ensino. 

 Deste modo, surge a superação do tradicionalismo, pois torna-se existente 

a urgência de novas respostas à problemáticas presentes na sociedade de 

diferentes áreas do conhecimento (SANT’ANA; BEHRENS, 2003), que fazem parte 

do desenvolvimento dos indivíduos na sociedade. Assim, estes se dão por um 

conjunto de problemas e desafios, em que há a presença de incertezas 

relacionadas a ciência e que não são resolvidas ou finalizadas, refletindo e 

envolvendo outros contextos que apresentam a necessidade de modificações, 

dando existência ao paradigma emergente (BEHRENS, 1999), que, com a 

sociedade em rede, ainda se faz presente e urgente nas instituições de ensino.  

Em decorrência destas situações e da presença do ensino tradicional, o 

paradigma emergente passa a ser discutido no início do século XX, pois as 

transformações sociais, sejam elas pela ciência ou o desenvolvimento da 

sociedade como um todo, passam a necessitar e estimular o desenvolvimento do 

sujeito como ser integral (BEHRENS; OLIARI, 2007), em que os principais 

envolvidos neste processo são 

 
Dentre os profissionais desafiados por este processo de mudança 

paradigmática, aparecem com evidência, os cientistas e os professores 
universitários, que estão diariamente em contato com os novos saberes 
produzidos. Em função desse movimento, os docentes, pela sua 
competência profissional, têm sido desafiados a buscar inovações na ação 

pedagógica, nos sentidos de propor metodologias que levem à produção 
do conhecimento para superar a mera reprodução e para formar 
profissionais que venham a atuar como cidadãos críticos, criativos,  

empreendedores na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.  
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Portanto, na área educacional, a ação docente precisa estar voltada para 
a cidadania, para a preparação de profissionais que atuarão em um novo 
mercado de trabalho e especialmente para uma sociedade em constante 
movimento (SANT’ANA; BEHRENS, 2003, p.25). 

  
 Portanto, por meio de Sant’ana e Behrens (2003), evidencia-se a 

necessidade de preparar os docentes para atuarem nas diferentes etapas da 

educação e frente ao novo contexto educacional que as instituições de ensino se 

encontram, sendo um processo que facilita a atuação do professor com seus 

alunos, pois este associará e utilizará da ligação da teoria e prática, atendendo as 

necessidades e desafios tão recorrentes na educação.  

 Assim, “[...] acredita-se que a caracterização da prática pedagógica está 

fortemente alicerçada nos paradigmas que a própria sociedade vai construindo ao 

longo da história” (BEHRENS, 1999, p. 385). Segue a organização de cada tempo, 

seja à docência, a metodologia, as relações entre os envolvidos, o currículo, é uma 

construção histórica, isto é, se faz necessário que alunos conheçam sobre este 

processo para compreenderem o estado atual e buscar contribuir para 

modificações positivas nos espaços que estão inseridos (ARROYO, 2014), 

promovendo possibilidades de transformações sociais. Apesar desta ação se 

demonstrar como simplificada, proporcionar a todos os sujeitos que passam pelas 

instituições de ensino uma formação educacional crítica, autônoma e criativa, é a 

chance de cumprir os objetivos propostos no planejamento, bem como a conquista 

de uma educação de qualidade. 

 Desta forma, quando se debate sobre o paradigma emergente, é importante 

compreender que essa aceitação do novo “[...] não pode ser negado ou acolhido só 

porque é novo, assim como o critério de recusa ao velho não é apenas o 

cronológico. O velho que preserva sua validade no que encarna uma tradição ou 

marca uma presença no tempo continua novo” (FREIRE, 1996, p.35), ou seja, as 

instituições de ensino vão ter que reconhecer a existência, presença, e uso das 

transformações tecnológicas digitais e on-line proporcionadas pela sociedade em 

rede, e o quanto este contexto influencia ou contribui para o processo de construção 

do conhecimento.  

 Assim, faz-se necessário salientar que, ao se habilitar a conhecer e se 

envolver com as tecnologias digitais e utilizar como práticas de ensino diferenciadas 

em alguns momentos da aula, não ocorrerá a desconsideração de tudo que foi 
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construído e vivenciado na educação, pelo contrário, esta demonstra resultados 

positivos, mas é a possível solução de enfrentamento de dificuldades no processo 

de ensino e aprendizagem, bem como a adoção de possibilidades de ensino 

diferenciados para enriquecer debates, a prática do docente e o trabalho 

pedagógico em si, como afirma Behrens (1999, p. 27-28),  

 

[...] superação de um paradigma cientifico não o invalida, não o torna 
errado ou nulo, mas evidencia que seus pressupostos e determinantes 

não correspondem mais as novas exigências históricas. A passagem para 
um novo paradigma não é abrupta e nem radical. É um processo que vai 
crescendo, se construindo e se legitimando. Na realidade, o novo 

paradigma incorpora alguns referenciais significativos do velho paradigma 
e que ainda atendem aos anseios históricos da época. Nesse processo de 
transição, os cientistas passam a desafiar os pressupostos do velho 

paradigma, embora ao anunciar um mundo novo ainda se assentem em 
bases mais utópicas do que concretas. 

   

  As transformações e desenvolvimento tecnológico digital na sociedade 

fazem parte um processo intenso e gradativo da história dos sujeitos, que envolvem 

diferentes contextos, indivíduos e situações (AMORIM; SILVA NETO, 2011) que 

impulsionaram acontecimentos e situações, bem como as necessidades dos 

indivíduos sendo outro ponto de estímulo para a busca de soluções. Assim, é 

possível afirmar que as “[...] mudanças de paradigma não acontecem 

automaticamente, como num passe de mágica, mas envolvem processos 

complexos que contemplam crises e revoluções” (idem, 2011, p. 351), possuindo 

tempo e diferentes etapas de apresentação na sociedade, estas requerem de 

adaptações e ações dos indivíduos para o enfrentamento dos desafios que se 

fazem presente com as transformações, bem como a presença da sociedade em 

rede na vida dos sujeitos e na educação.  

 Desta forma, as mudanças sociais demonstram sua intensidade em cada 

momento da história, e, por conseguinte “[...] os paradigmas são necessários, pois 

fornecem um referencial que possibilita a organização da sociedade [...]”  

(BEHRENS; OLIARI, 2007, p. 54), oportunizando assim, processos de reflexão e 

debates acerca destes contextos, buscando-se formas de superação e 

enfrentamento de desafios e dificuldades presentes nos diferentes ambientes 

sociais, principalmente na educação.  

 Toda e qualquer transformação reflete na educação, pois as mudanças de 

paradigmas resultaram em ações que divergem dos habituais dia a dia das 



 

63 
 

instituições de ensino, manifestando-se na relação de teoria e prática (BEHRENS; 

OLIARI, 2007). Assim, seja positivamente ou negativamente, esta “[...] transição de 

um paradigma para outro, influencia a sociedade, a educação e, em particular, o 

ensino oferecido pelas universidades” (BEHRENS, 1999, p. 41) que possuem um 

papel importante na vida dos envolvidos, pois as instituições de ensino superior são 

as que preparam o docente para atuar nos ambientes educacionais, se ocorrem 

falhas e existem dificuldades na formação do professor, estas lacunas se fazem 

presentes e recorrentes na atuação deste profissional. 

  Portanto, ao suceder à crítica aos contextos e as falhas no processo de 

construção do conhecimento nas instituições escolares, sejam elas de nível 

educacional infantil, fundamental ou médio, esquece-se que o que está sendo 

refletido lá se iniciou e envolve intensamente as Instituições de Ensino Superior, 

pois estas preparam os indivíduos que serão futuros professores, para atuarem na 

educação. Desta forma, é possível considerar que o paradigma seja ele tradicional 

ou emergente, tem influência sobre o processo de construção do conhecimento, 

bem como as transformações e desenvolvimento da sociedade.  

 E, neste contexto de mudança de paradigmas, fica claro que “[...] na 

educação, a resistência e a manutenção dos velhos modelos assentados em 

paradigmas conservadores tendem a ser temporários, pois a sociedade como um 

todo sofreu nestas últimas décadas uma profunda transformação” (BEHRENS, 

1999, p. 42). Desta forma, essa superação com as tecnologias digitais e on-line 

torna-se possível como prática de ensino, sendo um processo facilitado pelo 

circunstancia e intensidade que a sociedade em rede se faz presente na educação 

e sociedade como um todo.  

 Mas, ao propor a utilização das tecnologias digitais e on-line na educação 

como prática de ensino diferenciada, se faz recorrente compreender sobre o 

paradigma na História e as influências e desafios no processo de construção do 

conhecimento.  

 

2.2. PARADIGMA NA HISTÓRIA: REFLEXÕES SOBRE O SEU ENSINO 

 

Na Educação, se fazem presentes paradigmas que desafiam a prática de 

ensino do docente, assim como influenciam no processo de aprendizagem, estas 

também interferem no planejamento, em metodologias de ensino e na organização 
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escolar como um todo. Desta forma, nas licenciaturas e seus campos de estudo, 

também demonstram especificidades diferenciadas e paradigmas subjetivos de 

cada área na construção do conhecimento, sendo este marcado por cada período 

histórico como define Bittencourt (1993, p. 193),  

 
[...] A constituição ou permanência das disciplinas escolares nos diversos 
currículos tem sido marcada por uma história de tensões entre grupos 
próximos às esferas do poder educacional. Tais confrontos tornam-se 

inevitáveis pelo poder que as disciplinas escolares exercem na 
legitimação de determinados conhecimentos que são difundidos para 
amplos setores da sociedade. Este poder das disciplinas escolares é que 

explica as contínuas reformulações curriculares e que nos conduziram a 
algumas considerações sobre a especificidade do conhecimento que 
elaboram. 

 

 Assim, por meio da colocação de Bittencourt (1993) acima, nota-se que as 

disciplinas escolares passaram por diversas modificações seguindo a organização 

da sociedade em cada momento histórico, influenciando o processo de ensino e 

aprendizagem. Portanto, na disciplina de História também se tem paradigmas 

presentes, sendo que no decorrer dos anos, este ensino passou por diversas “[...] 

trajetória de confrontos e disputas entre intelectuais e políticos encarregados da 

organização e institucionalização do saber escolar” (BITTENCOURT, 1993, p. 193), 

que resultaram em diferentes metodologias e práticas docentes em sala de aula.  

 Deste modo, por meio da afirmação de Bittencourt (1993) é possível citar 

dois exemplos de mudanças políticas, como a Base Nacional Comum Curricular – 

BNCC6 e a Reforma do Ensino Médio7, estas sendo propostas atuais na educação 

e que configuram em novas organizações de ensino, evidenciando-se, direta ou 

indiretamente, que visam processos de construção dos conhecimentos com 

objetivos tradicionais, banalizando a criticidade e carga cultural que cada temática 

oferece, sendo assim um retrocesso educacional em pleno século XXI.  

Para Marques (2004, p.85), “[...] a crise ou transição paradigmática no campo 

do conhecimento (epistemologia), pautada na crise ou transição no campo da 

                                                                 
6 A Base Nacional Comum Curricular – BNCC é um documento que é referência nacional comum e 
obrigatória para as instituições de ensino elaborarem os currículos e propostas pedagógicas, sendo 

este um referencial que abrange a educação básica como um todo, desde a educação infantil ao 
Ensino Médio (BRASIL, 2017). 
7 A Reforma do Ensino Médio foi aprovada em 2017, mas teve como discussões iniciais em 2013,  

tendo como objetivo a solução dos desafios presentes no ensino médio, mas se demonstrando como 
uma alternativa polêmica e limitadora a educação, reproduzindo velhos paradigmas presentes a 
educação, que refletem principalmente no ensino das disciplinas das ciências sociais e humanas 

(CAMPOS NETO; LIMA; ROCHA, 2017).  
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cultura e da política (história), tem implicações no campo da educação e do ensino 

(crise ou transição pedagógica) ”, resultado de diferentes andamentos no processo 

de construção do conhecimento, com dificuldades e desafios que não são 

superados a cada mudança.  

 Deste modo, em certos  momentos da sociedade,  as escolas passam a ser 

“[...] entendida como aparelho ideológico do estado, visando reproduzir 

determinadas mentalidades na população” (PERES; SHIRMER; RITTER, 2015, p. 

195), influenciando e causando alterações na organização educacional, e 

principalmente na prática docente, pois em cada mudança social a proposta de 

ensino se altera seguindo os direcionamentos obrigatórios elaborados para a 

educação, pois “As matrizes curriculares de cada disciplina estão suscetível às 

Diretrizes que a instituição escolar adota e às diretrizes públicas definidas pelas 

políticas educacionais nacionais” (REZENDE, 2012, p. 237), assim as propostas de 

ensino seguem orientações superiores e, sucessivamente, partem os 

planejamentos educacionais, metodologias e práticas de ensino.  

 Portanto, os paradigmas presentes na disciplina de História surgem no 

desenvolvimento da sociedade e nas relações entre os indivíduos, pois  

 
A totalidade das propostas é variada, complexa e diferenciada quanto ao 
conteúdo, método ou estratégias de ensino. Algumas caracterizam-se por 
sua natureza inovadora e progressista, outras pelo tom repetitivo e 

conservador. Todas, enfim, anseiam por superar a ficção da escolaridade 

obrigatória de oito anos (NADAI, 1993, p. 158). 
 

 Neste processo, inúmeros desafios e dificuldades se fazem presentes, cada 

proposta e mudança realizada na sociedade e, consequentemente, na educação, 

alteram a forma de construção do conhecimento, bem como a relação com o 

processo de ensino e aprendizagem, e principalmente a atuação docente, como 

também a formação deste profissional da licenciatura em História. Assim, ocorre 

que  

[...] a função da História seria de utilizar-se das aulas para desenvolve r 
criticidade e capacidade de interpretação do mundo a partir do presente 

utilizando-se do conhecimento do passado, mas o que se observa muitas 
vezes é uma inversão, aulas mornas, maneiras de ensinar ineficazes,  
metodologias ultrapassadas, fazendo com que os alunos tenham aversão 

à História, pois não conseguem entender-se como sujeitos da História 
ensinada nas escolas, pois esta é linear, valorizando datas, fatos, reis e  
rainhas, criando um abismo entre o aluno e o que lhe é ensinado pois ele 

não vê nenhuma possibilidade e nenhuma utilidade do que está sendo 
ensinado, pouco se faz para que a História instrumentalize os alunos para 
exercerem sua cidadania de forma plena, com acesso aos seus direitos e 
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buscando mudanças e rompimento com a estrutura que privilegia a 
burguesia (PERES; SHIRMER; RITTER, 2015, p.195-196). 
 

 Portanto, com base na afirmação de Peres, Shirmer e Ritter (2015), o 

paradigma na História ainda se faz de forma continua não estando superado nos 

contextos educacionais, devido aos desafios e dificuldades evidenciados no 

processo de construção de conhecimento e processo histórico de desenvolvimento 

da sociedade, bem como as instituições de ensino, revivendo constantemente 

metodologias tradicionais estagnadas na educação.  

 Assim, para compreensão dos paradigmas na História, torna-se necessário 

entender que no início do ensino da História no Brasil, o processo de construção 

do conhecimento estava voltado para conteúdos relacionados a Europa, sendo este 

um trabalho que “[...] reproduzia os heróis europeus e suas conquistas, apresentava 

a sociedade europeia como uma sociedade a ser copiada, valorizando sua cultura, 

sua História, seus rituais, sua ‘civilidade’” (PERES; SHIRMER; RITTER, 2015, p. 

196), reconhecendo e valorizando uma cultura exterior e, consequentemente, 

banalizando a cultura pertencente.  

 Para Bordini (2015), também neste mesmo período, desde o início do século 

XIX, a disciplina de História teve como intuito legitimar a elite, sendo este um ensino 

classificatório, em que poucos tinham acessam a educação que baseava-se em 

heróis e batalhas do Brasil de brancos e poderosos. Deste modo, durante os anos, 

a disciplina de História caracterizou-se como um instrumento de preservação da 

“[...] memória dos grandes heróis nacionais dos grandes eventos [...]” (OLIVEIRA, 

2015, p. 39), sendo estes conhecimentos controlados pela elite de cada época 

vigente.  

 Assim, os paradigmas na História também se fazem presentes como debates 

diferenciados entre o ensino religioso e o laico, como pontua Bittencourt (1993, p. 

194), ao definir que 

 
[...] As divergências entre as facções das classes dominantes, no âmbito 

do conhecimento histórico, foi perceptível pelo embate travado entre a 
História Sagrada em contraposição à constituição de uma História laica, 
de caráter positivista ou cientificista. A História escolar constitui-se em 

meio à oposição entre programas predominantemente humanísticos de 
outro voltados para os estudos denominados “científicos” e 
desempenhava o papel ora de formadora moral ora de formadora do 

cidadão político, no momento em que o tema da “universalidade” se 
defrontava com o do “nacionalismo”.  
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Através da colocação de Bittencourt (1993), é possível compreender que 

esse embate entre a história sagrada e o ensino laico manifesta-se como um dos 

paradigmas intensos e conflituosos que se perpetuou durante os anos, mas que 

direta ou indiretamente, ainda influencia no ensino da História nos dias de hoje, 

sendo este um paradigma ainda presente na educação. Deste modo, faz-se 

necessário definir que a História sagrada se caracteriza como “[...] o conjunto de 

acontecimentos de ordem histórica contidos na Bíblia, reunindo as narrações do 

Antigo e do Nova Testamento de uma maneira coerente e parenética, ou seja, para 

fins de exortação moral” (BITTENCOURT, 1993, p. 200), seguindo totalmente 

direcionamentos religiosos no processo de ensino e aprendizagem.  

Assim, estes tinham como intuito e foco o ensino por “[...] lendas, de dramas 

e epopeias com heróis que se difundiam pelas festas e cerimônias religiosas. Esta 

memória histórica passou a ser sistematizada pelos programas escolares [...]” 

(BITTENCOURT, 1993, p. 200), porém, cabe ressaltar que a História sagrada 

ocorria com base na religião cristã, mais especificamente na religião católica, 

desconsiderando outras religiões existentes e praticadas na sociedade.  

 Portanto, Bordini (2015) também traz as universidades no século XX, como 

estimuladoras e preocupadas com as questões sociais, bem como debates sobre 

a educação. Neste mesmo desenvolvimento, o ensino da História de forma laica se 

faz recorrente, evidenciando-se a necessidade da superação da religião na 

educação, tornando estes processos distintos.  

 Desta forma, é importante evidenciar que “[...] A História ganha uma 

conotação política, pois é através dela que se reproduz o ideal nacional e patriótico 

[...]” (OLIVEIRA, 2015, p. 39), resultando em novas influencias na educação e, 

consequentemente, nas práticas de ensino, resultando em um novo período na 

sociedade, marcado pelo nacionalismo, como define Bittencourt (1993, p. 213), ao 

afirmar que  

 

O nacionalismo também teve influencias na década de 60,70 e 80,  

surgindo assim “compêndios empenhados na valorização do ‘sentimento 
nacional’ que marcaram a fase de superação de uma História ligada ao 
sagrado. Os manuais passaram a se destacar pelo tom nacionalista,  

claramente ideológico, associado, contraditoriamente, ao cientificismo 
baseado em princípios de rigor e objetividade.  
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 Deste modo, este período8 caracteriza-se como um paradigma na educação 

e, principalmente, na História, sendo tradicional e autoritário. Portanto, “A partir da 

instalação do governo ditatorial, a educação no Brasil tomou uma dimensão 

privatista e as decisões tomadas desde então se encaminharam com vista a tolher 

quaisquer ameaças aos privilégios da burguesia dominante” (BORDINI, 2015, p. 

32), reforçando direta e indiretamente, uma educação classificatória, pela elite e 

para quem dominava o poder. 

Segundo Bordini (2015, p. 33), neste período o profissional de História 

enfrentou a desqualificação, assim “[...] reforçou-se a ideia de que os seus 

conteúdos podiam ser trabalhados por profissionais com formação de curto prazo”, 

estimulando a formação superficial de profissionais, marcadas pela repressão na 

educação. Deste modo, ocorreu a criação dos cursos de Estudos Sociais, que 

tinham  

 

[...] a intenção de abolir o papel esclarecedor da disciplina de História, já 
que mais do que nunca, naquele momento era preciso mascarar muitas 

verdades e maquiar a realidade que se apresentava. Por isso é preciso 
que se atente para as obras escritas neste período, pois os autores 
estavam de certa forma engessados pois a repressão e a censura eram 

constantes, por isso, mesmo fazendo análise de um período bem anterior 
os autores e obras apresentavam características da época em que 
produziram tais obras (PERES; SHIRMER; RITTER, 2015, p. 199). 

 

Desta forma, este período é marcado pela forte tendência do ensino 

tradicional e controle dos militares. Assim, neste processo, muitas das formações 

docentes que ocorriam nos Estudos Sociais se apresentam falhas, resultando em 

novos desafios educacionais, pois os processos de construção do conhecimento 

eram “[...] empurrados para alternativa mais cômoda, ou seja, utilizar o manual 

didático, reproduzindo-o de forma quase absoluta, reforçando um processo de 

ensino onde não há espaço para a crítica, menos ainda para a criatividade” 

(BORDINI, 2015, p. 35), sendo uma proposta de ensino e metodologias que 

seguem este paradigma, e que ainda se demonstra presente nos contextos 

educacionais.  

                                                                 
8 Segundo Saviani (2008) a Ditadura Militar no Brasil teve duração de 21 anos, se iniciou com o 
golpe civil-militar em 31 de março e consumado em 1º de abril de 1964. A ditadura 

consequentemente tinha por objetivo uma educação privada, eletista, tradicionalista e controlada 
(censurada), influenciando e alterando diversos contextos e organizações na sociedade Brasile ira,  
mas na educação esta mudou práticas do docente, bem como o processo de ensino e 

aprendizagem. 
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Neste processo de superação dos paradigmas tradicionais e das mudanças 

sociais e suas influencias na educação, os anos 90 se demonstraram essenciais e 

marcantes para novas práticas na educação. Assim aprovou-se a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional - LDBEN, seguido dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais –PCN’s (BORDINI, 2015), os quais visam garantir o direito de todos ao 

acesso a educação, podendo ser considerado como uma transformação necessária 

na sociedade e instituições, e, consequentemente, nas áreas de ensino, desse 

modo 

 

[...] a História enquanto disciplina se norteará também pelos paradigmas 
científicos validadores da produção de conhecimento. Dessa forma a 

própria concepção de História enquanto área do conhecimento e disciplina 
escolar sofrerá transformações patentes no seu âmago constitutivo, e de 
forma paulatina a História eminentemente política calcada na importância 

do evento, dos grandes feitos nacionais perderá espaço para uma História 
que buscará compreender as ações do homem no cotidiano e as 
produções culturais pertinentes ao fazer humano. As experiências sociais 

cotidianas tornam-se objetos de estudo da História (OLIVEIRA, 2015, p. 
39). 

 

A LDBEN e os PCNs possibilitaram práticas que consideram novas 

possibilidades para o ensino da História, bem como, sua produção e reflexões na 

sociedade. Mas cabe ressaltar que, as práticas tradicionais ainda são presentes no 

processo de construção do conhecimento, como afirma Peres, Schirmer e Ritter 

(2015, p. 208-209) 

 

Hoje, após mais algumas mudanças na legislação que regulamenta o 

ensino de História no Brasil, como os PCNs, ainda não se conseguiu 
romper com velhos padrões e metodologias ultrapassadas, referidas por 
uma historiografia descomprometida com a formação de consciências  

críticas. Ainda se cobra “o ponto”, como no início do século XX, ainda se 
abusa da “decoreba”, ainda usa-se o livro didático sem uma análise 
criteriosa e como uma verdade absoluta, e o resultado de tudo isso é a 

formação de várias gerações que não sabem História e pior: não sabem 
sua história e a história da sua nação. Isso é um problema sério pois essa 
ausência de consciência histórica tem criado outros problemas 

verdadeiramente sérios: por exemplo, jovens pedindo o retorno de 
ditadura militar, jovens cultuando o nazi-fascismo, reproduzindo velhos  
modelos carregados de preconceito, ódio xenofobia. Talvez se nossas 

aulas de história tivessem sido realmente válidas, hoje estaríamos 
formando cidadãos, críticos, conscientes, capazes de exercer sua 
cidadania, respeitando as diferenças e respeitando a todos. 

  

Portanto, se evidencia as consequências de um ensino tradicional na 

História, que não visava a educação de qualidade na sociedade. Assim, nota-se o 
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quanto estes influenciam o comportamentos dos indivíduos em seu meio, 

produzindo uma história que, apesar das constantes mudanças na sociedade, 

repete-se nos mesmos processos, sendo assim necessário diferenciar que  

 

Uma importante diferença entre um ensino de História conservador e um 
ensino de História transformador está na diversidade de fontes históricas 

com que se trabalha nessa última postura pedagógica. Enquanto as 
metodologias conservadoras se detêm, geralmente, em um único livro ou 
material didático, as metodologias transformacionais se valem de uma 

diversidade de fontes, como documentos históricos (SILVA, 2010, p. 22). 
 

 Assim, é importante questionar, com todos os acontecimentos da sociedade 

e dos paradigmas que se fazem presentes, certas reflexões como “[...] Que História 

ensinar? Como abandonar certos conteúdos e incluir outros? Quais conhecimentos 

são mais úteis, quais os mais atuais? ” (BORDINI, 2015, p. 36). Deste modo se 

fazem necessárias metodologias e práticas de ensino diferenciadas, as quais 

tornaram-se uma possibilidade para auxiliar o docente a superar os diversos 

paradigmas presentes na História e educação, bem como, novos desafios que 

estão acompanhando as mudanças atuais do século XXI.  

Portanto, a oportunização de vivências com diferentes metodologias e 

práticas de ensino na formação docente inicial, é de extrema importância para os 

indivíduos, pois alguns por ainda não trabalharem na educação, não conhecem o 

campo de atuação, assim recorrem da teoria proporcionada na formação docente 

inicial para preenchimento de lacunas e dificuldades, bem como as experiências 

vivenciadas como aluno neste período para o suporte de sua prática como docente  

(REZENDE, 2012). Deste modo, os processos de ensino e aprendizagem 

vivenciados na graduação, são uma base de possibilidades para que os futuros 

docentes possam proporcionar em sua prática de ensino.  

A necessidade da superação dos paradigmas presentes na disciplina de 

História torna-se urgente, pois “[...] a transformação do ensino de História é 

estratégica, não só na luta contra o rompimento das práticas homogeneizadoras e 

acríticas, mas também na criação de outras práticas escolares” (BORDINI, 2015, 

p. 37), proporcionando diferentes vivencias e possibilidades aos discentes, 

produzindo diferentes processos de aprendizagem e construção do conhecimento.  

 Desta forma, ainda em relação a disciplina de História, cabe ressaltar que[...] 

seu estudo precisa ser vivenciado plenamente pelo seu aluno, um a um, para poder 

gerar verdadeiros cidadãos e efetivar plena democracia (BORDINI, 2015, p. 37), 
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oportunizando um ensino crítico e de qualidade, bem como, indivíduos atuantes na 

sociedade. 

 Assim, neste processo, evidencia-se a presença das tecnologias que são 

utilizadas pelos indivíduos em sociedade, este também influenciando na construção 

do conhecimento na disciplina de História, desafiando o docente em sua prática de 

ensino, bem como na aprendizagem dos alunos. Desta forma, se faz recorrente 

compreender mais reflexões sobre esta relação de tecnologias, sociedade e 

educação, bem como os usos dos indivíduos na sociedade em rede.  

As tecnologias digitais e on-line têm influência nos contextos educacionais 

pois propiciam um processo de ensino e aprendizagem que difere do ensino 

tradicional, provocando e desafiando os sujeitos envolvidos a conhecerem e utilizar 

estas ferramentas não apenas como forma isolada, mas aliada ao processo de 

construção do conhecimento. Assim, estas transformam a vida dos indivíduos, pois 

 
[...] O que as tecnologias em rede nos permitem é não só trazer o bairro e 
a cidade, mas também o mundo inteiro, em tempo real, com suas múltiplas  

ideias, pessoas e acontecimentos numa troca intensa, rica e ininterrupta.  
As tecnologias ampliam as possibilidades de pesquisa online, de trazer 
materiais importantes e atualizados para o grupo, de comunicar-nos com 

outros professores, alunos e pessoas interessantes, de ser coautores,  
“remixadores” de conteúdos e de difundir nossos projetos e atividades,  
individuais, grupais e institucionais muito além das fronteiras físicas do 

prédio (MORAN, 2015, p. 25). 
 

 Deste modo, surge a necessidade de superação dos paradigmas tradicionais 

presentes nas instituições de ensino e, a necessidade de se habilitar a conhecer 

estas ferramentas que podem contribuir com diversos recursos já presentes na vida 

dos indivíduos que estão conectados com a rede. Assim, aliar o trabalho 

pedagógico com as tecnologias digitais é a possibilidade de construção do 

conhecimento com a criticidade, a partir do fluxo de informações e conteúdo que 

estão disponíveis, proporcionando a interação com a diversidade de informações 

que possam enriquecer o processo de ensino e aprendizagem. 

 Portanto, faz-se necessário compreender sobre o público presente nas 

instituições de ensino, bem como sua relação com as tecnologias e a influência 

destas no processo de construção do conhecimento, sendo objeto de estudo do 

capítulo 3 (três).  
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3. ALUNOS, INSTITUIÇÕES DE ENSINO E TECNOLOGIAS: REFLEXÕES 

CONTEMPORÂNEAS  

 

Frente aos desafios no processo de ensino e aprendizagem e o atual 

paradigma emergente que a escola vivência, os alunos são os principais sujeitos 

envolvidos neste contexto, sendo este um público sempre presente nas instituições 

de ensino, pela sua característica de obrigatoriedade na sociedade (BARBOSA, 

2007), ou seja, independente das dificuldades e desafios no sistema educacional e 

no processo de ensino e aprendizagem, sempre iram existir alunos vivenciando 

estas inúmeras situações na educação, independente da faixa etária que seja 

discutida.  

Assim, os discentes do século XXI estão se mostrando diferentes dos do 

passado, seja nas escolhas, expressões, ações e comportamentos; estes se 

apresentam e configuram-se divergentes da juventude passada, devido as 

modificações das relações sociais e transformações em nossa sociedade, que está 

contribuindo para transfigurações individuais e coletivas (PRENSKY, 2001; 

COUTO, 2013; FANTIN, 2016). Deste modo, estes alunos desafiam o contexto  

escolar, pois exigem metodologias diferenciadas que estejam tão atualizadas 

quanto as mudanças sociais que vivenciam, aliando os conhecimentos científicos 

trabalhados nas instituições de ensino.  

 Atualmente, esses acontecimentos ocorridos devido ao grande fluxo de 

informações e conteúdos acessíveis presentes na sociedade, se dão pelo intenso 

contato com as tecnologias, suas ferramentas e mídias; que oferecem inúmeros 

estímulos e vivências diferentes do que os outros sujeitos dos anos anteriores 

vivenciavam, transformando as produções culturais e ações, seja pelo brincar, 

viver, conhecer e fazer (COUTO, 2013), as mudanças refletem nos indivíduos do 

século XXI e consequentemente no sistema escolar.  

Deste modo, com a mudança do público que frequenta a educação, se faz 

necessários estas reflexões sobre as atuais gerações que utilizam destas 

ferramentas e suas características como cultura, realçando a necessidade das 

instituições e práticas proporcionarem um processo de ensino e aprendizagem em 

que estimule a criticidade, as habilidades e subjetividades dos alunos. Portanto, a 

primeira reflexão a ser ressaltada refere-se as tecnologias, buscando compreender 
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o seu conceito e influencia no ensino, para assim, possibilitar melhor compreensão 

dos discentes e auxiliar no contato com estas ferramentas.  

 

 

3.1. O CONCEITO DE TECNOLOGIA 

 

Frente ao atual paradigma tradicional e emergente que se faz presente na 

sociedade, e o intenso uso das ferramentas disponibilizadas pela rede, como 

pontuado no capítulo 2 (dois). Surge assim, a necessidade de compreender o 

conceito da tecnologia, pois os indivíduos sempre estiveram em contato com o 

desenvolvimento tecnológico nos diversos momentos históricos e sociais da 

humanidade.  

Desta forma, em conformidade com a transformações dos meios, uma “[...] 

assombrosa ‘explosão tecnológica’ que engloba a vida da humanidade, a ponto de 

modifica-la em todas as manifestações” (PINTO, 2005, p.233) se faz presente na 

vida dos sujeitos. Em seu estudo, Pinto (2005) refere-se ao que está sendo 

proporcionado pela sociedade em rede e a utilização intensa das ferramentas 

digitais e on-line, que intensifica a necessidade de compreensão do conceito de 

tecnologias. 

Assim, ao pleitear sobre a definição de tecnologias, muitas incertezas se 

fazem correntes, pois, apesar das discussões sobre esta temática estarem 

presentes nos diferentes contextos sociais, estas ferramentas não surgiram com a 

rede, pelo contrário, elas sempre estiveram na sociedade, e consequentemente 

acompanhando diversos interesses e necessidades dos indivíduos em cada meio 

e período histórico. 

Diante disso, há reflexões com problemáticas atuais que não compreendem 

o real contexto histórico, suas contribuições e o que esta significa em nossa 

sociedade. Em contrapartida, Castells (2000, p. 43) ressalta que “[...] a tecnologia 

é a sociedade, e a sociedade não pode ser entendida ou representada sem suas 

ferramentas tecnológicas”, ou seja, estas ferramentas sempre estiveram e estarão 

presentes na vida dos seres humanos, fazendo parte do processo de 

desenvolvimento dos indivíduos ao longo da história e dos diferentes contextos.  

Deste modo, é possível afirmar que “A palavra ‘tecnologia’ é usada a todo 

momento por pessoas das mais diversas qualificações e com propósitos 
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divergentes [...]” (PINTO, 2005, p.219), evidenciando temas e discussões em cada 

contexto social e época em que se dê o ápice de sua utilização, havendo sempre 

reações e sentimentos envolvidos no processo de adaptação e conhecimento de 

novas ferramentas na sociedade.  

 Portanto, fica evidente que “[...] ela está em todo lugar, já faz parte das 

nossas vidas. As nossas atividades cotidianas mais comuns [...]” (KENSKI, 2007, 

p. 24) demonstram que é complexo viver sem as tecnologias, seja pelo fato de 

indivíduos se adaptarem ou por nasceram em contato com determinado contexto 

tecnológico. Assim, esta compreensão das transformações aproximam os 

diferentes contextos com desenvolvimentos tecnológicos divergentes (CASTELLS, 

2000), a partir dessa junção de comunicação e interação com indivíduos e 

informações, torna-se acessível e possível o contato com a sociedade em rede, 

tendo um resultado com proporções e intensidades variadas.  

Desta forma, o “[...] conjunto de conhecimentos e princípios científicos que 

se aplicam ao planejamento, à construção e à utilização de um equipamento em 

um determinado tipo de atividade, chamamos de ‘tecnologia’” (KENSKI, 2007, p. 

24), consequentemente, esta atividade está ligada ao conhecimento que é 

desenvolvido por meio da técnica presente na utilização de recursos e ferramentas 

que dão origem a novas tecnologias em uma sociedade. 

Assim, Pinto (2005, p. 219) trabalha com o conceito de tecnologia, se 

aprofundando em quatro definições, sendo estas a da “[...] teoria, a ciência, o 

estudo, a discussão da técnica, abrangidas nesta última noção as artes, as 

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

alguma coisa”. Em sua segunda significação traz o conceito ligado a técnica, que 

assim como o primeiro conceito, potencializa a afirmação de Kenski (2007). 

 Em seguida, Pinto (2005, p. 220) apresenta o terceiro conceito de tecnologia, 

este está ligado ao contexto histórico e a ação dos indivíduos na sociedade, pois é 

 

[...] entendido como o conjunto de todas as técnicas de que dispõe uma 

determinada sociedade, em qualquer fase histórica de seu 
desenvolvimento. Em tal caso, aplica-se tanto às civilizações do passado 
quanto às condições vigentes modernamente em qualquer grupo social. A 

importância desta acepção reside em ser a ela que se costuma fazer 
menção quando se procura referir ou medir o grau de avanço do processo 
das forças produtivas de uma sociedade [...].   
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Consecutivamente Pinto (2005, p.220) encerra-se a definição com o último 

conceito, que está relacionada a “[...] importância capital, a ideologização da técnica 

[...]”, ou seja, estando ligado com contextos políticos que possuem o poder de 

proporcionar as tecnologias e suas técnicas à sociedade, controlando os indivíduos, 

direta e indiretamente e ,consequentemente, influenciando no desenvolvimento do 

país, como reforça Castells (2000, p. 44) ao apresentar sobre este controle de 

acesso da população a novas possibilidades, pois 

 

[...] Embora não determine a tecnologia, a sociedade pode sufocar seu 

desenvolvimento principalmente por intermédio do Estado. Ou então,  
também principalmente pela intervenção estatal, a sociedade pode entrar 
num processo acelerado de modernização tecnológica capaz de mudar o 

destino das economias, do poder militar e do bem-estar social em poucos 
anos. 

 

Deste modo, fica ainda evidente que as tecnologias fazem parte da história 

e do desenvolvimento humano, possuindo um significado de grande importância na 

vida de cada sujeito ou época, pois modificam o meio e as formas de interação 

(KENSKI, 2007; COSTA; DUQUEVIZ; PEDROZA, 2015). Com as tecnologias 

digitais e on-line, as transformações na vida dos indivíduos são ainda mais amplas, 

pois envolvem o processo de comunicação e aprendizado que, devido aos 

diferentes tipos de estímulos, transformam os indivíduos, alterando seus 

comportamentos e ações na sociedade.  

Portanto, considera-se que o “[...] mundo passa a ser um artefato cujo criador 

é o homem” (PINTO, 2005, p. 225), ou seja, toda e qualquer tecnologia criada pelo 

ser humano contribuí e amplia a capacidade de desenvolvimento, existência e de 

pensamento no mundo (GUIMARÃES; RIBEIRO, 2011), as quais evoluem pela 

própria ação e produção dos indivíduos em sociedade. Independente dos motivos 

e questões que estimulem este progresso, ele torna-se possível com diversos 

fatores que impulsionam os processos criativos e críticos, aliados aos 

conhecimentos científicos e recursos com contribuições variadas na vida dos 

sujeitos.  

Com a compreensão do seu conceito, novas possibilidades surgem e 

ocorrem na sociedade, consecutivamente, se desenvolvendo, como exemplo as 

tecnologias digitais e on-line, que facilitaram o acesso a informações e interações 

entre os sujeitos. Estas oferecem ferramentas e recursos distintos que contribuem 
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e facilitam a vida dos indivíduos (COSTA; DUQUEVIZ; PEDROZA, 2015) nas 

diferentes áreas e contextos da sociedade em que são utilizadas ou se fazem 

presentes. A intensidade de sua execução interfere tanto nas diferentes influencias, 

quanto nas interações que ocorrerem.  

Deste modo, como ressaltado acima, a transformação das tecnologias parte 

da execução e aplicação de conhecimentos e informações que também fazem parte 

de um processo de comunicação e interação (CASTELLS, 2000). Assim, direta ou 

indiretamente, o progresso estimula o desenvolvimento da rede e das tecnologias 

digitais na sociedade, que necessitam dos indivíduos como principais envolvidos 

neste movimento. Assim, segundo Castells (2000, p. 69), as tecnologias passaram 

por algumas etapas de utilização, nas quais 

 

Os usos das novas tecnologias de telecomunicações nas duas décadas 
passadas passaram por três estágios distintos: a automação de tarefas,  
as experiências de usos e a reconfiguração das aplicações. Nos dois  

primeiros estágios, o progresso da inovação tecnológica, baseou-se em 
aprender usando [...]. No terceiro estágio, os usuários aprenderam a 
tecnologia fazendo, o que acabou resultando na reconfiguração das redes 

e na descoberta de novas aplicações.  

 

Este processo evidencia como foi o surgimento das tecnologias digitais e on-

line, bem como o que se destaca em sua utilização pelo público de cada época. 

Este desenvolvimento ocorre conforme o surgimento de necessidades, a evoluções 

de interesses e a produções de conhecimentos que oportunizam novas 

possibilidades de ferramentas que tendem a facilitar e flexibilizar a vida dos 

indivíduos. 

Outro ponto que se manifesta neste processo é a convergências das 

ferramentas, que surge da união de recursos disponíveis e utilizados, como cita 

Kenski (2007, p.33), 

 
A convergência das tecnologias de informação e de comunicação para a 

configuração de uma nova tecnologia, a digital, provocou mudanças 
radicais. Por meio das tecnologias digitais é possível representar e 
processar qualquer tipo de informação. Nos ambientes digitais reúne-se a 

computação (a informática e suas aplicações), as comunicações 
(transmissão e recepção de dados, imagens, sons, etc .) e os mais 
diversos tipos, formas e suportes em que estão disponíveis os conteúdos 

(livros, filmes, fotos, músicas e textos). É possível articular telefones 
celulares, computadores, televisores, satélites, etc. e por eles, fazer 
circular as mais diferenciadas formas de informação. Também é possível 

a comunicação em tempo real, ou seja, a comunicação simultânea, entre 
pessoas que estejam distantes, em outras cidades, em outros países ou 
mesmo viajando no espaço. 



 

77 
 

 

Esta transformação resulta em um aparato tecnológico com inúmeras 

possibilidades de acesso e exploração dos recursos disponíveis, por isso, se 

manifesta na sociedade em rede, a intensa utilização das tecnologias digitais e on-

line, as quais oferecem um amplo contato com o mundo, além de inúmeras formas 

de uso, sendo aderidas de diferentes maneiras pelas gerações presentes na 

sociedade.  

Assim, “[...] O que as tecnologias em rede nos permitem é não só trazer o 

bairro e a cidade, mas também o mundo inteiro, em tempo real, com suas múltiplas 

ideias, pessoas e acontecimentos numa troca intensa, rica e interrupta” (MORAN, 

2015, p. 25) com os diferentes povos. Por isso, fica claro que não é possível evitar 

a presença das tecnologias digitais e on-line na sociedade, pois estas já estão 

intensamente fixas e efetivas nos meios.  

Deste modo, após a compreensão do conceito de tecnologia e o 

entendimento de como a presença desta faz parte do desenvolvimento histórico 

dos indivíduos em sociedade, os quais possuem necessidades de interação e 

comunicação acessíveis, surgem as tecnologias digitais e on-line, que são 

possíveis pela existência da sociedade em rede que se faz presente nos meios. 

Assim, mostra-se importante tratar das tecnologias na educação, sendo esta uma 

possibilidade de auxiliar o docente na prática de ensino, bem como contribuir para 

o aprendizado dos discentes.   

 

 

3.2. TECNOLOGIAS DE ENSINO: POSSIBILIDADE DE METODOLOGIA E 

PRÁTICA DOCENTE 

 

Frente ao desenvolvimento e a utilização das tecnologias digitais e on-line 

presentes na sociedade em rede, a educação é uma das principais envolvidas a 

vivenciar esta mudança (GADOTTI, 2005), pois a sociedade em rede e suas 

ferramentas demonstram, pelo seu grande fluxo de informações e conteúdos, 

possibilidades de aprendizagem que se diferenciam do que é normalmente 

praticado nas instituições de ensino, deixando evidente a superação do paradigma 

tradicional que se faz presente na educação. 
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Assim, as metodologias e práticas de ensino devem contribuir para o 

desenvolvimento do homem como um todo, estimulando o conhecer a si mesmo, 

possibilitando “[...] condições para que seja agente na própria educação, 

oportunizando um evoluir do saber ser ao saber criar ao saber tornar-se e ao melhor 

ser” (ALMEIDA, 1985, p. sp). Deste modo, a metodologia adotada pelo docente 

deve valorizar a autonomia, o processo criativo, as potencialidades e 

subjetividades, sendo este presente, ativo e envolvido para que o processo de 

construção do conhecimento possa ocorrer.  

É possível definir as metodologias e as práticas de ensino como os “[...] 

percursos, meio, sistematização, abordagem, reconstrução do conhecimento” 

(RANGEL, 2005, p.33), utilizadas na mediação do ensino e aprendizagem, 

contribuindo para a ação docente, consideradas ponto de partida no planejamento 

de atividades no contexto educacional. 

Devido a diversidade de conteúdos, algumas metodologias tradicionais não 

dão conta da amplitude de áreas e especificidades presentes no ensino, desta 

forma, surge a necessidade da adoção de alternativas para auxiliar e contribuir na 

construção do conhecimento. Assim, como as diferentes aprendizagens ocorrem 

na sala de aula, utilizar as práticas de ensino diferenciadas acaba não sendo uma 

desvalorização das metodologias e práticas tradicionais, e de tudo que foi 

construído até o momento, mas sim, têm por objetivo conhecer e aliar com novas 

possibilidades, pois em algumas áreas as tecnologias podem ser benéficas e em 

outras falhas. 

 

As instituições educacionais atentas às mudanças escolhem 

fundamentalmente dois caminhos, um mais suave - mudanças 
progressivas - e outro mais amplo, com mudanças profundas. No caminho 
mais suave, elas mantêm o modelo curricular predominante – disciplinar 

– mas priorizam o envolvimento maior do aluno, com metodologias ativas 
como o ensino por projetos de forma mais interdisciplinar,  o ensino híbrido 
ou blended e a sala de aula invertida. Outras instituições propõem 

modelos mais inovadores, disruptivos, sem disciplinas, que redesenham 
o projeto, os espaços físicos, as metodologias, baseadas em atividades,  
desafios, problemas, jogos e onde cada aluno aprende no seu próprio 

ritmo e necessidade e também aprende com os outros em grupos e 
projetos, com supervisão de professores orientadores (MORAN, 2015,  
p.17). 

 
 

 A escola é construída de pluralidades e culturas diferenciadas presentes em 

uma sala de aula, portanto, surge a necessidade da educação ser diferente, pois 
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estas se apresentam com características e subjetividades únicas (ARANHA, 2000), 

tanto como influência no processo de ensino e aprendizagem, de forma coletiva ou 

individual, quanto nos saberes e vivencias que vêm com os sujeitos que estão na 

escola. Assim, evidenciando a intensidade e o movimento dos conhecimentos, 

exigindo e necessitando de um currículo que não seja estático (ARROYO, 2014) e 

acompanhe estas transformações que são tão emergentes. 

Desse modo, ocorrendo a superação de currículos que tem como enfoque 

principal a memorização e o treino técnico de um trabalhador, desconsiderando 

subjetividades; potencialidades de cada aluno; certas riquezas no processo de 

ensino e aprendizagem e a formação de qualidade, estes currículos formam 

sujeitos alienados que facilmente seguirão ditadores e teorias sem veracidade 

(FREIRE, 1996). E, com a presença das tecnologias digitais e a sociedade do 

conhecimento na vida dos sujeitos, intensifica-se o acesso a informações que 

induzem a crença do que lhe é apresentado, sem a busca de sua comprovação por 

meio de diferente referenciais.  

Assim, é imprescindível a consciência de que “ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção” (FREIRE, 1996, p.96), estimulando e possibilitando aos alunos, neste 

processo de ensino, a aprendizagem; a autonomia; a participação efetiva e a 

valorização das subjetividades e diversidades presentes nas instituições de ensino. 

Esta ação pode parecer pequena para olhares de quem não está inserido no 

contexto educacional, mas além de significativo para o conhecimento do aluno, ele 

é parte mudança, seja na educação ao superar os desafios e o paradigma 

tradicional, bem como a possibilidade de transformar a sociedade. 

 Desta forma, partindo da reflexão de Freire (1996), citada no parágrafo 

anterior, o currículo, as áreas de ensino e os conhecimentos também devem “[...] 

ser reconstruídos em suas plurideterminações, dentro das novas condições de 

produção da vida humana, respondendo, quer de forma teórica, quer de forma 

prática, aos novos desafios propostos” (GASPARIN, 2003), ou seja, surge a 

necessidade de não apenas o docente fazer a diferença, mas da instituição de 

ensino sucumbir a estas mudanças de paradigmas em toda a sua organização 

pedagógica.  

Em relação ao trabalho do docente no processo de construção do 

conhecimento, em que se depara com diversos desafios proporcionados pelos 
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paradigmas tradicionais e emergentes, evidencia-se a necessidade de superação, 

a qual pode ocorrer pelas suas práticas de ensino, pois está é uma ação de impacto 

na vida dos discentes, seja pensando nos sujeitos como alunos presentes nas 

instituições de ensino ou cidadãos de uma sociedade e determinada cultura. A 

adoção de metodologias de ensino diferenciadas torna-se uma opção 

enriquecedora para os envolvidos, pois estas oportunizam novas experiências 

diferentes das habitualmente praticadas, sendo um processo agregador tanto para 

o discente quando para o docente. 

Portanto, “a escolha da metodologia de ensino e aprendizagem é feita de 

acordo com o aluno, suas características cognitivas e escolares com o conteúdo, 

sua natureza, sua lógica, e com o contexto” (RANGEL, 2005, p.10), assim ocorre 

uma busca de alternativas diferenciadas que possibilitam o ensino e aprendizagem 

dos discentes e, também, facilitam no cumprimento do planejamento e conteúdos 

propostos. 

 Quando se discute sobre as metodologias e práticas de ensino 

diferenciadas, muitas possibilidades surgem, desde a ludicidade; os jogos; as 

brincadeiras; dentre tantas outras opções que contribuem na construção do 

conhecimento. Sendo estas, novas estratégias aliadas à educação, que beneficiam 

tanto os discentes, como os docentes no processo de ensino e aprendizagem. 

Consequentemente, estas mudanças tornam o aprender prazeroso e intenso, pois 

ocorre verdadeiramente com a participação de todos, independentemente da idade 

dos envolvidos, o conhecimento é aprendido e significativo para cada indivíduo 

(MATOS, 2013), considerando suas subjetividades e diferenças, vivenciam o 

estimulo à criticidade, autonomia e a criatividade.  

Uma das possibilidades de prática de ensino diferenciada, é a utilização das 

tecnologias digitais e on-line, pois estas oferecem um fluxo intenso de informações 

e interação com diversos conteúdos e indivíduos, porém ainda possuindo poucas 

ligações com o ensino, mas sendo comum para os discentes e docentes nos 

momentos de entretenimento fora dos muros das instituições de ensino. 

Aliar as tecnologias digitais e on-line à educação, é uma das possibilidades 

que proporciona novas vivências, conexões e troca de experiências (SILVA; 

CORREA, 2014). Com amplo uso de materiais e referenciais disponíveis, este vem 

contribuir para a ação docente e aprendizagem dos discentes, principalmente se a 

prática de ensino possibilita a interação juntamente com a criação (MORAN, 2015). 
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Assim, acaba por se demonstrar como ocorrem as possibilidades de superação do 

ensino tradicional, a fim de experimentar novas vivências que vão além do habitual 

e da repetição, resultando em uma construção de conhecimento que pode superar 

expectativas.  

Desta forma, aliar o uso das tecnologias digitais e on-line como ferramenta 

de ensino, resulta na oportunidade de conhecer diferentes perspectivas e 

experiências no processo de aprendizagem, pois a sociedade em rede e seus 

recursos transformaram os meios e, consequentemente, causaram mudanças e 

influencias no contexto educacional, pois 

 

O que a tecnologia traz hoje é integração de todos os espaços e tempos.  
O ensinar e aprender acontece numa interligação simbiótica, profunda,  
constante entre o que chamamos mundo físico e mundo digital. Não são 

dois mundos ou espaços, mas um espaço estendido, uma sala de aula 
ampliada, que se mescla, hibridiza constantemente. Por isso a educação 
formal é cada vez mais blended, misturada, híbrida, porque não acontece 

só no espaço físico da sala de aula, mas nos múltiplos espaços do 
cotidiano, que incluem os digitais. O professor precisa seguir 
comunicando-se face a face com os alunos, mas também digitalmente,  
com as tecnologias móveis, equilibrando a interação com todos e com 

cada um (MORAN, 2015, p.16). 

 

No processo de adoção das tecnologias na construção do conhecimento, 

reações diferenciadas se fazem presente, com sentimentos variados, estes vão da 

admiração à repulsa, comprometendo ainda mais o progresso deste sistema 

nesses meios. Assim, o que as tecnologias digitais e on-line “[...] fazem é 

desorganizar a hegemonia da escola desafiando sua pretensão de continuar sendo 

o único espaço legitimo de organização e transmissão dos saberes” (CITELLI, 

2004, p.163), não reconhecendo outras possibilidades enriquecedoras, tanto para 

os envolvidos, bem como na construção dos conhecimentos que deverim ter como 

foco a qualidade. 

Desta forma, ao adotar estas ferramentas proporcionadas pela sociedade 

em rede, primeiramente, se faz necessário que todo o público envolvido 

compreenda a necessidade do que será ou é estudado e porque a determinada 

prática de ensino foi escolhida como metodologia diferenciada para o estudo, 

proporcionando reflexões “[...] sobre o ‘porquê’ e ‘para quê’ se faz” (SANTIAGO; 

NARVAES; BORGMANN, 2012, p.13) e, do que está acontecendo. Sendo um 

processo significativo para quem o vivencia, e evidenciando a não neutralidade dos 
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conhecimentos científicos, pois como visto no início do capítulo, o conhecimento é 

de extremo valor na vida dos indivíduos, bem como a história da humanidade. 

Ao docente optar pelas tecnologias digitais e on-line como metodologia e 

prática de ensino diferenciada, o processo poderá ocorrer com desenvoltura e 

facilidade (PRENSKY, 2010), sendo flexível introduzir as tecnologias no contexto 

educacional, devido ao prévio contato que os discentes já possuem com estas, e 

em sua utilização não ser necessário uma estrutura de investimentos e recursos 

avançada no contexto educacional. Tratando-se de uma oportunidade de trabalhar 

e conciliar a realidade social dos discentes com a educação, tendo a análise da 

sociedade como um todo, sendo este um processo crítico e enriquecedor. 

Deste modo, a necessidade em reconhecer a presença do desenvolvimento 

tecnológico nos contextos educacionais é emergencial, assim, faz-se necessário 

que ocorra o progresso da teoria e prática aliadas, pois 

 

Se conseguirmos concordar que o papel da tecnologia nas nossas salas 
de aula é o de apoiar a nova pedagogia a partir da qual os alunos ensinam 

a si mesmos com a orientação do professor, então poderemos nos 
movimentar muito mais rapidamente pela estrada que leva à obtenção 
dessa meta. No entanto, se cada pessoa continuar a falar sobre o papel 

da tecnologia de forma diferente, isso vai levar muito mais tempo para 
acontecer (PRENSKY, 2010, p. 204). 

 

Portanto, há certa superação dos desafios presentes na educação ao utilizar 

as tecnologias digitais e on-line aliadas a construção do conhecimento, existem 

opções variadas e simplificadas de ferramentas e recursos disponíveis para os 

indivíduos, sejam nos jogos, sites e blogs que oferecem conteúdos e informações 

diversas, nos softwares disponíveis na rede, bem como nas ferramentas que 

possibilitam a interação e comunicação, conhecidas como redes sociais, estas por 

conseguinte, se estendem em diversos serviços oferecidos, como o facebook9, 

youtube10, twitter11 e Pinterest12. Deste modo, estes mecanismos fazem parte da 

vida dos discentes, e podem ser optados para sua utilização na prática de ensino 

e exploração de novas possibilidades, tanto do conhecimento, quanto do 

desenvolvimento dos indivíduos.  

                                                                 
9 Disponível em: <https://www.facebook.com>. 
10 Disponível em: <https://www.youtube.com/>. 
11 Disponível em: <https://twitter.com/>. 
12 Disponível em: <https://br.pinterest.com/>. 
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Assim, como descrito acima, cabe ao docente adotar como prática de ensino 

diferenciada uma das ferramentas fortemente presentes na vida dos indivíduos, 

como exemplo, um jogo, bem como sua utilização dentro da sala de aula, 

proporcionando prazer e entretimento com diferentes especificidades, pois cada 

jogo apresenta seus objetivos a serem desenvolvidos (MACEDO, 2000). Logo, 

estas ferramentas oportunizam diferentes atividades e contextualizações no 

processo de ensino e aprendizagem. 

 Deste modo, os jogos “[...] passam a ser também entendidos como uma rede 

complexa que engloba suas potencialidades de realização, de pesquisa, de 

aprendizagem etc., bem como todos aqueles que estão envolvidos nesse processo 

[...]” (SANTAELLA, 2012, p. 188), sua contribuição para a educação é de grande 

estímulo para os alunos, pela ludicidade e prazer que este oferece, oportunizando 

uma construção do conhecimento flexível. 

 Toda e qualquer prática de ensino adotada pelo docente deve apresentar um 

planejamento e uma contextualização, as quais “[...] precisam possuir objetivos de 

aprendizagem bem-definidos, ensinar os conteúdos das áreas de conhecimento 

visadas ou promover o desenvolvimento de competências para ampliar a 

capacidade cognitiva e intelectual dos estudantes” (SANTAELLA, 2012, p. 188), 

determinando um processo com significado para todos os envolvidos, para assim, 

resultar em uma prática de contribuição à construção do conhecimento. Além da 

possibilidade da utilização de blogs, que são uma ferramenta que oportuniza a 

autonomia e o acesso aos demais conteúdos e informações variadas disponíveis 

na rede.   

 O blog é uma ferramenta on-line que pode ser utilizada e explorada na 

educação pela interação e autonomia que esta oferece, pois mostra-se como “[...] 

um diário on-line, no qual seu responsável publica histórias, notícias, ideias e 

imagens [...]” (SILVA, 2010, p.48), sendo uma oportunidade de possuir acesso não 

somente aos conteúdos, mas também uma chance de produzir, criar e 

experimentar novas vivências ao se conectar com a rede por meio deste recurso.  

 Além de ser uma ferramenta, o blog pode ser visto e utilizado como uma das 

possibilidades de adaptação para o processo de ensino e aprendizagem, é flexível 

no acesso, pois 
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O blog conta com algumas ferramentas para classificar informações 
técnicas a seu respeito, todas elas são disponibilizadas na internet por 
servidores e/ou usuários comuns. As ferramentas abrangem: registro de 

informações relativas a um site ou domínio da internet quanto ao número 
de acessos, páginas visitadas, tempo gasto, de qual site ou página o 
visitante veio, para onde vai do site ou página atual e uma série de outras  

informações. Os sistemas de criação e edição de blogs são muito atrativos 
pelas facilidades que oferecem, pois dispensam o conhecimento de 
HTML, o que atrai pessoas a cria-los (SENRA; BATISTA, 2011, p. s.p). 

  

 Este permite a construção do conhecimento, em que o sujeito é ativo, e 

precisa se envolver com o processo para obter um resultado significativo. Assim, 

definido e caracterizando-se pela sua facilidade de acesso e utilização, os blogs 

tornam-se uma ferramenta de ensino possível para toda e qualquer idade presente 

nas instituições de ensino. 

Deste modo, os blogs são “[...] espaços interativos, onde tudo pode ser 

publicado e dito, sem limites para o conteúdo, nem para quem pode ter um. 

Quaisquer pessoas ou comunidades, de qualquer idade ou região podem criar um 

blog e postar as informações que julgarem importantes [...]” (SENRA; BATISTA, 

2011, p. s/p), ou seja, evidencia-se a necessidade de que seja trabalhado com os 

discentes sobre está ferramenta, devido ao amplo fluxo de informações que estão 

disponíveis na rede.  

 Assim, os blogs possibilitam autonomia e a interação com diferentes formas 

de produzir conhecimento e acesso a informações (SENRA; BATISTA, 2011) que 

estão apresentam na sociedade em rede. Desta forma, são uma das ferramentas 

que influenciam um trabalho diferenciado no processo de ensino e aprendizado dos 

discentes.  

 Outra possibilidade disponível pelas tecnologias digitais e on-line, são as 

redes sociais, estas oferecem que os usuários criem perfis e interajam com o 

mundo, disponibilizando e criando conteúdos variados, seja por meio de textos, 

imagens e links, as redes são usadas facilmente pelos indivíduos em poucos e 

rápidos clicks. Estas plataformas digitais surgiram devido as transformações da 

sociedade em rede, partindo da necessidade de comunicação e acesso e troca de 

informações, explicando sua adoção intensa pelos indivíduos.  

 Desta forma, “[...] os usuários da Internet ingressam em redes ou grupos on-

line com base em interesses em comum, e valores, e já têm interesses 

multidimensionais [...]” (CASTELLS, 2000, p. 444), sendo ativos na participação e 
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envolvimento com a rede, pois esta torna-se um meio significativo de vivências na 

sociedade. 

 Assim, este apresenta-se como um “[...] novo sistema de comunicação, 

baseado na integração em rede digitalizada de múltiplos modos de comunicação, 

é sua capacidade de inclusão e abrangência de todas as expressões culturais” 

(CASTELLS, 2000, p. 460-461), sendo também a possibilidade de integração, 

interação e conhecimento que vão além da realidade física e habitual dos 

indivíduos, constituindo-se como uma forma de explorar o mundo através de um 

click.  

Portanto, ao optar por estas na escolha de uma ferramenta tecnológica 

digital e on-line para utilização na prática de ensino, o recurso deve ser pensado e 

analisado pelas suas contribuições, seguindo um planejamento e contextualização 

significativa para todos que vivenciam esse processo de ensino e aprendizagem. 

Sendo as redes sociais, “[...] capazes de fornecer ao seu usuário um perfil para 

cadastro de suas informações pessoais e que também disponibilize a interação 

entre os membros através de mensagens, fotos, vídeos, etc [...]” (MIRANDA 

JÚNIOR, 2013, p. 11), como exemplos é possível citar o Facebook, youtube, twitter 

e o Pinterest.  

Estes oferecem recursos como imagens; diálogos; vídeos; textos, com 

objetivos bem próximos, mas serviços diferenciados, oportunizando conteúdos que 

podem contribuir no processo de ensino e aprendizagem. Seja em utilizar a 

ferramenta concretamente ou analisando o que estas oferecem e influenciam na 

vida dos indivíduos, esta prática é de extrema importância devido à necessidade 

que os sujeitos adquiriram em depender destas tecnologias on-line proporcionadas 

pela sociedade em rede.  

Desta forma, apesar das redes sociais não terem como objetivo principal o 

seu uso na educação, e sim, priorizarem o processo de comunicação, interação e 

entretenimento, os recursos disponíveis possibilitam uma exploração educacional 

ampla, que facilitam a atuação do docente no dia a dia educacional, bem como a 

participação dos alunos.  

Em contrapartida, a sociedade em rede oferece outras possibilidades com 

foco direcionado a educação, ou seja, estando disponíveis on-line ou para 

download, os discentes conseguem acessar os recursos por meio dos softwares 

educativos, este com ampla contribuição para o processo de ensino e 
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aprendizagem, facilitando as práticas e metodologias de ensino, assim sendo 

grandes aliados na educação.   

Os softwares educacionais estimulam a criatividade, a interação e a 

participação efetiva dos indivíduos, seja pelas suas ações de comandos 

necessárias para o desenvolvimento da atividade ou pelas informações que são 

apresentadas, tanto pelo usuário quanto pelo software (OLIVEIRA; MONTEIRO, 

2014). Portanto, evidencia-se a necessidade de ser um trabalho planejado e 

contextualizado quando o docente opta pela sua aplicação, buscando a 

contribuição para o processo de aprendizagem.  

Desta forma, é possível afirmar que o que  

 

[...] diferencia o software educativo de outros recursos é o fato de ele 
apontar os erros com feedback imediato e viabilizar a reorganização da 

ação dos educandos. Ele possibilita que as informações sejam 
comparadas e organizadas. E favorece a capacidade de concentração e 
atenção; a interpretação das ordens e regras; o raciocínio lógico e, a 

percepção visual e auditiva por meio de som, imagem e animação  
(SCATTONE; MASINI, 2007, s.p). 

  

Com diferentes possibilidades, estes contribuem para o processo de 

construção do conhecimento, pois, se a prática é interessante, apresentando 

desafios e oportunizando um aprendizado prazeroso e dinâmico, este será 

significativo para o desenvolvimento do indivíduo como um todo, e contribuirá para 

a superação dos desafios proporcionados pelo paradigma tradicional e emergente.  

Como a rede oferece recursos disponíveis para acesso dos usuários, estes 

se apresentam com objetivos, idades e áreas variadas para serem estudados em 

sua adoção como metodologia e prática de ensino diferenciada, oportunizando 

contribuições enriquecedoras para os envolvidos. Frente a muitos softwares 

presentes na rede, uma ferramenta que já é utilizada na educação, mas ainda 

pouco conhecida e explorada com os recursos on-line e tecnológicos, são os mapas 

mentais.  

Assim, aliar este recurso com as tecnologias possibilita o enriquecimento por 

meio das diversas informações, conteúdos e possibilidade existentes na rede, 

ampliando o processo de construção dos mapas mentais e conquistando resultados 

favoráveis e intensos na aprendizagem dos alunos. Como foi apresentado no 

capítulo 1 (um), ao adotar os mapas mentais por softwares, a prática do professor 
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necessita de uma contextualização ainda bastante significativa e planejada, para 

que os discentes compreendam a importância da atividade desenvolvida.  

Desta forma, é possível ressaltar que o mapa mental é uma das práticas de 

ensino que vem a agregar na autonomia e valorização das subjetividades de cada 

aluno, pois há principalmente o estímulo ao processo criativo e cognitivo na 

construção do conhecimento de cada indivíduo envolvido no processo de ensino e 

aprendizagem. E, ao aliar a utilização dos mapas mentais com as tecnologias, há 

a flexibilização de uma ferramenta já existente, tendo acesso a novos recursos, 

informações e possibilidades, ocorrendo o enriquecimento desta prática de estudo 

e aprendizado, ou seja, é utilizar a tecnologia em favor da educação, como 

apresentado no próximo capítulo, em que os mapas mentais são o método aplicado 

no estudo, pelo potencial de ferramenta digital que correspondem.  

 

3.3. DISCENTES, CULTURA E TECNOLOGIA: DISCUSSÕES TEÓRICAS 

  

 Compreendendo sobre a relação das tecnologias entre a sociedade e a 

educação, faz-se necessário pontuar sobre os primeiros a aderirem ao uso destas 

ferramentas tecnológicas, sendo estes os discentes, pois, os alunos acompanham 

de perto estas transformações e desenvolvimentos da sociedade.  

Os jovens produzem, vivenciam e a transformam, a riqueza disponível no 

mundo cultural “[...] aparece como um espaço privilegiado de práticas, 

representações, símbolos e rituais, no qual os jovens buscam demarcar sua 

identidade juvenil” (REIS; JESUS, 2014, p. 16) com atitudes que se fazem e 

demonstram estarem presentes na sociedade, sendo movidos por emoções ao 

lutarem por suas convicções.  

Denominada como “cultura jovem” ou “cultural juvenis”, são estas as “[...] 

práticas e espaços que possibilitam a demarcação de identidades entre os jovens, 

diferenciando-os [...]. Por isso, quando falamos em cultura juvenis, nos modos de 

vida específicos e práticas habituais dos jovens, [...]” (REIS; JESUS, 2014, p.15-

16), nota-se que estas acompanham as mudanças intensas da sociedade, assim 

como acabam utilizando e aderindo as tecnologias em rede para além de uma 

interação, mas pela construção ou busca de sua identidade nestes meios. 
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Assim, a juventude pode ser definida como uma fase de mudanças, na qual 

“[...] a entrada na juventude se faz pela fase da adolescência e é marcada por 

transformações biológicas, psicológicas e de inserção social” (DAYRELL; 

CARRANO, 2014, p.111). Esta não se configura apenas como um momento de 

uma simples passagem para a vida adulta, mas possui uma grande importância, 

pois neste período os indivíduos transitam da infância para a adolescência, assim  

 

[...] vai se descobrindo e descortinando as possibilidades em todas as 
instâncias de sua vida, desde a dimensão afetiva até a profissional. Essa 
realidade ganha contornos próprios em contextos históricos, sociais e 

culturais distintos. As distintas condições sociais (origem de classe e cor 
de pele exemplo), a diversidade cultural (as identidades culturais e 
religiosas, os diferentes valores familiares, etc), a divers idade de gênero 

(a heterossexualidade, a homossexualidade, a transexualidade, por 
exemplo) e até mesmo as DIFERENÇAS TERRITORIAIS se articulam 
para a constituição dos DIFERENTES MODOS DE VIVENCIAR A 

JUVENTUDE (DAYRELL; CARRANO, 2014, p. 112, grifo dos autores). 

 

Os jovens aderem vários estilos em busca do amadurecimento de suas 

subjetividades e personalidades, por meio de algumas características e expressões 

simbólicas que podem evidenciar fortemente expressões da vida juveni l, 

demonstrando seus gostos e sua imposição de presença na sociedade através de 

tatuagens, piercings, pulseiras, brincos, bonés, colares, roupas, calças largas ou 

justas, cabelos coloridos, cortes, entre outros (DAYRELL;  CARRANO, 2014; REIS; 

JESUS, 2014), adotando assim vários estilos que expressam um pouco de sua 

identidade individual e coletiva 

 As culturas juvenis “[...] se manifestam na diversidade em que esta se 

constitui, ganhando visibilidade através dos mais diferentes estilos, que têm no 

corpo e no visual uma das suas marcas distintas” (REIS; JESUS, 2014, p.16). 

Assim, a juventude passa a se demonstrar única, existindo não apenas um período 

durante a fase, e sim, juventudes (DAYRELL; CARRANO, 2014). E, com o uso das 

tecnologias, estas juventudes se demonstram ainda expostas na rede, deixando 

evidente a diversidade na busca pela sua identidade e compreensão de suas 

subjetividades. 

Esta etapa se demonstra complexa pois envolve inúmeros picos de 

emoções, seja decorrente da puberdade ou do desenvolvimento em que se 

encontram, o jovem sente-se “[...] inseguro, confuso, angustiado, injustiçado, 

incompreendido por pais e professores, o que pode acarretar problemas para os 
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relacionamentos do adolescente com as pessoas mais próximas do seu convívio 

social” (PRATTA; SANTOS, 2007, p.253). Logo, com o uso intenso das tecnologias, 

começam a demonstrar esses sentimentos on-line, a busca pela aceitação agora 

ocorrerá não apenas nos grupos presentes em seu meio, mas também pela 

interação nas redes. As tecnologias acabam por intensificar este momento tão 

intenso da vida dos indivíduos que passam por esta fase, pois 

 
[...] a adolescência não pode ser entendida como um tempo que termina,  
como a fase da crise ou de trânsito entre a infância e a vida adulta,  
entendida como a última meta da maturidade. Mas representa o momento 

do início da juventude, um momento cujo núcleo central é constituído de 
mudanças do corpo, dos afetos, das referências sociais e relacionais. Um 
momento no qual se vive de forma mais intensa um conjunto de 

transformações que vão estar presentes, de algum modo, ao longo da vida 
(DAYRELL, 2003, p.42). 

 

 Além do momento complexo vivenciado por transformações, seja no 

desenvolvimento físico ou psicológico, o jovem ainda enfrenta desafios nas 

relações sociais, principalmente com a família e amigos, pois é uma fase em que 

este busca a independência de sentimentos, de gostos e personalidade, onde além 

de produzir, quer vivenciar a cultura, experimentar, descobrir e ser autônomo, 

buscando “[...] formas de se afirmar diante de outros grupos juvenis e do mundo 

adulto, criando um EU e UM NÓS DISTINTOS” (DAYRELL; CARRANO, 2014, 

p.117, grifo dos autores). Assim, esta aceitação de si e para os outros, resulta em 

alguns conflitos, seja individualmente ou coletivo, o contato com os grupos se 

demonstra uma oportunidade de se expressar e identificar-se consigo mesmo. 

Com as dificuldades nas relações familiares, resultado das diferenças de 

gerações, os jovens buscam nos grupos de amigos a sensação de liberdade e de 

vivências, pois estes possibilitam relações diferenciadas, redes de troca de 

informações e experiências. Assim, com o compartilhamento de espaços e 

vivencias significativas, os grupos tornam-se uma possibilidade de construção de 

uma autoestima confiante e subjetiva, possibilitando-lhes identidades positivas 

(DAYRELL; CARRANO, 2014; REIS; JESUS, 2014) em uma sociedade tão 

complexa, sendo assim um momento de afirmação e compreensão de suas 

características e vontades. 

 Nesta relação social alguns jovens possuem dificuldades de comunicação, 

surgindo falhas no entendimento de cada um, principalmente no processo de 

ensino e aprendizagem, pois o contexto educacional “[...] parece se mostrar 
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distante dos seus interesses e necessidades. [...] A escola é percebida como 

‘obrigação’ necessária, tendo em vista a necessidade dos diplomas” (DAYRELL; 

CARRANO, 2014, p. 102), decorrente disso, jovens passam a ser vistos apenas 

como rebeldes frente ao sistema que predomina, porém muitas das suas lutas e 

colocações podem ter razões que não são dadas as devidas atenções e 

compreendidas. 

Frente as etapas educacionais, estes passam grande parte de sua vida no 

sistema escolar, desde a infância até a juventude, a maior parte da socialização e 

do desenvolvimento do sujeito se dá neste ambiente (CORTI, 2014). Assim, as 

práticas educativas para a jovens demandam de trabalhos que os reconheçam 

como os principais envolvidos no processo de construção do conhecimento, 

necessitando-se valorizar o potencial destes grupos, proporcionando o 

desenvolvimento individual e coletivo (ALVES; HERMONT, 2014), assegurando 

dessa maneira, um processo de ensino e aprendizagem participativo, seja direta ou 

indiretamente, no qual ocorrerá a reflexão crítica, pois a prática docente considera 

o aluno, fazendo com que o mesmo esteja presente na construção do 

conhecimento, resultando em uma formação adequada para indivíduos atuantes 

em uma sociedade.   

Desta forma, faz-se necessário compreender que, “As metodologias de 

trabalhos com jovens estudantes exigem, uma compreensão de que as 

temporalidades humanas nos modificam de acordo com os diferentes estágios da 

vida, provocando influências diretas no ser e no estar no mundo” (ALVES; 

HERMONT, 2014, p. 15), permitindo aos discentes compreender e (re)conhecer as 

mudanças sociais, entendendo seus significados e contextos, pois estes presentes 

e atuantes na cultura, sentem os efeitos destas transformações em suas vidas 

(DAYRELL; CARRANO, 2014). Logo, no caso da sociedade em rede, esta terá 

interferências e influências profundas na vida dos alunos, resultando em desafios 

ainda intensos no contexto educacional.  

Por isso, surge a necessidade da educação em reconhecer as tecnologias 

como uma ferramenta de ensino, pois esta já é utilizada pelos discentes e, com o 

amplo acesso aos conteúdos disponíveis, estes estão aprendendo com a rede, 

porém o problema em questão trata-se sobre a falta de direcionamento científico 

em seu acesso, não sendo uma ferramenta tão positiva quanto poderia ser. Deste 

modo, faz-se interessante ressaltar que, muitas das ferramentas da cultura digital 
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e conteúdos disponíveis na mídia, são produzidos e pensados para os jovens, ou 

seja, fazem parte das culturas juvenis (REIS; JESUS, 2014), intensificando a 

atratividade e o interesse dos alunos em estarem presentes e usufruírem da rede.  

Assim, estes indivíduos, principalmente os que se localizam em regiões mais 

urbanas das cidades, possuem o contato com amplo acesso ao fluxo de 

informações por meio das tecnologias digitais e on-line disponíveis. Desta maneira, 

esta geração passa a ser denominada como nativos digitais (PRENSKY, 2001; 

PALFREY; GASSER, 2011; SALES, 2014), sujeitos estes que nascem inseridos na 

sociedade em rede, não conseguindo estarem e viver em sociedade sem a 

utilização das tecnologias, pois estas tornam-se essenciais na sua vida. 

Surge a necessidade de as instituições de ensino reconhecer estas 

ferramentas, pois elas estão presentes na vida dos discentes, fazendo-se 

necessária a “[...] mediação da escola com vistas a aprofundar, consolidar e 

potencializar ainda mais essas referências” (SALES, 2014, p. 258), isto é, 

derrubando qualquer possibilidade das tecnologias substituírem as instituições de 

ensino, pois estas reforçam e demonstram, direta ou indiretamente, a necessidade 

da sua presença na sociedade. 

Aliando o conhecimento que os alunos têm, à produção do conhecimento 

científico, é possível produzir uma parceria entre docente e discente, que deveriam 

possuir o mesmo objetivo no processo de construção do conhecimento, sendo este 

o da conquista da educação de qualidade.  Desta forma, em relação as tecnologias 

e a educação, o trabalho deve continuar seguindo um objetivo, tendo em vista que  

 

No que se refere às mídias, diversas investigações apostam na 
importância de promover a visão crítica dos cidadãos sobre elas, pois  
defendem que não somos passivos frente às produções culturais como 

desenho animados, sites na internet, novelas, seriados. As interações de 
jovens e crianças com essas produções promovem ressignificações sobre 
o que observam a partir de interesses individuais e de seus grupos. Nessa 

perspectiva, não podemos ser considerados RECEPTORES PASSIVOS 
dos programas, mas sim produtores de cultura. Contudo, há também um 
caráter persuadido dos meios de comunicação vinculado ao seu papel 

formador já que, por meio de suas estratégias, muitas vezes podem 
convencer espectadores de determinados valores e ideias, alheios a uma 
decisão mais crítica (MARANDINO, 2014, p.289). 

 

Portanto, é preciso ressaltar que nas instituições de ensino encontram-se 

diferentes públicos, sendo um espaço de diversidade e riqueza de subjetividades 

presentes. Com os nativos digitais, estas subjetividades e estímulos diferenciados 
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evidenciam-se, provocando e desafiando o contexto educacional a superar suas 

práticas tradicionais e, valorizar a autonomia e criticidade do processo de 

construção do conhecimento científico. Deste modo, evidencia-se a complexidade 

e importância da educação quando se compreende que, 

 
Ali estão diante de nós e sob a nossa responsabilidade, não alunos, como 

nos acostumamos a pensar e falar, mas jovens. Aí estão meninos e 
meninas, garotos e garotas, rapazes e moças, guris e gurias que, conosco,  
compartilham espaços e tempos de suas vidas juvenis estando no lugar,  

na função e no papel de alunos. E nós, os adultos, no lugar, na função, no 
papel de mestres. Sendo assim, o jovem é o SUBSTANTIVO e o alunos é 
o ADJETIVO, embora muitas vezes a gente se esqueça disso, nos 

relacionando com eles como se fossem somente alunos, concordam 
comigo? Ali não estão nem crianças, nem gente já adulta, mas as 
juventudes, com tudo o que há de especifico ou particular a essa fase das 

temporalidades humanas (TEIXEIRA, 2014, p.18). 

 

Frente ao estudante conectado, e com contato a inúmeros estímulos em que 

este está inserido, muitas das metodologias e configurações tradicionais na sala de 

aula não estão sendo tão enriquecedoras quanto se esperava pelos docentes, pois 

como abordado, os alunos chegam à escola com inúmeros estímulos, 

subjetividades e dificuldades diferenciadas, mostrando que uma prática de ensino 

focada apenas no paradigma tradicional não consegue superar estes fatos. Neste 

desafio, surge a necessidade de conhecer as tecnologias como uma das 

possibilidades de ensino diferenciado, esta enquanto ferramenta que faz parte do 

desenvolvimento da sociedade, tende a contribuir e ser aliada da educação.  

Mas, antes de qualquer debate acerca deste contexto, surge a necessidade 

de abordar sobre esta geração conectada e sua relação com a cultura e educação, 

pois esta temática só evidencia que as tecnologias não possuem influências 

isoladas quando utilizadas, pelo contrário, estas disponibilizam ferramentas que 

possibilitam a interatividade com qualquer ambiente do mundo em apenas um click 

(FIGUEIREDO; OLIVEIRA, 2017). Assim estará sendo discutido a seguir.  

 

 

3.4. OS DISCENTES, A CULTURA E A CIBERCULTURA: AS RELAÇÕES COM 

AS TECNOLOGIAS 

 

 Como visto anteriormente, a relação dos alunos com a cultura e sociedade 

é intensa, pois, seja direta ou indiretamente, estes são produtores e sujeitos ativos 
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nos meios, independentemente da idade que o discente possua. Logo, com o amplo 

acesso as tecnologias digitais e aos conteúdos e informações disponíveis pela 

rede, evidencia ainda o fato de que “[...] a sociedade mudou e a possibilidade de 

ter informações do mundo inteiro na palma da mão em poucos clicks trouxe uma 

nova maneira de se relacionar com o outro e até de existir” (FIGUEIREDE; 

OLIVEIRA, 2017, p. 2), sendo os jovens os primeiros a se adaptar e inserir-se neste 

novo mundo da cibercultura, pois os conteúdos e informações que as tecnologias 

digitais e on-line disponibilizam fazem parte de sua vivencia em sociedade, 

transformando comportamentos e interesses dos indivíduos, bem como, o processo 

de comunicação e interação.  

 Desta forma, os alunos acabam se identificando com os recursos que as 

tecnologias digitais e a rede disponibilizam, pois estes “[...] dão a esses jovens a 

oportunidade de compartilhar com seus pares prazeres e dores no momento em 

que eles estão ocorrendo, consagrando o ciberespaço como lugar dos 

relacionamentos, informações e sociabilidades” (FERREIRA; VILARINHO, 2013, p. 

193). Sendo este um espaço significativo em suas vidas, os quais alteram seus 

comportamentos e ações no meio em que vivem.  

 Assim, a cibercultura possui influencias intensas na vida dos sujeitos que 

nela estão inseridos, seja de forma direta ou indiretamente, esta transforma 

gerações e suas necessidades, alterando e levando “[...] à redefinição das formas 

de trocar, de ser e de estabelecer vínculos sociais” (FERREIRA; VILARINHO, 2013, 

p. 196). Dessa maneira, os sujeitos apresentam-se como diferentes em cada época 

e contexto que vivem, resultado de suas formas de aprender e estar na sociedade 

com as suas ferramentas tecnológicas.  

 Segundo Lévy (1999, p. 29), “O ciberespaço, dispositivo de comunicação 

interativo e comunitário, apresenta-se justamente como um dos instrumentos 

privilegiados da inteligência coletiva”, onde não há a participação isolada de 

indivíduos, pois todos que acessam de alguma forma estão interagindo, seja com 

pessoas ou informações disponíveis na rede. 

 Assim, estes discentes que estão presentes nas instituições de ensino, 

independente da etapa da educação, vivenciam um “[...] processo de socialização 

permeado pela cultura digital, experimentam mudanças radicais nas concepções 

de tempo e espaço e em suas dinâmicas de interação social, construindo um 

repertório de interesses diversos” (FERREIRA; VILARINHO, 2013, p. 195). 
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Diferentemente, o contexto educacional que o paradigma tradicional, não 

reconhece estas inovadoras formas de aprendizado deste novo aluno que está em 

sala de aula. Deste modo, Tapscott (2010, p. 20) também traz esta questão em 

suas reflexões, sendo evidente que 

 

Como professor ou docente universitário, você está percebendo que os 
jovens parecem não conseguir manter longos intervalos de atenção, pelo 
menos quando devem ouvir as suas explanações. De fato, eles mostram 

sinais de que aprendem de uma maneira diferente, e os melhores deles  
fazem com que a nata dos estudantes de ontem pareça banal.  

 

 Portanto, algumas mudanças que se evidenciam na educação são reflexos 

deste uso constante das tecnologias digitais e on-line, que estimulam os indivíduos 

de maneiras que a geração anterior não vivenciava. Em contrapartida, as 

tecnologias digitais e a sociedade em rede oferecem possibilidades que vão além 

do que é vivenciado na rotina diária do ensino, porquê proporcionam “[...] 

experimentar a liberdade e a sensação de ausência de vigilância, produz indivíduos 

multitarefas e resistentes à autoridade, que exigem uma educação voltada para o 

mundo real [...]” (FERREIRA; VILARINHO, 2013, p. 196), intensificando, 

gradativamente, os desafios e dificuldades no enfrentamento da presença da 

sociedade em rede nas instituições de ensino e, principalmente, no processo de 

construção do conhecimento. 

 Desta forma, por meio do estudo de Lévy (1999, p. 17), é possível definir a 

cibercultura, bem como o conceito de ciberespaço, os quais são bem próximos. 

Assim, esta resume a compreensão e complexidade do poder destes meios nas 

transformações das vidas dos indivíduos e no meio, bem como suas possibilidades 

de aprofundamento de estudos sobre as tecnologias digitais e a sociedade em rede, 

pois 

 

[...] O ciberespaço (que também chamarei de “rede”) é o novo meio de 
comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O 
termo especifica não apenas a infra-estrutura material da comunicação 

digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga,  
assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo.  
Quanto ao neologismo “cibercultura”, especifíca aqui o conjunto de 

técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de 
pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o 
crescimento do ciberespaço. 
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A presença da cibercultura na sociedade está atrelada ao seu contexto 

histórico e nas vivências dos indivíduos dentro da sociedade, sendo este um 

processo de transformação de ferramentas relacionadas à comunicação e a 

informação (SILVA, 2010). Deste modo, a relação das pessoas com a rede, 

evidencia o desenvolvimento histórico e destaca vivências dos sujeitos nos meios, 

que se transformam gradativamente.  

Frente as experiências e relações dos indivíduos com as tecnologias e 

cultura, a “[...] cibercultura emergiu das relações digitais on-line entre os seres 

humanos e os conteúdos digitalizados acessados na rede que reestruturam outras 

dinâmicas sociais, econômicas, políticas, culturais e educacionais” (SILVA; ALVES, 

2018, p. 21), configurando assim, meios de indivíduos estarem e atuarem na 

sociedade. 

Surgindo dessa maneira, a necessidade de compreender sobre algumas 

características dos indivíduos da sociedade em rede, pois como se fazem 

presentes diferentes gerações, estas possuem singularidades presentes nas 

diferentes épocas. Deste modo, alguns sujeitos, situados principalmente em 

regiões urbanas, possuem um contato intenso com as tecnologias pelo fato de que 

estas seja parte da sua vivencia, tornando-se um processo natural. Em 

contrapartida, outras gerações nascerem em contato com ferramentas tecnológicas 

não pertencentes a sociedade em rede, mas sendo um aparato que impulsionou o 

desenvolvimento desta, tratando-se de uma possível introdução da cibercultura. 

 Os alunos presentes nas Instituições se configuram como diferentes das 

gerações passadas, devido as mudanças sociais ocorridas e o amplo contato com 

as tecnologias, estes apresentam comportamentos e estímulos diferenciados. 

Consequentemente, tendo influência no processo de ensino e aprendizagem 

destes alunos.  

 Assim, Prensky (2001) afirma que os discentes, seja em seus primeiros anos 

de idade ou na juventude, possuem o contato com as tecnologias digitais e on-line, 

sendo um novo contexto que se reflete na sociedade, pelas novas necessidades 

que se apresentaram, a sociedade em rede foi um desenvolvimento que altera 

como os indivíduos se manifestaram nesta época, pois estes já nascem com amplo 

contato com as tecnologias, usufruindo destas com intensidade.  

 Deste modo, Prensky (2001) define esta geração que nasceu em contato 

com as tecnologias digitais e on-line, sendo os “nativos digitais”, pois estes são 
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sujeitos que nascerem inseridos na sociedade em rede. Assim, este 

desenvolvimento tecnológico digital influencia intensamente no modo de viver, se 

configurar e existir na sociedade.  

Portanto, é possível definir os nativos digitais como sujeitos que “Conectam-

se entre si através de uma cultura comum. Os principais aspectos de suas vidas – 

interações sociais, amizades, atividades cívicas – são mediados pelas tecnologias 

digitais. E não conheceram nenhum modo de vida diferente” (PALFREY; GASSER, 

2011, p. 12), consequentemente, utilizam-se das tecnologias de forma intensa, pois 

devido este contato existente desde o início de suas vidas, os indivíduos não 

possuem o controle de uso, pois este age como se fosse algo natural e necessário 

em suas vidas.  

Para Palfrey e Gasser (2011), os nativos digitais nasceram depois dos anos 

de 1980, sendo esta uma geração que iniciou o contato com as tecnologias, 

algumas on-line, mas com sua intensidade de uso sendo menor comparada aos 

dias de hoje, em que as tecnologias digitais fazem parte da rotina dos indivíduos 

como algo essencial, que sem o seu uso, acaba por prejudicar a sobrevivência do 

indivíduo na sociedade.  

Outro conceito que se faz presente, definido por Prensky (2001), são os 

imigrantes digitais, o seu uso é semelhante aos dos nativos digitais, pois 

acompanham o desenvolvimento da sociedade em rede, mas em contrapartida não 

nasceram em contato com as tecnologias digitais e on-line, pelo contrário, as 

tecnologias do seu tempo, se diferem da acessibilidade, flexibilidade e facilidade 

disponível pelo século XXI. Portanto, ao utilizarem destas ferramentas, apresentam 

alguns comportamentos divergentes por não terem nascido inseridos na sociedade 

em rede, com formas diferentes de aprendizagem e atuação nos meios.  

Nesta mesma linha de pensamento, Tapscott (2010, p. 20) possui outra 

definição em relação a estes indivíduos, sendo a Geração Internet que, “[...] 

crescidos em um ambiente digital causou um impacto profundo no seu modo de 

pensar, a ponto de mudar a maneira como seu cérebro está programado”, assim 

alterando muitos comportamentos e novas necessidades, influenciando e refletindo 

no processo de aprendizagem.  

Segundo Tapscott (2010), esta geração é “[...] formada pelos filhos da 

Geração Pós-Segunda Guerra Mundial, cujos integrantes são chamados de baby 
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boomers nos Estados Unidos”, sendo este um conceito muito semelhante ao que 

Prensky pontua em relação aos nativos e imigrantes digitais.  

Desta forma, segundo Palfrey e Gasser (2011, p. 13), é importante lembrar 

que antes dos Imigrantes digitais, os colonizadores digitais se fazem presentes na 

sociedade, sendo estes sujeitos que não são “[...] nativos do ambiente digital, 

porque cresceram em um mundo apenas analógicos, mas que ajudaram a moldar 

seus contornos. Estas [...] ainda continuam a se basear nas formas tradicionais e 

analógicas de interação [...]”, isto não quer dizer que não utilizem das tecnologias, 

pois poucos indivíduos conseguem ficar longe das ferramentas tecnológicas atuais, 

o que torna diferente é o seu uso, e neste caso, a dificuldade com o mesmo. 

 Neste controle de uso, os colonizadores e imigrantes digitais não são tão 

dependentes das tecnologias, pois vivenciaram um mundo sem a presença desta, 

já os nativos “[...] passam grande parte da vida on-line, sem distinguir entre o on-

line e o off-line” (PALFREY; GASSER, 2011, p. 14), ou seja, é complexo apenas 

criticar o uso intenso das tecnologias por estes indivíduos que não vivenciam outras 

possibilidades e estímulos no seu dia a dia, ressaltando ainda, a importância da 

educação e das instituições de ensino, que através da construção do conhecimento 

proporcionam a relação e união das referências das distintas gerações presentes 

na sociedade. 

As diferenças entre os nativos digitais e os imigrantes digitais se 

caracterizam em momentos, mas principalmente no processo de aprendizagem, 

pois 

 

É importante fazer distinção: como os Imigrantes Digitais aprendem – 

como todos imigrantes, alguns mais do que os outros – a adaptar-se ao 
ambiente, eles sempre mantêm, em certo grau, seu “sotaque”, que é, seu 
pé no passado. O “sotaque do imigrante digital” pode ser percebido de 

diversos modos, como o acesso à internet para a obtenção de 
informações, ou a leitura de um manual para um programa ao invés de 
assumir que o programa nos ensinará como utilizá-lo. Atualmente, os mais 

velhos foram “socializados” de forma diferente das suas crianças, e estão 
em um processo de aprendizagem de uma nova linguagem. E uma língua 
aprendida posteriormente na vida, os cientistas nos dizem, vai para uma 

parte diferente do cérebro (PRENSKY, 2001, p. s.p). 

 

Assim, nos diversos contextos educacionais, estes dois públicos estarão 

presentes na educação independente dos papéis que assumam, suas 

especificidades e dificuldades se farão presentes no processo de ensino e 

aprendizagem. Porém, ao aliar as tecnologias à construção do conhecimento, 
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sentimentos ainda mais variados irão se fazer presentes pelo fato de que estes 

alunos e docentes passaram por estímulos e aprendizagens divergentes na 

sociedade, correspondentes as transformações tecnológicas de cada época. 

Portanto, diferentemente dos imigrantes digitais, os nativos digitais estão em 

contato com um fluxo de informação constante e intensos, assim, estes acabam 

por, direta ou indiretamente, “[...] processar mais de uma coisa por vez e realizar 

múltiplas tarefas” (PRENSKY, 2001, p. s.p). Consequentemente, estão em 

constante estímulo de informações, resultando em um desenvolvimento e 

aprendizado divergente das outras gerações, sendo que cada um evidencia 

comportamentos que marcam a sociedade de cada época de forma distinta. 

Todos os campos da sociedade estão gradativamente se transformando e 

adaptando-se, seja o campo religioso, no lazer, e principalmente algumas áreas do 

mercado de trabalho como a área industrial (PALFREY; GASSER, 2011). Enquanto 

isso, a educação segue um caminho oposto, pois esta ainda não reconhece as 

tecnologias como possibilidade de desenvolvimento do conhecimento cientifico e 

aliada da educação. Independente dos motivos que intensifique este contexto, em 

contrapartida, os alunos estão cada vez mais envolvidos com a sociedade em rede 

e seus conteúdos.  

Assim, um problema se evidência na educação, sendo que “[...] os nossos 

instrutores Imigrantes Digitais, que usam uma linguagem passada (da era pré-

digital), estão lutando para ensinar uma população que fala uma linguagem 

totalmente nova” (PRENSKY, 2001, p. s/p), sendo esta uma problemática presente 

para qualquer etapa da educação, pois os nativos digitais já estão presentes no 

ensino superior e também no mercado de trabalho atuando como profissionais, por 

isso a formação inicial deve estar preocupada com suas práticas de ensino, pois 

esta necessita acompanhar as mudanças sociais e também o público que a 

frequenta.  

Por meio de Palfrey e Gasser (2011, p.13), é possível afirmar que “[...] apesar 

da saturação das tecnologias digitais em muitas culturas, nenhuma geração ainda 

viveu toda uma vida na era digital”. Assim, estes autores destacam a compreensão 

de outro conceito que se faz presente e necessita ser explorado, tendo como 

enfoque as gerações presentes em nossa sociedade, pois quando falamos em 

nativos e imigrantes digitais, temos a influência de diferentes indivíduos que 

nasceram em cada época e acompanharam um tipo de desenvolvimento 
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tecnológico diferente, assim influenciando os sujeitos presentes em nossa 

sociedade. Sendo estes definidos e apresentados como as gerações X, Y e Z, que 

ilustram e enriquecem ainda mais o debate acerca dos imigrantes e nativos digitais. 

O entendimento sobre os nativos e imigrantes digitais e suas relações com 

as tecnologias, se dá, principalmente, pela compreensão do desenvolvimento 

tecnológico presente em cada geração, assim faz-se necessário entender sobre as 

gerações, pois estas épocas estiveram inseridas em um desenvolvimento 

tecnológico da sociedade. Deste modo, Tapscott (2010) define as gerações Baby 

Boom como pessoas nascidas entre 1946 a 1964, seguido da geração X, que 

também é conhecida como Baby Bust, sendo esta entre os anos de 1965 a 1976, 

após isso, está a Geração Internet, que também é denominada por geração Y dos 

anos de 1977 à 1997, e, por fim, até o presente momento, a Geração Next, que 

corresponde a partir de 1998, que também é chamada de Geração Z. Seguindo 

esta mesma linha de pensamento, Santos (2014) afirma que a geração X se 

caracteriza como indivíduos que nasceram entre os anos de 1962 à 1977, 

consecutivamente, seguido da geração Y, que são sujeitos nascidos entre os anos 

de 1978 à 1994.  

Desta forma, em análise, Prensky (2001), Tapscott (2010) e Santos (2014) 

apresentam mais dados direcionados ao desenvolvimento tecnológico e o seu uso 

pelos indivíduos nos Estados Unidos, pois o desenvolvimento tecnológico no Brasil 

encontra-se em diferentes níveis para as regiões, dadas as estruturas e 

investimentos aplicados ao acesso ao meio. Assim, é necessário refletir que nas 

áreas mais urbanas podem haver presentes as Gerações Z ,ou os nativos digitais, 

e em outras as gerações Y ou Geração Internet, que se faz atuais no diversos 

espaços do país, ou mais especificamente, os imigrantes digitais,  por estarem 

entrando em contato com a rede conforme as possibilidades do seu meio, como 

pontua Carvalho (2016, p. 38-39) ao trazer uma análise a colocação de Prensky 

(2001) sobre nativos e imigrantes digitais no Brasil depois de quinze anos após a 

publicação do artigo, assim  

 

[...] é preciso relativizar o conceito da geração de “nativos digitais”.  

Prensky nunca se preocupou muito com a exclusão digital. Sua teoria 
levava em conta o desenvolvimento tecnológico nos Estados Unidos e, de 
uma forma mais ampla, a realidade dos países mais ricos. Na periferia do 

capitalismo, porém, o cenário era bem diferente. Nos primeiros anos do 
novo milênio, em um país como o Brasil, por exemplo, se o computador 
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apenas começava a se consolidar como um bem de consumo 
razoavelmente acessível, a internet ainda era algo para um público 
bastante seleto. Esse desnivelamento nos faz perceber que aquilo que era 

para ser visto como uma unidade definida pela data de nascimento 
(“geração”), também é fortemente delimitado pelo local e pelas condições 
de nascimento. Em outras palavras, nem todos que nascem a partir dos 

anos 1980 podem ser genericamente vistos como “nativo digital”. [...] O 
acesso aos bens tecnológicos e à cultura digital ocorre como em qualquer 
lugar do mundo, de maneira desigual.  

 

  Apesar de Carvalho (2016) trazer a crítica direcionada a Prensky (2001), 

todos os autores que tratam sobre os nativos digitais acabam sendo relacionados, 

pois no Brasil, ocorre um diferente desenvolvimento tecnológico comparado aos 

Estados Unidos. Outro ponto ressaltado por Carvalho (2016) em sua crítica a 

Prensky (2001), é referente aos diferentes tipos de nativos digitais, pois para ele os 

indivíduos em sociedade diferenciam-se entre si, tendo influencias do 

desenvolvimento tecnológico presente no meio, bem como as formas interativas e 

estruturai. Assim, segundo este, os sujeitos que “[...] nasceram na década de 1980 

têm se mostrado diferente daqueles que nasceram na década de 1990 e estes, por 

sua vez, daqueles nascidos na década de 2000. É como se tivesse ocorrido um 

encolhimento no intervalo entre uma geração e outra [...]” (CARVALHO, 2016, p. 

39), sendo este um ponto que interfere muito na discussão sobre os nativos digitais, 

bem como suas influencias e diferenças presentes na educação e no processo de 

construção do conhecimento.  

 Outro ponto importante salientar nesta discussão, é a questão de nativos 

digitais que, por escolha própria em relação a identificação, optam em não estar em 

contato com a rede ou com alguns recursos tecnológicos, demonstrando certa 

regressão conservadora da geração, com base em Prensky (2001) (CARVALHO, 

2016), sendo esta uma característica e decisão bem comum, principalmente nas 

instituições de ensino superior, em que os jovens seguem conforme seus ideais e 

opiniões no enfrentamento com as tecnologias, principalmente nas digitais e on-

line. 

Deste modo, as questões tratadas por Carvalho (2016), mostram os 

diferentes lados das discussões sobre as gerações e que precisam ser levados em 

conta para sua real compreensão, associando os públicos presentes na educação 

em suas diferentes etapas, seja como docente ou discente. Assim, as tecnologias 

possibilitam um trabalho diversificado e enriquecido, mas que deve ser analisado e 

adaptado conforme as necessidades presentes nos contextos educacionais, 
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visando o oferecimento das mesmas oportunidades a todos os discentes, seguindo 

conforme o planejamento e a organização, com objetivo de um trabalho significativo 

que estimule o desenvolvimento dos indivíduos. 

Desta forma, o conceito de tecnologia estende-se e está ligado com o 

desenvolvimento histórico dos indivíduos em sociedade, a sua progressão é 

marcada e estimulada pelas necessidades dos sujeitos na utilização de diferentes 

tecnologias, assim, é possível evidenciar que “[...] a inovação tecnológica não é 

uma ocorrência isolada. Ela reflete um determinado estágio de conhecimento; um 

ambiente institucional e industrial específico; uma certa disponibilidade de talentos 

para definir um problema técnico e resolvê-lo [...]” (CASTELLS, 2000, p. 73), ou 

seja, esta adaptação e solução perante aos desafios que contextos proporcionam, 

impulsionam e estimulam o desenvolvimento de recursos que se fazem presentes 

na sociedade como um todo, seja positivamente ou negativamente, este possui 

muitas influências na vida dos indivíduos que estão inseridos no meio.  

 Quando se trata de mudanças sociais, as tecnologias não se apresentam 

como as únicas a serem responsáveis por todas as transformações, “[...] pois 

contexto econômico, social, político e cultural está cada vez mais massificado, 

internacionalizado e globalizado, quer porque as relações de vida, estudo, trabalho 

e capital estão mudando rápida e constantemente [...]” (ORTH, 2007, p.22), sendo 

um dos fatores que está acompanhando e expandido conforme as novas  

necessidades da sociedade.  

Assim, como as transfigurações sociais, as Tecnologias da Informação e 

Comunicação - TIC evoluíram, tendo um uso contínuo que estimulou o 

desenvolvimento da sociedade em rede, pois os indivíduos que se utilizam das 

ferramentas tecnológicas possuem outros comportamentos e ações que se 

demonstram evidentes no uso, assim  

 

O ciclo de realimentação entre a introdução de uma nova tecnologia, seus 
usos e seus desenvolvimentos em novos domínios torna-se muito mais 
rápido no novo paradigma tecnológico. Consequentemente, a difusão da 

tecnologia amplifica seu poder de forma infinita, à medida que seus 
usuários apropriam-se dela e a redefinem. As novas tecnologias da 
informação não são simplesmente ferramentas a serem aplicadas, mas 

processos a serem desenvolvidos. Usuários e criadores podem tornar-se 
a mesma coisa (CASTELLS, 2000, p.69). 
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Desta forma, as tecnologias da sociedade em rede são e possibilitam “[...] 

integração de todos os espaços e tempo. O ensinar e aprender acontece numa 

interligação simbiótica, profunda, constante entre o que chamamos mundo físico e 

mundo digital” (MORAN, 2015, p. 160), fazendo parte da vida dos sujeitos que dela 

utilizam-se, transformando as formas de comunicação e interação entre os 

indivíduos e o meio. Desse modo, é possível reafirmar esta colocação por meio de 

Castells (2000, p. 40), que diz que 

 

Além disso, um novo sistema de comunicação que fala cada vez mais uma 

língua universal digital tanto está promovendo a integração global da 
produção e distribuição de palavras, sons e imagens de nossa cultura 
como personalizando-os ao gosto das identidades e humores dos 

indivíduos. As redes interativas de computadores estão crescendo 
exponencialmente, criando novas formas e canais de comunicação,  
moldando a vida e, ao mesmo tempo, sendo moldadas por elas. 

  

A internet caracteriza-se como a invenção mais intensa das tecnologias de 

comunicação e informação dos últimos tempos, estas proporcionando formas de 

interação cada vez desenvolvidas, além de alterações sociais com proporções 

amplas nos diferentes contextos da sociedade (SAMPAIO, 2003), ou seja, com o 

intenso fluxo de informações e ferramentas disponíveis, tornando-se importante e 

essencial na vida dos usuários.  

Deste modo, a internet acaba por evidenciar a diversidade cultural e as 

subjetividades dos indivíduos da sociedade, seja por meio da criatividade e 

autonomia no acesso ou criação de conteúdos, a  

 

A coexistência pacífica de vários interesses e culturas na rede tornou a 

forma da World Wide Web – WWW (Rede de Alcance Mundial), uma rede 
flexível formada por redes dentro da Internet onde instituições, empresas  
associações e pessoas físicas criam os próprios sítios (sites), que servem 

de base para que todos os indivíduos com acesso possam produzir sua 
homepage, feita de colagens variadas de textos e imagens. A Web 
propiciava agrupamentos de interesses e projetos na Rede, superando a 

busca caótica e demorada da Internet pré-WWW (CASTELLS, 2000, p. 
440). 

 

As tecnologias digitais e on-line se fazem presente na vida dos indivíduos 

pela facilidade e flexibilidade de acesso a diversos conteúdos, tendo um alcance 

inimaginável, o usuário pode explorar o mundo com um simples click, obtendo de 

forma fácil e rápida aquilo que deseja.  
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A rede, segundo Lévy (1999, p. 17), pode ser denominada também como 

ciberespaço, sendo este um “[...] novo meio de comunicação que surge da 

interconexão mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a 

infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de 

informações que ela abriga”. Assim, tendo os indivíduos como principais envolvidos 

nesse processo, por usufruírem e fazerem parte do intenso fluxo de informações e 

conteúdos disponíveis na rede, produzindo e explorando este meio também 

podendo ser autônomos e ativos neste processo. 

Em consequência deste contexto de desenvolvimento, “[...] As tecnologias 

digitais surgiram, então como a infra-estrutura do ciberespaço, novo espaço de 

comunicação, de sociabilidade, de organização e de transação, mas também novo 

mercado da informação e do conhecimento” (LÉVY, 1999, p. 32), proporcionando 

novas formas de acessibilidade, interação, conhecimentos e informações nos 

diferentes contextos sociais, estas oferecem recursos diferenciadas a cada dia. 

 

 

3.5. EDUCAÇÃO, DISCENTE E CIBERCULTURA: CONTEXTOS E REFLEXÕES 

ATUAIS 

 

 Frente as transformações sociais e os desenvolvimentos tecnológicos 

presentes na sociedade, os indivíduos acompanham e produzem estas 

modificações, caracterizando-se como diferentes em cada época e meio que se 

fazem presente. O mesmo ocorre com as tecnologias digitais e a sociedade em 

rede, que evidenciam sujeitos que nascem em contato com as diversas ferramentas 

disponíveis, destacando as divergências entre as gerações presentes no meio 

social, bem como a adoção e utilização destas na cibercultura.  

Assim, o desenvolvimento da sociedade em rede influencia e afeta o 

processo de ensino e aprendizagem dos discentes, pois sendo estes os principais 

envolvidos com o fluxo de informações e conteúdos disponíveis pela rede, ocorre 

um estímulo destes para que aprendam de diferentes formas, como afirma Silva e 

Alves (2018, p. 19)  

 

A Sociedade da Cibercultura, que vivenciamos hoje, vai sim requerer que 
o que o jovem aluno aprenda é a acessar à informação na internet, a 
selecionar e filtrar informações relevante, a produzir um trabalho 
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colaborativo em rede, a compartilhar o conhecimento produzido, ou seja, 
são estas as ações que os jovens devem aprender com o uso das TDIC e 
que serão úteis para a vida académica, pessoal e profissional futura. 

 
Em contrapartida, a educação enfrenta paradigmas emergentes e 

tradicionais que ressaltam a intensa movimentação do conhecimento, não estando 

estagnando, diferentemente dos currículos e metodologias de ensino adotadas no 

contexto escolar. E, cada geração que passa pelo contexto educacional, apresenta 

necessidades e interesses conforme suas breves vivencias e experiências em sua 

realidade social. Deste modo, surge a importância de  

 

[...] encontrar um equilíbrio entre tecnologia e humanismo, um currículo 

que saiba inserir o professor na linguagem digital sem que isso seja feito 
de forma excludente ou impositiva. Precisamos reformar o ensino – seja o 
escolar ou o universitário – para que este faça sentido no mundo atual,  

para que forme não apenas profissionais aptos para o mercado de 
trabalho, mas também cidadãos, aptos a respeitarem as diferenças e a 
construírem um mundo menos desigual (CARVALHO, 2016, p. 43).  

 

Portanto, a formação dos docentes deve proporcionar diferentes vivencias e 

experiências com estes recursos, sendo estas uma das possibilidades disponíveis 

para o uso dos docentes. Deste modo, o processo de ensino e aprendizagem que 

utiliza-se das ferramentas disponíveis na rede, possibilita os discentes terem a 

oportunidade de “[...] serem provocados a trazer para a aula as informações que 

acessam na rede e ainda sair a campo para coletar dados sobre alguma área [...], 

bem como, assumir características de coprodução, cocriação e copublicação” 

(SILVA; ALVES, 2018, p. 25), sendo um processo de criatividade, interação e, se 

contextualizado pelo docente, possibilita o estímulo da criticidade na construção do 

conhecimento.  

Portanto, “Muitas escolas e professores não estão habituados a utilizar a 

tecnologia, mas os alunos já vêm de casa habituados ao mundo digital, e por isso 

as aulas se tornam tediosas para esses jovens” (FIGUEIREDO; OLIVEIRA, 2007, 

p. 9) que fazem parte e estão inseridos na sociedade em rede. Este uso intenso 

ocorre pelo fato de que estas oferecem possibilidades acessíveis aos usuários, 

independente do meio em que esteja inserido. 

 

No contexto da revolução cibernética e informacional se reconfigura a sala 

de aula, a partir da pressão de corpos jovens móveis, apresentando 
narrativas totalmente opostas às narrativas discursivas tradicionais. Os 
avanços tecnológicos contemporâneos e as mídias eletrônicas provocam 
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uma mistura de experiências que desestabilizam os sujeitos envolvidos no 
cotidiano escolar. Isto implica em novas competências para o professor e 
novos desafios à formação docente (FERREIRA; VILARINHO, 2013,  

p.195-196). 

 

Por meio da afirmação de Ferreira e Vilarinho (2013), torna-se claro a 

necessidade de que os docentes adotem metodologias diferenciadas que incluam 

as tecnologias em sua prática de ensino, oportunizando aliar a teoria à prática, pois 

a conexão intensa com a rede é uma nova realidade presente na vida de discentes 

que possuem o contato com as tecnologias digitais.  

Ao exigir este trabalho do professor, surge a necessidade de que este 

também possua vivencias e compreenda a importância deste novo contexto nas 

instituições de ensino. Isto se oportuniza na formação docente, seja esta 

continuada ou inicial, deve proporcionar reflexões e práticas que preparem para 

alguns desafios como este.  

Desta forma, em alguns momentos, a crítica ao docente se faz como ação 

simplificada para a solução do problema, porém torna-se impossível sem que haja 

o devido suporte inicial para que os professores saibam atuar frente as 

problemáticas presentes no dia a dia das instituições de ensino. Por esta razão, a 

formação docente inicial deve preparar estes profissionais conforme as novas 

emergências da sociedade, necessitando que o seu processo de construção do 

conhecimento no ensino superior seja tanto quanto significativo como sua futura 

prática como professor, como apresentado no capítulo 4 (quatro).   
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4. FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS: O USO DE 

FERRAMENTAS ON-LINE COMO METODOLOGIA DIFERENCIADA NA 

PRÁTICA DE ENSINO NA FORMAÇÃO INICIAL 

 

Frente ao que foi discutido nos capítulos anteriores, é possível observar que 

as tecnologias estão desafiando os paradigmas tradicionais presentes na educação 

e nas instituições de ensino, pois estas provocam transformações intensas na 

sociedade, causando efeitos no contexto escolar. Estes necessitam acompanhar 

as mudanças sociais, que se demonstram recorrentes com o paradigma 

emergente, desafios estes que precisam ser superados, pois as escolas são as 

mesmas, mas o público mudou (PACHECO, 2003), ou seja, os usos das 

tecnologias digitais se fazem presente intensamente na sociedade, tendo 

consequências e influências, tanto no processo de ensino e aprendizagem, como 

na prática docente. 

Com as mudanças no acesso a informação e interação com a sociedade em 

rede, as culturas, povos e comportamentos vão se configurando diferentemente 

dos indivíduos das gerações passadas (COUTO, 2013; FANTIN, 2016). Estes são 

os discentes presentes nas instituições de ensino, com o acesso intenso há algum 

tipo de tecnologia digital, os alunos possuem inúmeros estímulos, apresentando 

resultados diferentes do que um ensino tradicional espera, pois estas não atendem 

a riqueza de informações disponíveis da temática trabalhada. 

Os comportamentos dos discentes atuais evidenciam os nativos digitais que 

estão presentes nas instituições escolares, demonstrando a necessidade de 

mudanças na prática de ensino, com a adoção de metodologias diferenciadas que 

trabalhem o aprendizado significativo entre o conhecimento vivenciado pelos 

alunos em sua realidade social e o conhecimento científico.  

Assim, é necessário compreender que o docente é um dos principais sujeitos 

envolvidos e responsáveis pelo contexto educacional, pois este faz a mediação do 

conhecimento, ensinando os alunos, proporcionando novas vivencias e 

possibilitando o acesso ao conhecimento científico, pois esta é uma das profissões 

mais antigas que existe (MELO, 2015), sendo tão importante na sociedade uma vez 

que, as outras profissões necessitem passar pela atuação de um professor para 

sua formação na área pretendida, deixando evidente que, sem a docência, não 

existe educação.  
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Falar em docência remete a inúmeros pontos existentes, como a formação 

docente, a atuação, as práticas de ensino, as instituições escolares, todas estando 

interligadas, e, envolvidas com pontos positivos e negativos existentes. 

Consequentemente, as tecnologias provocaram mudanças na atuação do 

professor, pois sua formação inicial não o prepara para enfrentar e superar 

desafios, isto é, não oportunizando vivências além da teoria sistematizada. Desta 

forma, surge a necessidade de compreender e discutir sobre esta temática, pois é 

um dos fatores indispensáveis na profissão que deve dar o suporte inicial ao 

docente, apesar de sua amplitude e curto tempo, esta precisa proporcionar uma 

preparação de qualidade aos mesmos. 

 Portanto, este capítulo tem por objetivo de estudo a formação docente inicial 

e as tecnologias digitais, que apesar de parecerem campos dispersos, estes 

possuem uma ligação próxima e interligada, independente dos sujeitos envolvidos, 

do desenvolvimento da sociedade ou do amplo acesso de informações disponíveis, 

esta temática se faz recorrente, pois pode apresentar-se como uma possibilidade 

de superação das dificuldades na relação das tecnologias e das práticas de ensino.  

 Assim, na formação inicial até a preparação para a atuação, os docentes do 

ensino superior se deparam com alunos que serão futuros profissionais da 

educação de diferentes gerações, estes precisam proporcionar em suas práticas 

não apenas o foco no que ensinar, mas também a ideia de como estes profissionais 

podem ensinar, sendo esta uma das necessidades dos cursos de licenciatura, os 

quais precisam superar o paradigma tradicional e apresentar um ensino além do 

conteúdo, para o futuro professor.  

 Deste modo, para exemplificar essa relação, ocorreu a análise da grade 

curricular e do ementário das disciplinas, observando se é presente e disponível as 

tecnologias como ferramenta metodologia e prática de ensino diferenciada, tendo 

como escolhido para análise, o curso de História da Universidade Estadual do 

Centro-Oeste (2018), sendo este uma das licenciaturas que possui uma relação 

intensa com a reflexão e as diferentes tecnologias que se fizeram presente no 

diversos contextos históricos da sociedade.  

 Portanto, este capítulo evidencia o quão complexa é esta profissão, além do 

trabalho desenvolvido com as subjetividades e diferentes sujeitos, envolvem 

contextos, desafios e estudos intensos dos quais os profissionais tendem a 

enfrentar. Desta forma, é evidente a necessidade da valorização desta área de 
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trabalho, que independente do desenvolvimento tecnológico sempre será presente 

e importante na sociedade, como é manifestado neste estudo.  

 

 

4.1. EDUCAÇÃO TRADICIONAL E ATUAÇÃO DOCENTE 

 

A docência é uma das profissões mais antigas e com uma importância 

imprescindível na sociedade, pois esta possibilita o ensino e o acesso ao 

conhecimento científico, assim, sua mediação se faz presente para que ocorra o 

processo de ensino e aprendizagem (MELO, 2015). Logo, não há como algum 

indivíduo ter passado pelo sistema escolar sem ter passado pelas mãos de 

professores, consequentemente, esta vivencia possibilita diversas práticas de 

ensino nas etapas da educação.  

 Como discutido inicialmente neste estudo, os paradigmas presentes na 

sociedade influenciam no contexto educacional, interferindo nas práticas de ensino 

adotadas pelos docentes. Uma delas sendo o ensino tradicional que se fez e faz 

presente nas instituições de ensino, o qual tem por base uma educação que 

estimula a transmissão do saber, tendo em vista que 

 

O que se vivencia na escola é a formação do aluno/sujeito de modo 
mecânico e fechado sem diálogo, sem questionamentos sobre a 

importância do envolvimento teórico/prático. O aluno, muitas vezes não 
sabe o que fazer com o conhecimento recebido, e não vê e nem sabe em 
que momento o aprendizado poderá ser útil na sua vida. Não tem, 

portanto, seu interesse despertado, e por isso não aprende (NICKEL, 
2003, p.67). 

 

 Neste processo torna-se presente o docente autoritário, que é visto como o 

detentor do saber, tendo uma postura que “[...] afoga a liberdade do educando, 

amesquinhando o seu direito de estar sendo curioso e inquieto [...]” (FREIRE, 1996, 

p. 60). Assim, resultando em um processo de ensino e aprendizagem que 

desconsidera as subjetividades e diversidades presentes em sala de aula. 

 Desta forma, evidenciam-se docentes com práticas de ensino autoritária e 

contraditória, onde discutem sobre a democracia e liberdade, mas não oportunizam 

a participação do aluno no processo de construção do conhecimento, sendo 

caracterizado como um ato de imposição (FREIRE, 1996), este por si só não 
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considera vivências individuais e as riquezas presentes na construção do 

conhecimento, pois o intuito não é formar sujeitos críticos e pensadores.  

Muitos desafios se fazem presentes na atuação docente e no dia a dia 

escolar, surgindo a necessidade de superação que tenha por objetivo resultados 

positivos no trabalho desenvolvido pelo professor e alunos, mas que principalmente 

estes apreciam o diálogo entre os envolvidos, a escuta e a prática significativa, 

criando possibilidades para a enfrentamentos dos problemas presentes no sistema 

escolar e na técnica pedagógica que valorizem o conhecimento científico 

(TEIXEIRA, 2014). Resultando, assim, em uma educação de qualidade, que 

oportunize a diversidade e subjetividades no seu desabrochar e em suas 

manifestações atuantes em um sistema tradicional que estima a padronização de 

alunos, com o intuito de todos possuírem pensamentos iguais.  

Ocorre no sistema escolar uma infelicidade mútua, onde há queixas de que 

os docentes não ensinam e os alunos não estudam, existindo uma desmotivação 

entre ambos (KRAWCZYK, 2014). Partindo dos conflitos nas relações escolares, o 

processo de ensino e aprendizagem é o que se torna o prejudicado nesta ligação, 

pois utiliza-se de metodologias tradicionais para a preparação referente a 

vestibulares e o cumprimento dos currículos propostos. O tradicionalismo, presente 

nas práticas de ensino, não encanta o discente com estímulos e acesso intenso as 

tecnologias, consequentemente  

 

[...] o jovem não é levado a sério. É uma tendência da escola não 
considerar o jovem como interlocutor válido na hora da tomada de 

decisões importantes para a instituição. Muitas vezes, ele não é chamado 
para emitir opiniões e interferir até mesmo nas questões que dizem a 
respeito a ele, diretamente (DAYRELL; CARRANO, 2014, p.106).  

 

Assim, inúmeros comportamentos surgem e agravam as dificuldades de 

aprendizado e dificultam o envolvimento do discente com o que ele mais gosta nas 

práticas de ensino, as quais deveriam estimular as suas potencialidades, liberdade 

de expressão, a criticidade e o sentimento de pertencer ao espaço em que está. Os 

discentes precisam de relações fecundas, proveitosas e promissoras no processo 

de construção do conhecimento, uma parceria desenvolvida que gera confiança, 

pois acredita-se que este é capaz, encorajando-os a enfrentar dificuldades 

(TEIXEIRA, 2014). Estas ações flexibilizam alguns desafios e problemas presentes 
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no contexto escolar, sendo um ponto inicial para a superação de um paradigma 

tradicional.  

Desta forma, a atitude do professor está relacionada ao processo de ensino 

e aprendizagem, pois “[...] o interesse pela disciplina está diretamente ligado e 

associado a atitude do docente: ao jeito de ensinar, sua paciência com os alunos e 

capacidade de estimulá-los” (KRAWCZYK, 2014, p.88), esta relação do professor 

com o aluno contribui para a vivência e construção do conhecimento significativo 

para os discentes nas mais diversas áreas presentes na educação, este será 

relevante para o desenvolvimento individual e coletivo dos envolvidos.  

 Sendo assim, “O trabalho e a construção do saber na escola necessitam 

reconhecer a existência desse sujeito, para o qual a relação entre passado, 

presente e futuro é algo bastante diferente do que a escola sempre se propôs 

articular [...]” (KRAWCZYK, 2014, p. 88), pois com a presença do paradigma 

tradicional, o processo de ensino e aprendizagem não se preocupava com o 

desenvolvimento dos indivíduos e nem com a possibilidade de estimulo à 

autonomia, criatividade e criticidade, formando alunos com base em currículos 

engessados e enraizados, em que a atenção especial era destinada ao conteúdo. 

Com as tecnologias digitais e o acesso ao grande fluxo de informações, as 

instituições de ensino são desafiadas a trabalhar com os alunos inseridos na 

sociedade em rede, que demonstram pelos seus comportamentos e estímulos, 

necessidades e euforias diferentes para algumas práticas de ensino.  

 Deste modo, a docência apresenta-se como um ato complexo, pois “[...] 

ensinar não é transferir conhecimento, difícil, às vezes penosa, que temos de 

assumir diante dos outros e com os outros, em face do mundo e dos fatos antes 

nós mesmos [...]” (FREIRE, 1996, p.49), envolvendo inúmeros indivíduos, esta tem 

o poder da diferença, de transformar a sociedade e formar futuros profissionais. A 

docência sempre envolverá inúmeros indivíduos, contextos, espaços diversos e 

tempos diferenciados, assim inumeráveis pessoas passarão pelas mãos de um 

professor, deixando lembranças na vida dos mesmos, ou seja,  

 
O professor autoritário, o professor licencioso, o professor competente,  

sério, o professor incompetente, irresponsável, o professor amoroso da 
vida e das gentes, o professor mal-amado, sempre com raiva do mundo e 
das pessoas, frio, burocrático, racionalista, nenhum desses passa pelos  

alunos sem deixar sua marca (FREIRE, 1996, p.66). 
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Pode-se afirmar que todo indivíduo passa pelas mãos de um professor que 

marcou sua história, seja negativamente ou positivamente, o docente deixa marcas 

na vida dos indivíduos, seja pela sua postura profissional ou enquanto prática de 

ensino, este possui um papel importante na sociedade, pela quantidade de 

indivíduos que passam pelo sistema educacional. 

Portanto, é importante ressaltar que “[...] o trabalho do professor é o trabalho 

do professor com os alunos e não do professor consigo mesmo” (FREIRE, 1996, 

p.64), compreender esta colocação, é entender a importância do docente e do 

discente na educação, e nenhum processo de construção do conhecimento se faz 

sem um sistema significativo para ambas as partes. Assim, as críticas que se fazem 

presentes sobre a prática de um professor, são resultados de falhas na formação 

inicial e continuada, estas não preparam para desafios e oportunizam vivências 

diferenciadas no dia a dia das instituições de ensino. Ocorrendo um distanciamento 

da teoria discutida e práxis. Surgindo assim, a necessidade de compreender alguns 

pontos sobre a formação docente no ensino superior, e a relação destas com as 

mudanças provocadas com a sociedade em rede, disponíveis a seguir.  

 

 

4.2. FORMAÇÃO DOCENTE E AS (RE) PRODUÇÕES DE METODOLOGIAS 

TRADICIONAIS 

 

A docência se caracteriza como “[...] uma profissão complexa. Esta 

complexidade tem tendência a acentuar-se com a incerteza e imprevisibilidade que 

caracteriza este início do século XXI” (SERRAZINA, 2012, p. 267), ou seja, a 

sociedade em rede gerará algumas consequências no contexto educacional, pois 

os sujeitos presentes nas instituições de ensino se modificaram, diferentemente 

destes ambientes educacionais que seguem um ritmo lento de transformações, 

comparado à algumas mudanças sociais. 

 Este contexto desafia intensamente os docentes em sua prática diária, 

provocando sentimentos nestes profissionais que resultam em questionamentos 

que necessitam de soluções, assim buscam em suas vivências na formação inicial 

uma possibilidade de suporte para sua atuação, pois é na formação docente que 

as atividades de reflexões críticas devem ser proporcionadas (FREIRE, 1996), isto 
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é, este suporte teórico faz com que a prática ocorra com mais preparação, frente 

aos desafios existentes no dia a dia educacional.  

 As instituições de ensino que formam os futuros docentes, enfrentam os 

paradigmas com cuidado e facilidade, pois estas estão em contato com o que, e 

como ensinar, deixando claro que  

 
Muita coisa aconteceu e levou a uma mudança de foco na formação 
docente: de uma visão de treinamento de professores que desempenham 

certos tipos de comportamento para uma mais ampla, em que os docentes 
deveriam entender as razões e racionalidades associadas com as 
diferentes práticas e que desenvolvesse nos professores a capacidade de  

tomar decisões sábias sobre o que fazer, baseados em objetos 
educacionais estabelecidos por eles, dentro do contexto em que 
trabalham e levando em consideração as necessidades de aprendizagem 

de seus alunos (ZEICHNER, 2008, p.536). 

 

Após esta colocação, é evidente que não é possível generalizar esta 

transformação, ainda relacionadas as tecnologias digitais que causam sentimentos 

variados na prática docente, assim é possível afirmar que o docente, seja ele o do 

ensino superior ou dos etapas da educação básica, tem consciência destas 

mudanças com muitas influencias na educação, porém este se sente “[...] situado 

no olho do furacão, revela sentimento duplo: eros e tanatos, atração e repulsa, 

encantamento e medo” (CITELLI, 2004, p. 212). Estes sentimentos ultrapassam a 

responsabilidade do profissional, pois estão ligados as subjetividades de cada um, 

suas facilidades e dificuldades acabam tendo influencia, mas sua identificação com 

o novo acaba interferindo na sua prática de ensino, que perpassa seu espaço 

individual e envolve outros sujeitos, deixando claro a necessidade da formação 

continuada para este formador também possa ser formado, superando e se 

habilitando a conhecer novas possibilidades. 

Esta formação continuada para os docentes que atuam na geração de 

futuros professores, possibilita a auto avaliação, ou seja, “[...] É pensando 

criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. 

O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo 

concreto que quase se confunda com a prática” (FREIRE, 1996, p.39). Essa 

essencialidade da análise da prática docente, deixa evidente a necessidade de 

compreender que turmas, alunos e todos os sujeitos envolvidos são diferentes, 

assim algumas possibilidades podem ser efetivas e agregadoras para uns enquanto 

para outros não, sendo incontestável o fato de que as turmas e indivíduos não serão 
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os mesmos, cada uma terá suas necessidades e interesses variados. Práticas de 

ensino nem sempre poderão ser estabelecidas e estáticas sem nunca enfrentarem 

modificações ao longo dos anos, pelo contrário, estas devem acompanhar o ritmo 

da turma, independente da etapa da educação que o docente esteja.  

Desta forma, faz-se proporcionar a relação da teoria e prática, tendo por 

consciência de que “[...] na formação de professores não basta pensar no que deve 

ser ensinado, é necessário também equacionar o como o ensinar” (SERRAZINA, 

2012, p. 267-268), fazendo com que o futuro docente  vivencie e entenda a 

importância de um aprendizado significativo na vida de um aluno, e que neste 

processo de ensino e aprendizagem , o desenvolvimento do conteúdo e currículo 

não se dê em um aspecto de obrigatoriedade, mas sim pela sua essencialidade e 

necessidade como conhecimento científico na vida dos indivíduos, agregando para 

o futuro cidadão. 

Assim, proporciona-se reflexões acerca do que “[...] se ensina, mas também 

o como ensina, ou dito de outro modo, na formação de professores é importante o 

que estão a aprender, mas também como o estão a aprender” (SERRAZINA, 2012, 

p. 272). Neste processo, acaba que direta ou indiretamente, os alunos e futuros 

docentes analisam as políticas educacionais sobre o currículo, metodologias e 

práticas de ensino presente em sua e nas instituições de ensino; iniciando assim, 

sua luta pela educação de qualidade, pois ao se envolver com as reflexões e se 

defrontar com os desafios, este se oportuniza a fazer diferente.  

Deste modo, um dos desafios para os docentes e discentes dos cursos de 

formação em licenciatura, são as tecnologias, pois, apesar das instituições e cursos 

debaterem sobre esta, ela ainda não está em seus currículos, metodologias ou 

práticas de ensino, não havendo uma preparação adequada para o aluno que está 

em condição de futuro docente, em relação a conhecê-la e se oportunizar em usá-

la como ferramenta educacional. 

Assim, está se torna um problema em qualquer sala de aula, independente 

da etapa educacional, pois “[...] muitos professores desprezam as práticas 

ciberculturais e reclamam que os jovens não leem, escrevem errado em 

decorrência da incorporação do internetês, não conversam, copiam tudo da internet 

sem refletir e ficam o tempo todo no computador” (SALES, 2014, p.235). Se 

configurando como um desafio a ser superado na formação docente, sendo uma 

possibilidade de explorar o que as tecnologias oferecem para a educação e 
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temática trabalhada, indo além da possibilidade de entretenimento que já utilizam, 

os docentes e discentes estão inseridos na sociedade em rede, mas com diferentes 

intensidades de uso, o que evidencia ainda a necessidade de explorá-la e analisar 

suas contribuições para o processo de ensino e aprendizagem. 

 

[...], os jovens têm um grau mais elevado de ciborguizaçãp do que os 
docentes. Normalmente, a juventude ciborgue tem mais desenvoltura no 

ciberespaço do que os professores e isso coloca em xeque a RELAÇÃO 
DE PODER e as hierarquias de saber na sala de aula. É como se a 
cibercultura ameaçasse o status do docente enquanto exclusivo detentor 

do conhecimento. Nessa perspectiva, a escola entra em conflito com a 
cibercultura, atuando de modo a desqualificar ou até mesmo tentar banir 
suas práticas (SALES, 2014, p.235). 

 

Por isso a atuação do docente com as tecnologias se mostra tão significativa 

na vida dos alunos, pois estes já estão inseridos na sociedade em rede, não há 

como ignorar este desenvolvimento da sociedade do século XXI. Precisa-se 

compreender que “[...] os meios são os inimigos (ao contrário) da educação [...] o 

que os meios fazem é desorganizar a hegemonia da escola desafiando sua 

pretensão de continuar sendo o único espaço legitimo de organização e 

transmissão dos saberes” (CITELLI, 2004, p.163). Sendo uma possibilidade de 

explorar informações, habilidades e conhecimentos individuais dos alunos, esta 

pode ser uma grande aliada da educação se utilizada como uma das ferramentas 

de ensino, e não como um problema presente nas instituições de ensino. 

Assim, com a sociedade em rede e a utilização das tecnologias digitais, 

muitos questionamentos sobre a função do professor se fazem presentes, como 

dizer que “[...] a profissão de professor está fora de modo, de que ela perdeu seu 

lugar numa sociedade repleta de meios de comunicação e informação” (LIBÂNEO, 

2006, p.13), sendo um estímulo para o não uso das tecnologias como ferramenta 

de ensino, e fortalecendo a ideia de que esta é uma inimiga da educação, e 

principalmente do docente, reforçando as práticas tradicionais no processo de 

ensino e aprendizagem e, contrariando e destruindo toda e qualquer possibilidade 

do futuro professor vivenciar a teoria e prática, pois as reflexões do docente não 

vão de encontro com sua postura e ação em sala de aula. 

Logo, há a necessidade de conhecer, estudar e explorar as tecnologias, pois 

os alunos estão inseridos neste meio e tem acesso ao grande fluxo de informações, 

necessitando do auxílio e verificação do conhecimento que venha agregar para sua 
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vida, se fazendo necessário um “[...] um novo professor capaz de ajustar a sua 

didática às novas realidades da sociedade” (LIBÂNEO, 2006, p. 28), pois o docente 

é, e precisa ser um mediador do conhecimento científico, oportunizando novas 

possibilidades, sejam esta relacionadas as tecnologias ou não, mas que explorem 

e sejam significativas à todos os envolvidos, por isso se dá a necessidades das 

instituições que oferecem as licenciaturas não fixarem apenas no conteúdo no 

processo de ensino e aprendizagem o futuro docente, mas prepararem para a 

realidade e desafios na educação, oportunizando vivencias, metodologias e 

práticas de ensino diferenciadas.  

A superação do ensino tradicional evidencia que, assim como o intenso 

movimento do conhecimento, “Como professor crítico, sou um ‘aventureiro’ 

responsável, predisposto à mudança, à aceitação do diferente” (FREIRE, 1996, 

p.50), proporcionando a educação significativa e de qualidade, este realiza a 

transformação no meio e forma futuros cidadãos críticos e atuantes. 

A interatividade e comunicação que a sociedade em rede proporciona aos 

usuários, acaba por não ser diferente da educação, pois estas “[...] caminham 

juntas, mas não são a mesma coisa. O importante, de início, é reconhecer que as 

práticas educativas supõem processos comunicativos e quero acentuar, 

intencionais visando alcançar objetivos de formação humana” (LIBÂNEO, 2006, 

p.54), pois as tecnologias formam indivíduos, só que não há direcionamento de 

conteúdos e criticidade, por isso a atuação docente com as tecnologias se faz tão 

necessária, pois este fluxo intenso de informações acabam por ser prejudiciais aos 

alunos, não contribuindo significativamente para seu desenvolvimento, 

diferentemente quando aliado a educação, que faz uma análise e trabalho crítico 

com o mesmo. 

E este trabalho se faz tão necessário pois, “[...] fazer uma leitura pedagógica 

dos meios de comunicação é verificar a intencionalidades dos processos 

comunicativos (de natureza política, ética, psicológica, didática) presentes [...]” 

(LIBÂNEO, 2006, p.58), deste modo, a importância de formar professores que 

saibam desenvolver esta atividade que deve ser cuidadosa e planejada, 

proporciona e fortalece práticas na formação docente que consigam desenvolver 

metodologias utilizando das ferramentas que a rede disponibiliza. 

Neste momento, fica evidente que “[...] Saber que ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua 
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construção” (FREIRE, 1996, p.47), sendo significativo para todos os envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem, utilizando-se das tecnologias digitais que 

evidencia com intensidade as subjetividades presentes, por isso o processo de 

formação docente deve ser agregador, possibilitando a vivencia da prática e teoria 

juntas.  

 

 

4.3. OS CURRÍCULOS E TECNOLOGIAS DIGITAIS: ANÁLISE E DESCRIÇÃO 

SOBRE O CURRÍCULO DO CURSO DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO CENTRO-OESTE 

 

 Ao debater sobre o processo de ensino e aprendizagem que devem ser 

significativos na vida dos alunos, é necessário que o professor proporcione 

possibilidades diferentes na construção do conhecimento, superando desafios e, 

principalmente, os paradigmas tradicionais que se fazem presentes nas instituições 

de ensino. Mas para que isto ocorra, é de extrema importância e necessidade que 

se prepare os docentes, possibilitando aliar e vivenciar a teoria e prática no 

processo de formação deste profissional. 

 Deste modo, com o desenvolvimento tecnológico da Sociedade em Rede, e 

sua intensa utilização, surge a necessidade do trabalho pedagógico que a envolva, 

pois, consequentemente, este acesso excessivo causa impactos na educação. 

Sendo este um desafio para o docente, pois como culpar sua prática de ensino 

tradicional, se este não vivenciou em sua formação inicial.  

 Assim, esta superação deve ocorrer inicialmente na preparação do futuro 

professor, dando-se durante a formação docente na licenciatura, independente do 

curso que o sujeito opte em fazer, surge a necessidade de as instituições ensino 

propiciarem esta preparação ao aluno que será futuro docente.  

Para a utilização das tecnologias digitais como ferramenta de estudo nos 

cursos de formação, faz-se necessário que estas estejam presentes nos currículos 

das instituições de ensino, pois sendo este um dos principais norteadores do 

trabalho docente, esse será desenvolvido com frequência, como necessita-se. 

Assim, pode-se dizer que o currículo é 
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[...] tudo que é suposto de ser ensinado ou aprendido, segundo uma ordem 
determinada de programação e sob a responsabilidade de uma instituição 
de educação formal, nos limites de um ciclo de estudos. Por extensão, o 

termo me parece fazer referência ao conjunto dos conteúdos cognitivos e 
simbólicos (saberes, competências, representações, tendências, valores) 
transmitidos (de modo explícito ou implícito) nas práticas pedagógicas e 

nas situações de escolarização, isto é, tudo aquilo a que poderíamos 
chamar de dimensão cognitiva e cultural da educação escolar (FORQUIN, 
2000, p.48). 

 

Sendo possível afirmar que o currículo é complexo, pois sua utilização está 

envolvida com diferentes sujeitos, características e subjetividades, assim deve 

considerar a diversidade, o que torna o processo de ensino e aprendizagem mais 

amplo e intenso do que o ensino tradicional demonstra, até porquê este é composto 

de realidades diferenciadas (GASPARIN, 2003; SANTIAGO; NARVAES; 

BORGMANN, 2012). Esta riqueza do currículo, deixa evidente a necessidade de 

um trabalho que não seja estático e considere sua amplitude.  

 Dizer que o trabalho com as tecnologias é algo impossível de se trazer nos 

currículos, é de grande alienação, pois “O currículo não é um elemento 

transcendente e atemporal – ele tem uma história, vinculada a formas específicas 

e contingentes de organização da sociedade e da educação” (MOREIRA; SILVA, 

2005, p. 8), este tem significado, acompanha as mudanças sociais, por isso, as 

práticas de ensino devem considerar sua abrangência e não estimular as lacunas 

que se fazem presentes na educação. 

Assim, “[...] se entende o currículo como um dispositivo de política cultural, 

cuja dinâmica produz identidades, as opções que se fazem não serão jamais 

isentas de interesses políticos e relações de poder” (SANTIAGO; NARVAES; 

BORGMANN, 2012, p. 15), os currículos em nenhum momento demonstram 

neutralidade, devido a sua riqueza de diversidade e informações que abrangem. 

Sendo possível afirmar esta colocação por meio de Freire (1996, p. 110), o qual 

relata que 

 

É na diretividade da educação, esta vocação que ela tem, como ação 

especificamente humana, de “endereçar-se até sonhos, ideias, utopias e 
objetivos, que se acha o que venho chamando politicidade na educação.  
A qualidade de ser política, inerente à sua natureza. É impossível, na 

verdade, a neutralidade da educação. E é impossível, não porque 
professoras e professores “baderneiros” e “subversivos” o determinem. A 
educação não vira política por causa da decisão deste ou daquele 

educador. Ela é política. 
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Por isso a elaboração do currículo deve ter o envolvimento de docentes, 

discentes, funcionários das instituições, familiares e responsáveis, e a comunidade 

como um todo, pois como um processo de ensino e aprendizagem, este deve ser 

significativo na vida dos envolvidos, compreendendo para qual o objetivo será seu 

desenvolvimento.  

Portanto, como o conhecimento está em constante movimento, 

apresentando-se dinâmico, o currículo deve acompanha-lo, não podendo ser 

estático e inalteráveis às transformações sociais (ARROYO, 2014), assim como a 

sociedade em rede que se faz presente, mas que ainda estão sendo pouco 

incorporadas nos currículos das instituições de ensino.  

 Assim, as tecnologias digitais se apresentam um desafio, principalmente 

quando se trata na preparação do futuro docente e na incorporação e implantação 

destas nos currículos (FERRETE; BOZI FERRETE, 2019), independente da etapa 

da educação que esteja em pauta.  

 

Não podemos esquecer que vivemos um período histórico marcado por 

um ritmo acelerado de mudanças tecnológicas que geram impactos 

psíquicos, culturais, científicos e educacionais em que conceitos básicos 

do cotidiano como os de espaço, tempo, real e imaginário vêm sendo 

revistos, reformulados, devido as mudanças estruturais que a sociedade 

vem passando através de uma evolução cultural. Esses impactos podem 

ocorrer nas diversas esferas praticamente ao mesmo tempo e com 

velocidade crescente (FERRETE; BOZI FERRETE, 2019, p. 151). 

 

 Frente a sua amplitude e muitas ferramentas disponíveis, é importante que 

as tecnologias sejam exploradas na formação docente, seja esta como uma 

disciplina única ou trabalhadas por todas em alguma temática que possa enriquecer 

o processo de ensino e aprendizagem, pois elas estão presentes na sociedade e, 

com o crescente desenvolvimento tecnológico, sem quaisquer chances de 

desaparecer. 

 Deste modo, tendo em foco as tecnologias digitais e os currículos dos cursos 

de formação docente inicial, foi escolhido para análise o do curso de História, pois 

esta é uma das áreas que possuem contato com a construção da sociedade, 

estando diretamente ligada com as tecnologias que a cada momento da história da 

humanidade surgiram, e suas influencias nas culturas e para os sujeitos de cada 

época, isto é, “[...] vivemos um período histórico marcado por um ritmo acelerado 
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de mudanças tecnológicas que geram impactos psíquicos, culturais científicos e 

educacionais, [...]” (FERRETE; BOZI FERRETE, 2019, p.151), evidenciando a 

necessidade dos estudiosos de diferentes licenciaturas explorar esta área, pois é 

uma mudança cultural que transforma a sociedade, bem como a educação.  

 Os historiadores sempre utilizaram-se de ferramentas para seu trabalho, ou 

seja, “[...] o uso das ferramentas tecnológicas não seja ação totalmente nova no 

exercício do trabalho dos historiadores, algo realmente inédito tem se desenhado 

na contemporaneidade: a crescente exposição de conteúdos específicos do saber 

histórico” (CARDOSO; AMORIM, 2011, p.150), ou seja, com as tecnologias digitais 

e a acessibilidade a diferentes conteúdos, as informações acabam por ser 

acessadas com alguma finalidade, e a riqueza de recursos de busca 

disponibilizadas pela rede demonstra que o conteúdo estático oferecidos pelas 

instituições de ensino não são tão interessantes e dinâmicos como os disponíveis 

on-line. Assim com a afirmação de Cardoso e Amorim (2011), evidencia-se que, 

para os profissionais que trabalham com as mudanças históricas e as suas 

tecnologias utilizadas, não é tão difícil habilitar-se a conhecer as que estão sendo 

utilizadas com intensidade no século XXI. 

 Por isso, quando se fala sobre a importância de proporcionar o uso das 

tecnologias digitais durante a formação inicial, é que depois que se está lecionando, 

torna-se complexo superar algumas práticas já estabelecidas, desta forma, 

trabalhar estes desafios inicialmente é uma das possibilidades de vencer as 

dificuldades e problemas presentes no contexto educacional, como coloca Ferreira 

(1999, p. 151) 

 

Para o professor é uma tarefa que implica, muitas vezes, mudanças no 
seu comportamento pedagógico, já que ele terá que estar sempre em 

processo de atualização e adotando uma visão crítica, sem medo de se 
expor e de errar, e acreditar que o conhecimento não é algo que se fornece 
(ou se vende) para os alunos. A formação dos professores de história na 

escola tradicional foi caracterizada por concepções liberais, positivistas,  
elitistas e conservadoras, distante da história enquanto processo, sendo,  
por conseguinte, inibidora não lhes possibilitando esta atitude 

metodológica.  

 

 Surgindo a necessidade de conhecer o currículo observou-se que no curso 

de história oferecido na Universidade Estadual Centro-Oeste, Campus Santa 
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Cruz13 em Guarapuava - PR, este possuindo duração de 4 (quatro) anos e sendo 

ofertado nos períodos da manhã e noite. Segundo o projeto do curso (2011), este 

profissional sai habilitado a trabalhar como docente pela licenciatura em história, 

mas o direcionamento que o curso possibilita prepara para atuação como 

historiador e pesquisador.  

 Assim, em análise da sua grade curricular, em que disponibiliza as seguintes 

disciplinas e as séries em que estas são cursadas, é possível perceber a 

complexidade de conteúdos e a diversidade de culturas e áreas trabalhadas em 

que o docente em história é formado. A grade curricular, disponibilizada a seguir no 

quadro 1 (um), é trabalhada desde o ano de 2012, sendo igualitária e usada nos 

dois períodos oferecidos do curso, sem quaisquer diferenças entre os turnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
13 O curso de História, modalidade licenciatura, é também oferecido no Campus Irati, este possuí 
duração de 4 anos, sendo possível cursa-lo apenas no período noturno. Mais informações estão 

disponíveis no site da universidade, em: <https://www3.unicentro.br/cursos/historia-irati/> 
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Quadro 1: Grade curricular do Curso de História da Universidade Estadual do Centro-Oeste 

 

Fonte: Universidade Estadual do Centro-Oeste14 

 

  

  Em uma análise breve, é possível observar que as disciplinas, considerando 

as suas nomenclaturas e direcionamentos, possibilitam vivenciar teoria e prática, 

além do conteúdo, estas são: didática para o ensino em História; história e ensino; 

história e pesquisa; psicologia da educação; libras e nos estágios supervisionados, 

que é o momento em que os alunos possuem verdadeiramente, apesar de breve, 

o contato com a rotina e práticas de ensino do contexto educacional que estão, 

tendo a possibilidade de atuar e experimentar algumas ferramentas para o 

processo de ensino e aprendizagem. 

                                                                 
14 Disponível no site da universidade, em: <https://www3.unicentro.br/proen/wp-

content/uploads/sites/41/2019/02/Hist%C3%B3ria -G.pdf>. Como também no site do departamento 
do curso, em: <https://sites.unicentro.br/wp/historia/matriz-curricular/>, o qual disponibiliza 
informações mais especificas sobre as atividades desenvolvidas nos cursos. Acesso em: 20 de maio 

de 2019. 
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 Esta afirmação fica evidente na Tabela 1 (um): o Ementário das disciplinas 

de História, utilizado desde o ano de 2012, este apresenta sobre o que cada uma 

aborda e trabalha 

 

Tabela 1: O Ementário das disciplinas de História 
DISCIPLINA DESCRIÇÃO  

 

ANTROPOLOGIA 

CULTURAL 

Estudo das contribuições do pensamento antropológico e das 
teorias da Antropologia Cultural e Social e da etnografia a partir 
de seus conceitos, suas escolas, suas tensões, seus eixos 

temáticos e através de suas relações diretas com outros  
campos da Ciência enquanto métodos de análise social.  
 

 

DIDÁTICA PARA O 

ENSINO DE HISTÓRIA 

Estudo e avaliação crítica dos processos de ensino-

aprendizagem, planejamento, currículo e avaliação à luz das 
diferentes concepções de Ensino de História. 
 

 

ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO I 

Estágio Supervisionado em Ensino Fundamental, discussões 
teóricas e aplicabilidade metodológica do ensino. Avaliação de 

projetos especiais de ensino, articulados com a pesquisa.  
Preparação de textos didáticos. Estudo dos parâmetros e das 
diretrizes curriculares do Ensino Fundamental. 

 
 

ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO II 

Estágio Supervisionado em Ensino Médio, com execução e 
avaliação dos processos e resultados das atividades de ensino 
em História, articulados com a pesquisa. Fundamentação da 

prática docente tendo como eixo os procedimentos teóricos e 
metodológicos da disciplina, bem como as várias estratégias de 
ensino aprendizagem. Estudo dos parâmetros e das diretrizes 

curriculares do Ensino Médio. 
 

 

FILOSOFIA 

 
Estudo das ideias filosóficas do período Antigo até a época 

Contemporânea. 
 

 

HISTÓRIA ANTIGA 

Estudo das sociedades da Antiguidade, contemplando o 
Oriente Próximo, Grécia e Roma, através da revisão crítica da 

historiografia produzida no período e sobre o período e análise 
documental articulando a pesquisa e a prática de ensino, bem 
como as questões étnico-culturais pertinentes a temática. 

 
 

HISTÓRIA 

CONTEMPORÂNEA I 

Estudo da formação da sociedade contemporânea durante o 
século XIX, através da revisão crítica da historiografia produzida 
no período e sobre o período e análise documental, articulando 

a pesquisa e a prática de ensino, bem como as questões étnico-
culturais pertinentes a temática, educação sobre a formação do 
conceito de direitos humanos e história e educação ambiental. 

 
 

HISTÓRIA 

CONTEMPORÂNEA II 

Estudo da sociedade contemporânea nos séculos XX e XXI,  
através da revisão crítica da historiografia produzida no período 
e sobre o período e análise documental, articulando a pesquisa 

e a prática de ensino, bem como as questões étnico-culturais  
pertinentes a temática, educação em direitos humanos e história 
e educação ambiental. 

 
 Estudo da história do continente africano e da formação das 

identidades afro-brasileiras, através da revisão crítica da 



 

123 
 

HISTÓRIA DA ÁFRICA E 

CULTURA AFRO-

BRASILEIRA 

historiografia produzida no período e sobre o período e análise 

documental, articulando a pesquisa e a prática de ensino, bem 
como as questões étnico-culturais pertinentes a temática. 
 

 

HISTÓRIA DA AMÉRICA I 

Estudo dos povos ameríndios e das sociedades coloniais  
hispânicas e britânicas entre os séculos XV e XVIII, através da 

revisão crítica da historiografia produzida no período e sobre o 
período e análise documental, articulando a pesquisa e a prática 
de ensino, bem como as questões étnico culturais pertinentes a 

temática. 
 

 

HISTÓRIA DA AMÉRICA II 

Estudo das sociedades americanas no período compreendido 
entre as independências e a formação dos Estados e das 

nações, no século XIX, e o século XXI, através da revisão crítica 
da historiografia produzida no período e sobre o período e 
análise documental, articulando a pesquisa e a prática de ensino,  

bem como as questões étnico-culturais pertinentes às temáticas, 
de direitos humanos e educação ambiental. 
 

 

HISTÓRIA DAS RELIGIÕES 

Estudo dos conceitos religiosos de diferentes épocas e as 

religiosidades no Brasil, respeitando as diversidades religiosas,  
por meio da revisão crítica da historiografia produzida e análise 
documental, articulando a pesquisa e a prática de ensino. 

 
 

HISTÓRIA DO BRASIL I 

Estudo dos povos ameríndios e do Império Ultramarino 
Português, através da revisão crítica da historiografia produzida 
no período e sobre o período e análise documental, articulando 
a pesquisa e a prática de ensino, bem como as questões étnico-

culturais pertinentes a temática. 
 

 

HISTÓRIA DO BRASIL II 

Estudo da sociedade brasileira no século XIX, através da revisão 
crítica da historiografia produzida no período e sobre o período e 

análise documental, articulando a pesquisa e a prática de ensino,  
bem como as questões étnico-culturais pertinentes a temática. 
 

 

HISTÓRIA DO BRASIL III 

Estudo da sociedade brasileira no período republicano, através 

da revisão crítica da historiografia produzida no período e sobre 
o período e análise documental, articulando a pesquisa e a 
prática de ensino, bem como as questões étnico-culturais  

pertinentes a temática, educação em direitos humanos e história 
e educação ambiental. 
 

 

HISTÓRIA DO PARANÁ 

Estudo do Paraná-região, através da revisão crítica da 

historiografia e da literatura produzida no período e sobre o 
período e análise documental, articulando a pesquisa e a prática 
de ensino, bem como as questões étnico-culturais pertinentes às 

temáticas de direitos humanos e educação ambiental.  
 

 

HISTÓRIA E ENSINO 

Discussões temáticas e conceituais que possam embasar a 
produção do conhecimento histórico escolar. 

 
 

HISTÓRIA E PESQUISA 

Fazer historiográfico, práticas e problematização das fontes na 
elaboração de um projeto de pesquisa. 
 

 

HISTÓRIA MEDIEVAL 

Estudo das sociedades do período medieval europeu, através da 

revisão crítica da historiografia produzida no período e sobre o 
período e análise documental, articulando a pesquisa e a prática 
de ensino, bem como as questões étnico-culturais pertinentes a 

temática. 
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HISTÓRIA MODERNA 

Estudo das sociedades modernas europeias da transição da 

ordem feudal à capitalista até a Revolução Francesa, através da 
revisão crítica da historiografia produzida no período e sobre o 
período e análise documental, articulando a pesquisa e a prática 

de ensino, bem como as questões étnico-culturais pertinentes a 
temática educação sobre formação do conceito de direitos  
humanos e história e educação ambiental. 

 
 

HISTORIOGRAFIA 

BRASILEIRA 

Estudo da Historiografia Brasileira através da revisão crítica da 
historiografia e da literatura produzida no período e sobre o 
período e análise documental, articulando a pesquisa e a prática 

de ensino, bem como as questões étnico-culturais pertinentes a 
temática. 
 

 

INTRODUÇÃO AOS 

ESTUDOS HISTÓRICOS 

Estudo dos fundamentos do conhecimento histórico, em suas 

dimensões teóricas e de método. Debate acerca dos problemas 
referentes ao ensino e à pesquisa. 
 

 

LIBRAS 

Contexto do ensino de libras e noções básicas dos aspectos 
linguísticos de libras. 

 

PSICOLOGIA DA 

EDUCAÇÃO 

A disciplina oferecerá conhecimentos gerais de como se 
processa o desenvolvimento humano, desde a sua concepção 
até a adolescência. Conceitos e teorias que fundamentam o 

desenvolvimento humano. As concepções de aprendizagens. A 
interação professor-aluno conhecimento. 
 

 

SOCIOLOGIA 

Estudo das contribuições do pensamento sociológico e das 
teorias da Sociologia a partir de seus conceitos, suas escolas, 

suas tensões, seus eixos temáticos e através de suas relações 
diretas com outros campos da Ciência enquanto métodos de 
análise social. 

 

 
TEORIA DA HISTÓRIA I 

Estudo das concepções de História e análise da produção 
historiográfica entre o início do século XVII e o final do século 
XIX. 

 
 

TEORIA DA HISTÓRIA II 

Estudo das múltiplas correntes historiográficas e suas 
referências teórico-metodológicas do século XX e início do 
século XXI. 

 
 

TÓPICOS ESPECIAIS I 

 

Esta disciplina terá seu programa definido em função das 
pesquisas e escolhas que se realizam no Departamento de 
História, das suas linhas de pesquisa e/ou de discussões prévias  

entre alunos e professores. 
 

 

TÓPICOS ESPECIAIS II 

Esta disciplina terá seu programa definido em função das 
pesquisas e escolhas que se realizam no Departamento de 

História, das suas linhas de pesquisa e/ou de discussões prévias  
entre alunos e professores. 
 

 

TÓPICOS ESPECIAIS III 

Esta disciplina terá seu programa definido em função das 

pesquisas que se realizam no Departamento de História, das 
suas linhas de pesquisa e /ou de discussões prévias entre alunos 
e professores. 

 

Fonte: Criada pela autora a partir de informações copiadas do Ementário das disciplinas do Curso 
de História da Universidade Estadual do Centro-Oeste (2012) 
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 É possível perceber que todas as disciplinas trazem a articulação da 

pesquisa e prática de ensino como um objetivo a ser desenvolvido. Como 

observado anteriormente, faz-se necessário observações diárias nas práticas de 

cada docente do curso, verificando se realmente é proporcionado aos discentes a 

vivencia de técnicas e metodologias diferenciadas, focadas não apenas no que 

ensinar, mas também em como ensinar.  

  Por meio do ementário e da grade curricular é possível perceber e afirmar 

que as tecnologias estão excluídas como uma disciplina para se trabalhar, deixando 

de lado qualquer possibilidade de serem exploradas pelos alunos com intensidade, 

pois sendo especifica esta ofereceria mais tempo para aprofundamento de estudos 

acerca das ferramentas disponíveis na rede, aliando a construção do conhecimento 

à formação destes profissionais.  

 Não proporcionar metodologias e práticas de ensino na formação dos 

docentes, é ferir até mesmo o objetivo da disciplina, que tem como finalidade  

 

O ensino de História apresenta uma dinamicidade característica do fazer 
histórico, o qual se encontra constituído, principalmente, pelo diálogo entre 

passado e o presente. A construção histórica, enquanto representação de 
um acontecimento, de uma conjuntura de uma realidade, não é estática, 
está em constante mutação (SILVA; DAVID; MANTOVANI, 2015, p. 394).  

 

 É perceptível que o curso possui amplas temáticas que necessitam ser 

trabalhadas para a formação do historiador ou futuro docente, mas seguindo o 

desconhecimento inicial sobre o trabalho com as tecnologias como prática de 

ensino, por meio da colocação de Silva, David e Mantovani (2015), evidencia-se a 

necessidade do curso acompanhar as atualizações do presente, se modificando e 

adaptando-se as mudanças sociais e do público presente, não havendo o descarte 

do que foi construído e desenvolvido, mas reflexões e oportunidades que permitem 

conhecer e explorar o diferente, aliando as tecnologias a educação, propiciando a 

superação dos desafios e dificuldades presentes no processo de construção do 

conhecimento, acompanhando seu movimento e intensidade. 

 Surge assim a necessidade de superação que se dá com a análise curricular, 

a utilização de metodologias e as práticas de ensino presentes, adotadas pelos 

docentes no ensino dos futuros profissionais da educação, pois esta “[...] deve ser 

uma preocupação constante do conjunto de profissionais na perspectiva de 
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(re)pensar e fortalecer cada vez as relações entre o que se ensina, se pesquisa e 

se produz visando a uma melhor formação do profissional [...]” (FERREIRA, 1999, 

p.139), seja este um futuro professor em qualquer etapa da educação, ou seja um 

historiador, este debate sempre vai ser importante para sua atuação. 

 Ao docente optar por ferramentas de ensino diferenciadas, este acaba por 

se envolver em teorias que fundamentam e direcionam as práticas, como no caso 

da adoção dos mapas mentais que estão relacionadas à aprendizagem significativa 

no processo de construção do conhecimento, esta sendo aparada e definida por 

David Ausubel, como é possível compreender a seguir.  

 

 

4.4. OS MAPAS MENTAIS COMO PRÁTICA DE ENSINO UTILIZADA PELO 

DOCENTE: A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA OBTIDA DURANTE A 

CONSTRUÇÃO DO MAPA MENTAL 

 

Ao ocorrer a utilização dos mapas mentais como ferramenta de ensino, o 

docente acaba por se apoiar e ter contato com a teoria de Ausubel, sendo este o 

principal autor a trabalhar com o conceito de aprendizagem significativa. Esta 

definição se faz presente nas atividades com os mapas mentais, pelo fato de que 

para se obter um resultado eficiente no desenvolvimento do mapa na construção 

do conhecimento, precisa-se do envolvimento dos indivíduos com a tarefa, bem 

como, sendo este uma ferramenta com muito potencial para ser utilizada pelo 

docente na prática de ensino. Assim, as habilidades desenvolvidas e estimuladas 

no processo de elaboração do mapa estão relacionadas a criatividade, autonomia 

e criticidade que ocorre, com o desenvolvimento da temática em ramificações que 

necessitam da compreensão do discente.  

 Deste modo, na definição da teoria de David Ausubel, a autora desta 

pesquisa de mestrado obteve dificuldades em ter acesso à textos de Ausubel, 

assim, utiliza-se do apoio teórico de Moreira (2006; 2010), que apresenta a teoria 

da aprendizagem significativa.  

 Portanto, é possível dizer que a teoria da aprendizagem é,  

 

[...] aquela em que ideias expressas simbolicamente interagem de 
maneira substantiva e não-arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe.  
Substantiva quer dizer não-literal, não ao pé-da-letra, e não-arbitrária 
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significa que a interação não é com qualquer ideia prévia, mas sim com 
algum conhecimento especificamente relevante já existente na estrutura 
cognitiva do sujeito que aprende (MOREIRA, 2010, p. 2). 

  

 Por meio da colocação de Moreira (2010), é possível observar que Ausubel 

considera muito o conhecimento que o sujeito já possui, e no processo de ensino e 

aprendizagem, isto se demonstra muito necessário para aliar à vivência e 

subjetividades dos indivíduos com a construção do conhecimento. Assim, ao 

docente adotar os mapas mentais como ferramenta da prática de ensino, este 

promove a relação da teoria com a prática.  

 No processo de definição de sua teoria, Ausubel apresenta três tipos de 

aprendizagem, sendo o representacional, o de conceito e o proposicional 

(MOREIRA, 2006), ambos pontos que se apresentam na utilização dos mapas 

mentais como ferramenta da prática de ensino.  

 Segundo Moreira (2006), para a aprendizagem significativa e a prática de 

ensino do docente, bem como a metodologia, devem utilizar-se de materiais e 

ferramentas potencialmente significativas. Neste processo, uma ferramenta que 

acaba por seguir a teoria de Ausubel e proporciona isso aos usuários são os mapas 

mentais, sendo esta com contribuições evidentes na construção do conhecimento.  

 Desta forma, a teoria de Ausubel colabora para o entendimento e ação do 

professor na prática de ensino do docente, bem como, a adoção dos mapas 

mentais. Por isso, foi realizada uma pesquisa de campo com os alunos do terceiro 

ano do curso de História da Universidade Estadual do Centro-Oeste, no Campus 

Santa Cruz, em Guarapuava - PR, com as turmas da manhã e noite, matriculados 

no ano de 2018, sendo realizado uma oficina de mapas mentais na educação com 

no máximo 35 (trinta e cinco) alunos correspondentes as duas turmas, por fim, 

foram aplicados um questionário inicial e outro final, para melhor compreensão dos 

resultados e opiniões de cada um. Estes desenvolveram mapas mentais de acordo 

com a temática selecionada, utilizando-se de recursos variados na construção dos 

mesmos. Assim, visando conhecer brevemente sobre como é o uso das tecnologias 

digitais e analisar qual seria o resultado de uma prática adotando uma ferramenta 

em especial, disponível pelas tecnologias digitais, tendo como objetivo trabalhar 

com sua contribuição para o processo de ensino e aprendizagem de acadêmicos 

como futuro docentes e também na postura de alunos, como apresenta o capítulo 

5 (cinco). 
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5. CURSO DE MAPAS MENTAIS NA LICENCIATURA EM HISTÓRIA: ANÁLISE 

DA PESQUISA DE CAMPO 

  

Partindo do estudo teórico, foi realizada a pesquisa de campo com os 

acadêmicos do curso de História da Universidade Estadual do Centro-Oeste no 

campus Santa Cruz em Guarapuava – PR (2018), pensando nas contribuições do 

mapa mental para a atuação docente e processo de aprendizagem, os mapas se 

demonstram como ferramenta com potencialidades para os indivíduos envolvidos 

na construção do conhecimento.  

Assim, foi realizado a pesquisa de campo para analisar se na prática, o que 

foi apresentado na teoria é viável e bom para a educação. Deste modo, foi oferecido 

um curso de mapas mentais para os acadêmicos de História da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO, do campus Santa Cruz em Guarapuava 

– PR, no ano de 2018. Sendo escolhido este período de formação, pelo fato dos 

discentes terem estágio nesta etapa do curso de História, sendo uma das 

possibilidades que poderiam auxilia-los na sua regência.  

Assim, como define Flick (2013, p. 23), em que “[...] os pesquisadores 

qualitativos escolhem os participantes propositalmente e integram pequenos 

números de casos segundo sua relevância”. Deste modo, a pesquisa ocorreu em 

setembro de 2018 com o 3º (terceiro) ano de História da noite e manhã, sendo 

oferecido o curso com 16 (dezesseis) horas, sendo 8 (oito) horas presenciais e 8 

(oito) horas on-line com a disponibilização de materiais, atendimentos on-line e 

interações com o grupo, sendo organizado 5 (cinco) horas de teoria, incluindo como 

é a construção no software e 2 (duas) horas para a prática e apresentação. 

Assim, para melhor conhecimento sobre os discentes e sua relação com as 

tecnologias, bem como foi a construção dos mapas para eles, necessitou-se de 

dois instrumentos para análise, como questionário final e inicial, bem como o diário 

de campo, que contribuem para melhores detalhes da prática e observação 

desenvolvida na pesquisa de mestrado, sendo esta “[...] uma maneira muito mais 

aberta e tem como objetivo um quadro abrangente possibilitando para reconstrução 

do caso que está sendo estudado” (FLICK, 2013, p. 23), permitindo uma análise 

mais dinâmica da diversidades e semelhanças dos resultados, o que uma pesquisa 

quantitativa não seria possível. 
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Portanto, esta pesquisa utilizou-se da metodologia qualitativa, tendo por 

base a teoria de Flick (2013) e Bardin (1977), para enriquecimento e 

direcionamento da análise do trabalho realizado em campo, em que possibilitaram 

a exploração dos mapas mentais construídos, bem como a avaliação dos diferentes 

resultados do curso oferecido aos discentes do 3º (terceiro) ano de História na 

Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO no campus Santa Cruz em 

Guarapuava - PR, deste modo, a prática oferecida aos discentes estimulam 

oportunidades diferenciadas durante a formação 

 

[...] as mudanças iniciadas pelo pesquisador no campo de estudos não 
surgem apenas após o final do estudo e a comunicação de seus 

resultados. A intenção é antes iniciar a mudança durante o processo da 
pesquisa e pelo próprio fato de o estudo estar sendo realizado [...] (FLICK, 

2013, p. 19). 

 

A possibilidade de participação do curso, foi oferecer uma alternativa 

diferenciada de prática de ensino, utilizando-se das tecnologias e software on-line. 

Assim, como afirma Flick (2013, p. 26), “na maior parte dos processos de pesquisa, 

você vai aprender muito, não apenas sobre os participantes”, ou seja, este é um 

momento que oportuniza vivências e experiências para além da teoria e carreira 

docente, mas também crescimento individual e coletivo para todos os envolvidos.  

 

 

5.1. PLANEJAMENTO 

  

 O curso de construção de mapas mentais oferecidos no 3º (terceiro) ano de 

História da Universidade Estadual do Centro-Oeste, campus Santa Cruz em 

Guarapuava - PR, contou com 8 (oito) horas presenciais, sendo oferecidos para a 

turma da manhã (M) e noite (N), seguiu o planejamento apresentado no quadro 

abaixo.  

 

Quadro 2: Planejamento presencial do curso de Mapas Mentais na Educação 

ATIVIDADE REALIZADA TURMA DATA 

Início do curso de mapas 
mentais, assinatura dos termos 

de consentimento e aplicação do 
questionário inicial e reflexões 

M 10/09/2018 

N 12/09/2018 
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sobre a relação Tecnologia, 

educação e alunos. 
 

Explicação sobre os mapas 
mentais (definição, diferentes 

tipos de construção e áreas que 
pode ser utilizado). 

 

M 13/09/2018 

 

N 

Explicação sobre a construção no 

software GoConqr, Elaboração 
em sala e apresentações dos 

discentes que finalizarem o 
mapa. 

 

M 14/09/2018 

N 

Aplicação do questionário final M 14/09/2018 

N 14/09/2018 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora 

 

Seguindo o planejamento, nas 8 (oito) horas presenciais, foi destinado 5 

(cinco) horas para a teoria, incluindo a construção dos mapas mentais por meio do 

software GoConqr, seguido de 2 (duas) horas para a prática e apresentações em 

sala de aula.  

Ressalta-se que o objetivo era o comprimento da aplicação dos 

questionários final no dia 14 (quatorze) de setembro de 2018, pois apesar deles 

possivelmente não terminarem os mapas mentais em sala, poderiam oferecer 

alguns relatos pelo contato que estavam tendo, mas durante a explanação do 

capítulo 5 (cinco), ficando evidente que não seguiu este planejamento, sendo obtido 

as respostas dos questionários finais da turma da noite, no dia 05 (cinco) de outubro 

de 2018.  

E referente ao planejamento de dias de publicações e atendimento on-line 

ocorridos por meio do grupo do Facebook e e-mail, este totalizou em 8 (oito) horas, 

seguindo alguns dias programados e outros conforme ocorria o andamento das 

datas e momentos necessários, como apresenta no quadro abaixo o cronograma 

que se refere ao M como turma da manhã e N para a da noite.  

 

Quadro 3: Planejamento on-line do curso de Mapas Mentais na Educação 

ATIVIDADE REALIZADA TURMA PERÍODO DATA 

M 12/09/2018 
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Criação do grupo fechado no 

Facebook 

N 11/09/2018 

Disponibilizado um tutorial de 
construção de mapas mentais, em 

forma de mapa. 

 

M 15/09/2019 

N 

Postagem de mapas mentais 
construídos pelos discentes do curso.  

M 15/09 à 16/09 

Disponibilizado informações sobre o 
curso, referências e materiais sobre as 

tecnologias e educação. 

M 16/09/2018 

 N 

Publicação em relação a necessidade 
de postagem dos mapas mentais 

construídos pelos discentes. 

 

N 17/09/2019 

Postagem de mapas mentais 
construídos pelos discentes do curso 

N 26/09 à 18/11 

Disponibilizado referências e matérias 

sobre os mapas mentais na educação.  
 

M 30/09/2018 

N 

Disponibilizado o questionário final e 

inicial on-line. 
 

M 30/09/2019 

N 

Postagem do questionário final on-line M 08/10/2018 

N 

Troca de mapas mentais construídos 
pelos discentes, entre as turmas da 

noite e manhã.  
 

M 27/10/2019 

N 

Fonte: Elaborada pela autora desta pesquisa. 

 

 Desta forma, seguindo o cronograma e a participação dos (as) acadêmicos 

(as), alguns discentes não tinham conta na rede social Facebook, sendo necessário 

a interação pelo e-mail, em que a mediação seguiu as mesmas datas, 

disponibilizando materiais, interação e atendimentos, sendo inicialmente o total de 

6 (seis)  alunos (as) dos dois períodos, mas participando efetivamente da pesquisa 

até o final 3 (três) discentes.  

 No cronograma acima se apresenta no dia 15 (quinze) de setembro de 2018, 

a disponibilização de um tutorial de construção de mapas mentais em forma de 

mapa mental, para melhor flexibilidade e o não envio das etapas de elaboração no 

software que foram explanadas presencialmente no dia 14 (quatorze) de setembro 

de 2018, assim o tutorial que foi enviado no grupo do facebook para as ambas 

turmas, é possível visualizar abaixo pela figura 25 (vinte e cinco). 
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Figura 25: Tutorial como elaborar um Mapa Mental no GoConqr. 

 

Fonte: Elaborado pela autora desta pesquisa 
 

Neste processo de atendimento on-line, cabe também ressaltar que alguns 

dias que não foram apresentados no cronograma, é devido a sua amplitude. Em 

relação aos atendimentos on-line, como explicações e esclarecimento de dúvidas, 
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o total de apenas 3 (três) alunos (as) entraram em contato de forma privada. Outro 

ponto que se faz necessário enfatizar, é que apesar de disponibilizado os 

questionários on-line, não ocorreu nenhuma participação.  

Em relação a postagens de mapas mentais dos discentes do período da 

manhã, ocorreu entre dia 15 (quinze) e 16 (dezesseis) de setembro de 2018, 

totalizando 10 (dez) mapas mentais enviados pelos alunos (as). Assim, se faz 

necessário especificar que no dia 14 (quatorze) de setembro de 2018 ocorreu a 

postagem de 5 (cinco) discentes (sendo um enviado por e-mail e postado pela 

pesquisadora), seguido do dia 15 (quinze) de setembro de 2018 em que se 

apresentou mais 3 (três) postagens, e por fim no dia 16 (dezesseis) de setembro 

de 2018 apenas 2 (dois) mapa mental publicado no grupo. Cabe ressaltar que no 

dia 17 (dezessete) de setembro de 2018, 1 (um [a]) discente enviou por e-mail seu 

relato de utilização de mapas mentais no estágio obrigatório do curso de 

graduação, e também uma breve descrição de sua experiência na prática.  

Portanto, com a turma da noite, as publicações de mapas foram 

diferenciadas, sendo 2 (dois) mapas mentais publicados até o dia 26 (vinte e seis) 

de setembro de 2018, seguido de 2 (dois) mapas postados no dia 01 (um) de 

outubro de 2018, e por fim mais 2 (dois) mapas, sendo um no dia 5 (cinco) de 

novembro de 2018 e outro no dia 18 (dezoito) de novembro de 2018. Assim, no 

período da noite, totalizou o recebimento de 6 (seis) mapas mentais construídos 

pelos participantes do curso deste período. No dia 08 (oito) de outubro de 2018 foi 

recebido via e-mail um relato de um (a) aluno (a) do período da noite, em relação a 

utilização do mapa mental no estágio obrigatório do curso, enviando um breve 

relato de sua experiência.  

Uma data apresentada no cronograma e que será explorada nesta 

descrição, é em relação ao dia 30 (trinta) de setembro de 2018, em que foi 

disponibilizado as referências e materiais sobre mapas mentais na educação, 

assim, é preciso ressaltar que o distanciamento entre esta data e a semana em que 

foi oferecido o curso são longas, mas este tem por motivo a necessidade de 

aprofundamento em relação a temática que se deu com o decorrer do curso 

oferecido, proporcionando leituras e teorias diferenciadas e direcionadas para 

melhor disponibilização aos participantes da pesquisa de mestrado. 

Neste processo, outra data que se faz importante em ser apresentada, é em 

relação ao dia 27 (vinte e sete) de outubro de 2018, em que se deu a troca de 
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mapas mentais construídos pelos discentes. Assim após a postagem da grande 

maioria de participantes, foi feito o pedido de autorização, abaixo de sua publicação 

no grupo do facebook, e após a resposta de cada autor dos mapas mentais, foi 

possível fazer uma postagem no grupo da outra turma, sendo um processo inverso, 

os mapas mentais criados pelos alunos (as) do período da manhã foi postado no 

grupo da noite, ocorrendo o mesmo com a turma do outro turno. Assim, 

possibilitando uma troca de experiências e materiais, o que possibilita uma 

interação indireta e o enriquecimento da prática no curso.  

Portanto, para melhor entendimento dos detalhes em relação a esta 

pesquisa de Mestrado ter chegado até esta organização e vivência, se faz 

necessário a apresentação e análise do diário de bordo, sendo este o próximo item 

a ser tratado, oportunizará melhor compreensão do trabalho realizado com os 

discentes do 3º (terceiro) ano de História da Universidade Estadual do Centro-

Oeste, Campus Santa Cruz em Guarapuava – PR (2018).  

 

5.1.1. Diário de bordo  

 

 O diário de bordo foi utilizado durante a pesquisa de Mestrado como forma 

de coleta de dados, como informações referente o início e fim do curso de 

construção de mapas mentais, com anotações no período do segundo semestre de 

2018. Assim,  

 

A análise de conteúdo pode ser uma análise dos <<significados>> 
(exemplo: a análise temática), embora possa ser também uma análise dos 
<<significantes>> (análise léxica, análise dos procedimentos). Por outro 

lado, o tratamento descritivo constitui um primeiro tempo do procedimento,  
[...] (BARDIN, 1977, p. 34). 

 

O primeiro interesse com a turma de História ocorreu de forma indireta, pois 

não eram fatores decisivos para a escolha da temática, mas estimularam para que 

tivesse esse direcionamento, sendo uma palestra e evento que ocorreu em agosto 

de 2018 na UNICENTRO, em que oportunizaram vivências na problematização de 

reflexões do andamento desta pesquisa de mestrado.  

 Com o envolvimento da pesquisadora com as tecnologias desde a 

graduação, surgiu o interesse de dar continuidade por meio de um projeto de 

mestrado nesta mesma área, este tendo como enfoque os mapas mentais desde o 
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início, mas com a educação especial como público. Após o decorrer do 1 (um) ano 

e 6 (seis) meses no mestrado a pesquisa não estava se desenvolvendo, pois não 

ocorria uma identificação com a verdadeira problemática da temática.  

 Neste mesmo período, ocorreu o convite para ministrar uma breve oficina de 

2 (duas) horas sobre a Base Nacional Comum Curricular - BNCC, na semana de 

formação que ocorreu na primeira semana do dia 23 (vinte e três) de julho de 2018, 

sendo em um Colégio Estadual no Município de Guarapuava, e o principal 

direcionamento para o andamento desta explanação ocorreu com enfoque em uma 

das competências e objetivos a serem desenvolvidas na educação, que são 

referentes a cultura digital.  

 Frente a esta vivência, observou a resistência de alguns docentes da 

Instituição quando envolve as tecnologias, demonstrando um olhar negativo antes 

mesmo de investigar as ferramentas possíveis para utilização no processo de 

ensino e aprendizagem, bem como a reação negativa para as práticas envolvendo 

ferramentas on-line com os alunos (as), deduzindo futuros comportamentos falhos 

por parte dos jovens em sala. Assim, ficou evidente a necessidade de formação, 

seja inicial ou continuada para os docentes, que oportunizem vivências para estes 

conheçam ou utilizem as tecnologias como das possibilidades de metodologia 

diferenciada no processo de construção do conhecimento. 

 Neste mesmo período, outro fator que estimulou a mudança de público para 

chegar a atual temática desta pesquisa, foi o evento sobre tecnologias que ocorreu 

na Universidade estadual do Centro-oeste – UNICENTRO no campus Santa Cruz 

em Guarapuava - PR, durante os dias 13 (treze) a 19 (dezenove) de agosto de 

2018, o Simpósio Internacional de Comunicação Educação e Tecnologias - SICET, 

que se deu juntamente com a semana de estudos do curso de Pedagogia, 

oportunizou o envolvimento com docentes e discentes que enriqueceram a 

problematização sobre a crítica à docentes que não se habilitam a explorar das 

tecnologias como ferramentas de ensino e aprendizagem, mas que não vivenciam 

possibilidades na formação docente inicial ou continuada, ficando evidente o quanto 

é emergencial este debate na educação.  

Assim, partindo de debates e vivências nestes dias de formação, juntamente 

com o direcionamento da professora orientadora desta pesquisa, a temática focou 

na formação inicial tendo como intuito experiências aos futuros docentes. Com 

análises sobre a possível licenciatura que a pesquisa de campo iria ocorrer, foi 
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escolhido o curso de História, pelo seu amplo aporte teórico e pelo fato dos mapas 

mentais serem possíveis agregadores no processo de ensino e aprendizagem, bem 

como na formação destes discentes.  

 O contato inicial com uma das professoras do curso se deu juntamente com 

a semana do evento SICET, mais especificamente no dia 15 (quinze) de agosto de 

2018, ocorreu com mediação de uma colega de mestrado,  sendo esta uma ex-

graduanda em História na Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), 

conhecia alguns docentes do curso de graduação, apresentou a professora 

responsável por algumas disciplinas na História, sendo esta conhecida pelo seu 

entusiasmo com propostas de ensino diferenciadas no processo de ensino e 

aprendizagem dos seus alunos(as). Durante esta primeira conversa, a professora 

já demonstrou interesse na realização do curso de mapas mentais durante as aulas 

dela.  

 O segundo contato se deu no dia 30 (trinta) de agosto de 2018 por meio do 

bate-papo da rede social Facebook, assim foi apresentado o intuito do curso à 

professora, bem como o interesse em realização com a turma de graduandos do 3º 

(terceiro) ano em História noite, sendo esta uma etapa em que os discentes 

possuem o estágio da graduação, assim a prática no curso de mapas mentais 

poderia contribuir para as experiências em sala dos futuros docentes. Mas, devido 

o interesse da professora responsável pela disciplina e seguindo a disponibilidade 

de seu planejamento de aulas, esta ofereceu a turma da manhã para também 

realização da pesquisa com os discentes da mesma série, sendo estes também de 

muita importância para a obtenção de resultados e vivências da pesquisa de 

Mestrado.  

A professora regente da turma também optou em utilizar todo material 

construído pelos alunos (as) dos dois períodos, como parte do seu conteúdo e 

avaliação, visto que se trata de textos das disciplinas que os discentes de História 

teriam que apresentar, fazendo parte de um dos processos avaliativos para a 

obtenção da nota semestral na disciplina, sendo a de Contemporânea na turma da 

manhã e, na turma da noite a de América e na sexta Brasil.   

Seguindo o planejamento da matéria e a disponibilização de horários 

possíveis que a professora responsável pela disciplina conseguiu encaixar o curso 

de mapas mentais, esta então disponibilizou as 6 (seis) aulas para ambos os 

períodos. Mas, como se fez necessário mais carga horária para o andamento do 
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conteúdo e prática do curso de mapas mentais, foi também conversado na primeira 

semana de setembro de 2018 com a professora responsável pela disciplina de 

estágio no curso de graduação em História, disponibilizando 2 (duas) horas para 

ambos os períodos.  

 Portanto, o curso de criação de mapas mentais foi planejado visando abordar 

de forma agregadora e simples sobre como os mapas mentais on-line na educação 

podem contribuir para a construção do conhecimento. Desta forma, além das 8 

(oito) horas presenciais, e para melhor interação entre pesquisadora e 

participantes, criou-se o grupo on-line, na rede social facebook, que possibilitou a 

troca de informações e interações, materiais teóricos e os mapas construídos 

durante o curso, flexibilizando o contato com os discentes. Assim, no 1º (primeiro) 

dia de curso foi solicitado para que enviassem solicitação de amizade no facebook 

para criação do grupo, e no caso de quem não tinha conta na rede social, os 

discentes passaram o e-mail, pois o que seria publicado no grupo seria enviado e 

vice-versa, para que este aluno (a) não fosse prejudicando ou se sentissem 

constrangidos por não ter uma conta na rede social. Deste modo, durante o curso 

de mapas mentais se demonstrou um trabalho flexível, sem quaisquer 

complicações até o seu fim, pois foi possível manter uma interação enriquecida, 

apesar de necessitar de um tempo de dedicação da pesquisadora.  

 No 1º (primeiro) dia de curso, foi aplicado os termos de consentimento e o 

questionário inicial, após iniciado o conteúdo teórico sobre tecnologias e educação, 

seguindo de forma breve a reflexão de alguns autores utilizados nesta pesquisa e 

que trabalham com o conceito de tecnologia, bem como sua relação com a 

educação e algumas mudanças no aprendizado e comportamento dos discentes, 

decorrentes do uso das ferramentas tecnológicas.  

 As turmas no primeiro dia demonstraram diferentes interesses, como o curso 

de construção de mapas mentais iniciou primeiramente com a turma da noite no 

dia 10 (dez) de setembro de 2018 (segunda-feira), estavam entusiasmados, 

participando da parte teórica e debatendo juntamente com as reflexões trazidas. 

Cabe ressaltar que uma parte interessante, foi algumas referências também 

trazidas por 1 (um [a]) discente em relação a pesquisas sobre tecnologias e 

educação. Seguindo o andamento da semana, na turma da manhã, o curso de 

mapas mentais se iniciou no dia 12 (doze) de setembro de 2018 (quarta-feira), 



 

138 
 

participaram, mas ainda estavam mais retraídos, não interagindo tanto durante as 

reflexões.  

 Sendo no dia 12 (doze) de setembro de 2018, definido sobre qual temática 

que os (as) alunos (as) do curso de História construiriam seus mapas mentais. 

Assim, para a turma da manhã ficou decidido entre professora regente da turma e 

graduandos que seria sobre Nações e Nacionalismo tendo enfoque voltado a 

escravidão, já na turma da noite foi a Conquista da América, sendo mais voltado 

aos povos indígenas. Cabe ressaltar que, para ambas as turmas a professora 

regente da disciplina, disponibilizou textos sobre a temática a ser abordada nos 

mapas mentais.  

 No 2º (segundo) dia de curso que foi para os dois períodos no dia 13 (treze) 

de setembro de 2018 (Quinta-feira), ambas as turmas estavam com a mesma 

animação e interesse, estavam atentos e interagindo de forma mediana, sendo pelo 

fato de que este dia estava mais centrado no restante da teoria sobre mapas 

mentais e também sua construção. Assim, neste dia ocorreu apenas 2 (duas) horas 

de cursos, sendo as 2 (duas) aulas disponibilizadas pela professora de estágio do 

curso de História.  

 O 3º (terceiro) dia de curso de mapas mentais, ocorreu para ambas as 

turmas no dia 14 (quatorze) de setembro de 2018 (sexta-feira), sendo para o 

período da manhã as 3 (três) primeiras aulas e para a turma da noite as 3 (três) 

últimas aulas. Neste dia observou-se diferentes interesses das turmas, pois o 3º 

(terceiro) ano da manhã, estava muito entusiasmado e participativo, tanto que foi 

possível terminar a construção dos mapas mentais e realizar algumas das 

apresentações, seguido do questionário final que foi aplicado no final do curso de 

construção de mapas mentais.  

 Em contrapartida, com a turma da noite, o último dia de curso de mapas 

mentais, foi um pouco menos produtivo pelo número de alunos (as) presentes em 

sala e pelo tempo que passou rapidamente, pois ocorreu a explicação de como se 

constrói um mapa no software GoConqr, alguns discentes que estavam com seus 

notebooks conseguiram iniciar a construção, e apenas 1 (um [a]) discente 

conseguiu apresentar seu mapa.  

 Assim, é preciso enfatizar que durante as horas presenciais, ocorreu 

diferentes organizações em cada período, pois com a turma da manhã foi 5 (cinco) 

horas de teoria e 2 (duas) horas práticas para a construção do mapa, só que a 
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maioria dos alunos (as) exploraram a ferramenta durante a parte teórica ou durante 

o seu tempo livre, portanto, foi possível realizar algumas apresentações em sala no 

último dia de curso de mapas mentais.  

Com o turno da noite, teve a mesma organização, mas não foi possível 

finalizar a parte teórica sobre mapas mentais no 2º (segundo) dia, assim sendo 

necessário retomar sobre a construção dos mapas mentais durante o dia 14 

(quatorze) de setembro de 2018, último dia de curso. Desta forma, foi entregue on-

line os mapas no decorrer dos dias, até o final de outubro de 2019, por medo de 

estender muito o curso, a pesquisadora não acompanhou estas apresentações, 

obtendo os mapas mentais apenas por meio do grupo do facebook, apesar de ser 

solicitada a explicação do mesmo em mensagem privada, obteve-se apenas 1 

(uma) explicação. Em relação ao questionário final, este foi aplicado na turma da 

noite por volta do final da primeira semana de outubro, mais especificamente no dia 

5 (cinco) de outubro de 2018, mas poucos discentes estavam presentes em sala, 

por isso se fez necessário a disponibilização do questionário on-line.  

Assim, cabe ressaltar que foram disponibilizados questionários inicial e final 

on-line, construídos pela pesquisadora por meio do Google. Mas, em nenhum deles 

obteve-se respaldo, apesar de ser enviado no grupo do facebook para as duas 

turmas repetidas vezes, não ocorreu nenhuma participação. 

 Em relação aos detalhes, o questionário inicial contém 9 (nove) questões, e 

o final com 13 (treze) questões, sendo importante ressaltar que os questionários 

inicial e final on-line seguem a mesma organização e estrutura dos impressos. 

Deste modo, na aplicação em sala com questionários impressos, totalizou 26 (vinte 

e seis) alunos (as) participantes do questionário inicial de ambos os turnos, sendo 

11 (onze) discentes da manhã e 15 (quinze) da noite. Já no questionário final 

demonstra-se uma queda muito evidente de participantes, sendo apenas 15 

(quinze) discentes participantes, sendo 9 (nove) do período da manhã e um baixo 

número de alunos (as) da noite, sendo apenas 6 (seis). Um fato que precisa ser 

evidenciado é que alguns discentes enviaram seu mapa, mas não participaram do 

questionário final.   

Em relação aos mapas mentais construídos pelos discentes no curso, 10 

(dez) mapas mentais foram elaborados pelos alunos (as) da manhã e 6 (seis) 

mapas mentais no período da noite, eles puderam construir o mapa em dupla. Em 

ambos os turnos, ocorreu que 1 (um [a]) discente usou os mapas mentais na sua 



 

140 
 

prática de ensino do estágio obrigatório da graduação em História, assim, enviaram 

seu mapa e um breve relato de como foi sua utilização. 

Neste processo também cabe ressaltar que apesar do curso totalizar com 16 

(dezesseis) horas, sendo 8 (oito) presenciais e 8 (oito) on-line, a parte de 

atendimentos pelo grupo de Facebook, necessitou de uma dedicação mais 

detalhada, totalizando mais 8 (oito) horas de trabalho da pesquisadora, que se 

deram em dias semelhantes e diferenciados como é perspectivo no planejamento, 

sendo este evidente no subitem anterior do capítulo 5 (cinco).  

Observou-se que frente aos relatos e toda a vivência no curso, o mapa 

mental foi uma possibilidade de ferramenta on-line interessante e para agregar na 

construção do conhecimento, bem como nas apresentações e leitura do texto, 

flexibilizando o processo de ensino e aprendizagem. Assim, obteve-se resultados 

positivos nos questionários e nos diferentes mapas construídos pelos discentes 

participantes da pesquisa de mestrado.  

 

 

5.1.2. Procedimentos: planejamento entre a teoria e prática 

 

 Para realização do curso, necessitou-se de um planejamento da oficina, 

devido ao contato com algumas leituras acerca das tecnologias, foi possível partir 

de principais reflexões e apontamentos já conhecidos pela pesquisadora, sendo 

por meio dos principais autores que tratam sobre a temática, como Moran (2005), 

Pinto (2005), Dayrel (2018), Hermann; Bovo (2005), Lévy (1999), Libâneo (2006) 

que auxiliaram na explanação sobre as tecnologias na educação, bem como sua 

influência na vida dos discentes, bem como o processo de ensino e 

aprendizagem, em que as ferramentas on-line podem agregar na prática docente. 

 O planejamento teórico do curso foi construído com base na 

disponibilização de horas aulas, sendo o 1º (primeiro) destinado para o debate 

sobre as tecnologias de forma mais geral, o 2º (segundo) com intuito de abordar 

sobre o que é os mapas mentais, bem como sua contribuição e apresentação do 

software escolhido, e o 3º (terceiro) o direcionamento sobre a construção no 

mapa mental no GoConqr.  

A parte teórica sobre as tecnologias e educação, teve uma dedicação de 

3 (três) horas pela mestranda, devido a seleção de citações e reflexões breves e 
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enriquecedoras para o debate, bem como a construção do slide. Assim, referente 

a teoria sobre os mapas mentais, esta levou cerca de no máximo 1 (uma) horas, 

pois se deu na continuidade da apresentação anterior, sendo necessário apenas 

a seleção de aporte teórico utilizado.  

A próxima parte do curso de construção de mapas mentais foi a prática, 

esta demonstrou uma dedicação de horas mais extensas pelo fato de que 

mostrava as etapas de construção de um mapa mental, pois a pesquisadora além 

de já conhecer e explorar o software escolhido, necessitou-se acessar e fazer o 

print de todas os pontos de utilização e criação do mesmo, bem como os recursos 

e seu uso no GoConqr. Desta forma, para a terceira etapa destinou-se 5 (cinco) 

horas de elaboração, visando a forma mais clara e designe agradável para 

entendimento dos discentes do 3º (terceiro) ano em história da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO no campus Santa Cruz em 

Guarapuava - PR. Assim, para a construção do material de apoio para a 

explanação, necessitou-se de 9 (nove) horas. 

 Seguindo a organização do curso de mapas mentais, se fez necessário 

um tempo para elaboração dos questionários. O questionário aplicado no 1º 

(primeiro) dia de oficina foi o inicial, este contendo apenas 9 (nove) questões, 

precisou de 3 (três) horas de dedicação, incluindo as ações de construção, edição 

e formatação, bem como sua impressão e organização. Assim, o mesmo ocorreu 

com o questionário final, este sendo elaborado após o penúltimo dia de curso, 

contou com 13 (treze) perguntas que necessitaram de 4 (quatro) horas, seguindo 

o mesmo ritmo, ou seja, desde a elaboração até a impressão dos questionários. 

Para a elaboração do questionário on-line inicial e final, foi de apenas uma 1 

(uma) hora para sua construção e postagem no grupo e envio no e-mail. Desta 

forma, totaliza-se 8 (oito) horas dedicadas para este instrumento de coleta de 

dados.  

Em relação a etapa on-line essa se totalizou como 8 (oito) horas de 

dedicação dos discentes, devido a interação que esta possibilitou, flexibilizando 

o contato com materiais teóricos e mapas construídos no curso. Desta forma, em 

relação a dedicação da mestranda responsável por esta pesquisa notou-se 

apenas mais 8 (oito) horas, totalizando 16 (dezesseis) horas de mediação no 

grupo, envio de materiais, atendimentos on-line, bem como a flexibilização de 
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informações com os (as) acadêmicos (as) que não possuíam conta na rede social 

facebook, sendo necessário este compartilhamento do que ocorria no grupo. 

Também, vale ressaltar que, contando os momentos de interação e 

contato com as docentes que disponibilizaram suas aulas para que o curso 

acontecesse, dedicou-se o total de 2 (duas) horas, desde o primeiro contato até 

o dia em que iniciou o curso.  

Assim, apesar do curso de construção de mapas mentais possuir apenas 

16 (dezesseis) horas, sendo 8 (oito) presenciais e 8 (oito) on-line, para que este 

realmente ocorre-se e fosse possível necessitou de mais 35 (trinta e cinco) horas 

de planejamento e elaboração dos materiais utilizados no curso.  

 

5.2. ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS  

 

 Sendo o questionário uma ferramenta muito agregadora para a coleta de 

informações, utilizou-se do questionário inicial e final para a obtenção de dados 

para a análise, enriquecendo esta pesquisa de mestrado e possibilitando 

compreender opiniões e apontamentos variados dos discentes do curso de 

História sobre as tecnologias como ferramenta educacional, bem como a 

contribuição dos mapas mentais on-line como prática de ensino diferenciada na 

construção do conhecimento.  

Assim, os questionários foram aplicados no primeiro dia de curso de 

mapas mentais e no último dia, sendo entregue impresso para os discentes do 

3º (terceiro) ano de história do período da manhã e noite da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO no campus Santa Cruz em 

Guarapuava - PR.  

Desta forma, se fez necessário a análise de conteúdo, pois os 

questionários oportunizam o enriquecimento da “[...] tentativa exploratória, 

aumenta a propensão à descoberta. É a análise de conteúdo <<para ver o que 

dá>>” (BARDIN, 1977, p. 29).  Portanto, os questionários tiveram diferentes 

organizações, sendo o inicial com 9 (nove) questões e o final com 13 (treze), em 

que como coloca Flick (2013, p.23), neste processo da pesquisa qualitativa, “[...] 

espera-se que os participantes respondam a essas questões espontaneamente 

e com suas próprias palavras”, sendo este um processo individual e que ocorreu 

em sala, demonstra a diversidade e semelhanças de respostas e opiniões. 
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Portanto, “A unidade de registro escolhida é o objecto, ou, mais 

precisamente qualquer objeto citado pelo locutor e que se encontra na habitação 

no momento da entrevista” (BARDIN, 1977, p. 66), ou seja, neste caso os 

questionários que possibilitaram, assim como uma entrevista, informações mais 

detalhadas no questionário inicial sobre sua relação e opinião em relação as 

tecnologias e educação, bem como no questionário final, que buscou conhecer 

mais detalhes acerca dos mapas mentais na educação, bem como foi a sua 

construção para cada participante da pesquisa que produziu o mesmo.  

Deste modo, com base em Flick (2013), a coleta de dados por meio do 

questionário inicial e final ocorreu de forma aberta, e esta análise dos dados é 

interpretativa. Assim, verifica-se se esta proposta é viável para os discentes do 

curso de História, visando contribuir para a sua futura prática docente como 

metodologia diferenciada de ensino.  

 

 

5.2.1. ANÁLISE QUESTIONÁRIO INICIAL  

 

Para a coleta de informações iniciais sobre o perfil deste público e sua 

relação com as tecnologias foi aplicado o questionário inicial para a turma do 3º 

(terceiro) ano da manhã e noite do curso de História na Universidade Estadual do 

Centro-Oeste – UNICENTRO no campus Santa Cruz em Guarapuava - PR, 

seguindo o primeiro dia de curso de mapas mentais, na turma da manhã este foi 

aplicado no dia 12 (doze) de setembro de 2018 e na turma da noite 10 (dez) de 

setembro de 2018, antes da contextualização teórica do curso para investigação de 

opiniões equivocadas e preliminares sobre a temática.  

O questionário inicial teve como características conhecer esta relação com 

as tecnologias no uso individual de cada um, bem como no curso, composto por 9 

(nove) questões e também perguntas em relação a idade e região que os 

participantes residem. Portanto, cabe ressaltar que uma das falhas apresentadas 

na elaboração do questionário, mas que se evidenciou apenas na análise, foi em 

relação a questão relacionadas ao sexo dos alunos (as), assim esta pesquisa não 

apresenta o número de mulheres e homens, outro ponto é o fato de as perguntas 

do questionário não eram enumeradas, apesar de não prejudicar os (as) alunos 

(as) ao responder, se fez necessário sua modificação para melhor organização e 
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entendimento da pesquisadora durante a análise dos dados e respostas dos 

acadêmicos participantes.  

Em relação as características do público, o 3º (terceiro) ano de História do 

período da manhã, 11 (onze) alunos (as) participaram do questionário respondendo 

as questões, todos residem em Guarapuava - PR e tem idade entre 18 (dezoito) a 

25 (vinte e cinco) anos. No questionário da turma do 3º (terceiro) ano em 

licenciatura em História do período da noite, participaram 15 (quinze) discentes, 

observou-se poucas diferenças entre os dois turnos, os principais que se 

evidenciou foi a idade, apenas uma cidade e com uma quantidade de alunos (as) a 

mais, apesar de ser apenas 4 (quatro) alunos (as), pois no período noturno os 

discentes possuem idade entre 18 (dezoito) a 35 (trinta e cinco) anos, pois 13 

(treze) dos alunos(as) possui de 18 (dezoito) a 25 (vinte e cinto) anos e 2 (dois) 

destes possuem idade de 25 (vinte e cinco) a 35 (trinta e cinco) anos, outro 

diferencial deste questionário é que 14 (quatorze) dos alunos (as) residem em 

Guarapuava - PR e 1 (um) na cidade de Turvo - PR.  

Deste modo, para melhor visualização do que foi explanado, se faz 

necessário um quadro representativo  

 
Quadro 4: Participantes do Questionário Inicial 

Turma Cidade  Idade 

11 participantes da 

Manhã 

Todos residem em 

Guarapuava – PR 

18 a 25 anos 

15 participantes da Noite 14 residem em 

Guarapuava – PR 

18 a 25 anos 

1 no Turvo – PR 2 discentes entre 25 a 35 

anos 

Fonte: Elaborada pela autora desta pesquisa. 

 

Assim, seguindo da 1º (primeira) pergunta do questionário inicial, esta 

buscou conhecer sobre como estes chegaram ao curso de História, sendo a 

seguinte questão, “O que levou você a escolher a licenciatura? ”  

 No questionário respondido pelos alunos (as) da manhã, se destaca alguns 

pontos, como a família que se fez presente e influenciou nesta escolha pela história, 

como relatam o (a) A7, dizendo que “Tenho um familiar que cursou história e que 

me incentivou a cursar também”, bem como o (a) A6 que descreve que “O fato de 



 

145 
 

minha família ser composto por professores, fez com que tivesse um ponto de 

referência. Eu também sempre ter o sonho de contribuir para a sociedade, e nada 

melhor que isso seja pela educação”, assim percebe-se que a família é um exemplo 

na vida dos discentes, apesar da juventude se configurar como uma fase complexa 

(DAYRELL; CARRANO, 2014).  

 Nas respostas dos alunos (as) da noite, 1 (um) dos questionários relatam 

que o interesse surgiu por meio da família e a infância, pois segundo o (a) A10 este 

a “Convivência com familiares que atuam/atuaram na área de licenciatura pelo 

prazer de brincar de ensinar quando criança”, assim por meio desta declaração, se 

percebe o quanto esta fase possui vivências marcantes na vida dos indivíduos, 

refletindo na vida adulta (DORNELLES, 2007; COUTO, 2013).  

 Desta forma, é importante ressaltar que para Freire (1996) e Gasparin 

(2003), na educação quando um processo significativo e envolvente, a construção 

do conhecimento pode promover a mudança na sociedade, assim em 4 (quatro) 

questionários do período da manhã se faz presentes pontuações sobre estas 

reflexões, pois descrevem que 

 

 Foi a vontade de querer ajudar a sociedade, talvez eu tenha escolhido a 
história antes da ideia de ser professor, mas as duas coisas se completam  
(A10). 

 
 A vontade de ser professor. Acho gratificante exercer uma profissão onde 
o conhecimento é transmitido para várias pessoas  (A11).  

 

Um dos alunos (as) da manhã também traz uma perspectiva relacionada ao 

amadurecimento que a formação proporciona, sendo esta proporcionar vivências 

em que ser e estar no mundo são diferentes (ALVES; HERMONT, 2014), bem 

como, a educação e suas transformações no meio e indivíduos (FREIRE, 1996), 

pois para o A8,  

 
O que me levou a escolher a licenciatura foi a oportunidade de fazer com 

que eu abrisse meus olhos para perspectivas de realidade e quem sabe 

um dia eu conseguir fazer o mesmo com o discente em sala de aula será 

gratificante. 

 

Nos questionários respondidos pelos alunos (as) da noite, 3 (três) discentes 

relataram que este ponto sobre a vontade de mudança e ajudar na sociedade, se 

destacando “A possibilidade de utilizar as capacidades intelectuais para propagar 
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conhecimento, fazendo dos talentos orais uma ferramenta para o desenvolvimento 

do país” (A3), e o (a) A5 traz reflexões muito semelhante ao que é defendido por 

Freire (1996), pois a educação quando significativa e vivenciada, proporciona 

experiências e possibilidades para o desenvolvimento dos indivíduos, assim para o 

A5 da manhã 

 

 Acredito que a educação é essencial para formação do caráter, ensinar é 
muito mais do que ensinar a ler, escrever, fazer contar. As pessoas 

passam mais de dez anos de sua vida na escola, a escola é um ambiente 
de aprendizagem, troca de saberes, de experiências de vida. 

 

Em um dos questionários da manhã também ocorre de forma indireta um 

complemento em relação a resposta anterior, pois para o (a) A9, “A escolha veio a 

partir do exemplo de bons professores e ter em mente que como professor posso 

przovocar modificações na sociedade em um sentido positivo”. Também se destaca 

que nesta resposta há uma ligação com a próximo ponto que se evidenciou na 

pergunta número 1 (um), que é sobre a escolha de cursar a história a partir de 

vivências na educação básica.  

Ao responder a questão número 1 (um), para alguns dos discentes da manhã 

o interesse surgiu por meio da área de humanas desde o ensino médio, mas com 

uma não identificação inicial no curso de História, assim Teixeira (2014), Dayrell e 

Carrano (2014) e Sales (2014) defende sobre a juventude e temporalidades 

humanas, sendo este um momento complexo para decisões, pois é na juventude 

que muitos discentes escolhem a profissão que iram atuar na vida adulta, sendo 

este um momento complexo e se apresentando como uma obrigação. Deste modo, 

os alunos (as) demonstram por meio do relato, o quanto a vivência no curso, 

oportuniza vivências e amadurecimentos em relação a profissão que querem 

seguir,  

 

 [...] gostava da disciplina no colégio, mas não cogitei ser professora até o 
fim do 1º ano (A3). 
 

 [...] iniciou o curso sem saber más ou menos o que seria, hoje percebo 
que é isso que quero seguir (A1). 

 

No questionário aplicado a turma da noite, apenas 1 (um [a]) aluno (a) 

respondeu que foi durante a educação básica, se assemelhando aos relatos 

anteriores, pois 
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Durante o terceiro ano do ensino médio decidi que gostaria de dar aula,  
pois comecei a perceber sobre a importância do ensino especialmente na 

educação básica. Apesar de não compreender inicialmente como 
‘funciona’ o ensino escolar, hoje percebemos as dificuldades  (A4). 

 

Em uma das respostas para esta pergunta, se destaca um discente do 

período da manhã que passou por vários cursos até optar pelo curso de História, 

pois “Migrei de cursos várias vezes, licenciatura foi apenas mais uma oportunidade 

que tive” (A4), assim como afirma Dayrell (2003), que pontua a juventude como um 

momento de instabilidade nas decisões.  

. Um dos alunos (as) do período da noite, já possui uma graduação, assim 

justifica que “A licenciatura surgiu durante minha primeira graduação, durante um 

projeto de extensão em um colégio da cidade onde entrei em contato com a 

ambiente escolar e o curso de História entrou em minha vida” (A11). Um dos relatos 

no questionário da noite se destaca a resposta deste discente que ao optar pelo 

curso de licenciatura em História 

 

Na verdade, nunca me imaginei como professor. Mas sempre gostei de 

história, e decidi fazer o curso para descobrir se me identificava e me 

encontrei, desde o primeiro ano as leituras fizeram sentido e decidi/acertei 

ser professora da área. A final pesquisa e ensino não devem se separar e 

é necessário gostar do que se ensina (A2). 

 

Em ambos os relatos acima, nota-se que a educação proporciona diferentes 

vivências e experiências diferenciadas e marcantes na vida dos indivíduos, e nesta 

relação entre pesquisa, ensino e produção se demonstra essencial no processo de 

construção do conhecimento, oportunizando assim novas possibilidades e desafios 

na vida dos discentes (FERREIRA, 1999).  

Seguindo a análise das respostas dos questionários, novamente se 

apresentou a questão relacionada a juventude e a instabilidade na decisão pela 

profissão, pelas diferentes formas de vivenciar esta fase, bem como as emoções e 

subjetividades diferenciadas (DAYRELL, 2003; DAYRELL; CARRANO, 2014; 

TEIXEIRA, 2014). Assim, no questionário da noite, se evidenciou que em 2 (duas) 

das respostas na pergunta 1 (um), há o relato que optaram pela história “Falta de 

opção e um pouco de curiosidade” (A9), outro (a) aluno (a) fala que “Ainda não 

tenho essa resposta, talvez a afinidade com a ideia de ser professora” (A1).  
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Outro ponto interessante que se faz presente no período da noite são 

respostas relacionadas a condição social, apenas 2 (dois) questionários que 

relataram essa escolha, pois segundo o (a) A7, a “Falta de dinheiro, pois queriam 

cursar Psicologia, História era minha segunda opção, mas me adaptei muito ao 

curso atualmente”, para o (a) A6 da noite justifica que  

 
Eu sempre gostei de História porque me ajudava a pensar eu achava 
tranquilo porque eu tinha uma boa memória, ai as questões econômicas 

mais baixas também tornavam a licenciatura mais acessível.  

 

No questionário da manhã apenas um dos (as) alunos (as) não respondeu à 

questão. O mesmo ocorre no questionário do turno da noite, apenas 1 (um [a]) 

discente optou em não responder.   

Seguindo a sequência, a pergunta 2 (dois) do questionário buscava conhecer 

se estes já atuam na educação ou em outra área, “Atua na Educação? Se sim, nos 

conte com que etapa da educação. Se sua resposta é não, qual área? ” 

 Nas respostas dos alunos do período da manhã, evidenciou-se que 6 (seis) 

dos discentes ainda não trabalham, 1 (um) dos questionários relata que trabalha 

como auxiliar administrativo e 2 (dois) alunos (as) participam de programas da 

UNICENTRO, sendo em pesquisa de iniciação científica na área de ensino de 

história.  

 No questionário aplicado a turma da noite, 11 (onze) alunos (as) ainda não 

atuam na educação, 2 (dois) discentes optaram em não responder a esta questão, 

e apenas 2 (dois) dos (as) discentes relataram que participam ou participaram dos 

programas da UNICENTRO, como o (a) A12 que faz monitoria voluntária, em que 

“[...] Auxilio a turma com o conteúdo dentro da sala e principalmente fora pela troca 

de mensagens”, e o (a) A15 participou durante dois anos do PIBID, pois “[...] 

trabalhei com alunos do ensino fundamental e médio”. Em 1 (um) dos questionários 

se apresentam o estágio obrigatório do curso de licenciatura como uma das 

experiências de trabalho.  

 Nestes relatos, demonstra o quanto as atividades diferenciadas e programas 

da universidade proporcionam diferentes vivências que se destacam como a 

primeira atuação e oportunidade de muitos.  
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 Dos 11 (onze) questionários da noite que relatam que não atuam na 

educação, 3 (três) questionários relatam que trabalham em áreas diversificadas, 

sendo no comércio, como confeiteiro e tatuador.  

Como o questionário inicial tem interesse de conhecer essa relação do uso 

da tecnologia pelos indivíduos, se fez necessário a pergunta 3 (três), que “Como 

você o avanço do uso das tecnologias na nossa sociedade? É algo bom ou ruim? 

Conte brevemente sua opinião” 

 Na análise das respostas desta questão, 6 (seis) alunos (as) do período da 

manhã apresentaram reações positivas em relação a este uso, ressaltando 

questões defendidas durante esta pesquisa, em que os discentes estão em contato 

constante com ferramentas tecnológicas e estas podem potencializar o processo 

de aprendizagem (TAPSCOTT, 2010; PALFREY; GASSER, 2011; SALES, 2014). 

Assim, os (as) discentes da História A4 e A10, consideram que 

 

 [...] bom e útil, que devemos utilizar as ferramentas com as quais os 
alunos estão acostumados e próximos  (A4).  

 
 Eu acho interessante, a comunicação é a área que mais evolui, é possível 
estar perto de quem está longe com isso é só utilizar responsabilidade que 

funciona (A10). 

  

Já no período da noite, apenas 3 (três) alunos (as) apresentaram uma visão 

positiva sobre o uso das tecnologias, entre as respostas se destacam a deste (a) 

discente, pois para o (a) A9 da noite, “Acredito que a tecnologia caminhe lado a 

lado com a mentalidade das crianças. Bom ou ruim, é algo indispensável para a 

educação mais dinâmica e lúdica”, sendo este pontuado e defendido por Dornelles 

(2012), Couto (2013) e, Palfrey e Gasser (2008), em que as crianças e jovens 

aprendem de diversas formas. 

 Em relação aos pontos negativos, Miranda Júnior (2013) trabalha com a 

questão de que estas oferecem a interação aos indivíduos, mas segundo Ferreira 

e Vilarinho (2017), estas mudam nossa forma de comunicação, bem como 

influencias na vida dos indivíduos, mudando a forma de existir no mundo, assim 1 

(um [a]) aluno (a) do período da noite teve uma resposta semelhante as afirmações, 

pois para ele (a) as 

 

As redes sociais revelam os problemas humanos mais íntimos, desde a 

propagação de modelos distorcidos da realidade até uma grande 
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relevação dos distintos psicológicos que ela causa. Portanto, as redes 

sociais, são no fim, um problema social (A3). 

 

Na análise das respostas sobre esta questão, se destacou que a maioria em 

ambos os períodos apresentaram os 2 (dois) lados desta utilização. No questionário 

aplicado aos alunos (as) da manhã, se destacou o cuidado com este uso, sendo 

também características defendidas por Moran (2015) e Libâneo (2006), em que as 

tecnologias como ferramentas educacionais, auxiliadoras no processo de 

construção do conhecimento, devem ser analisadas e verificadas suas 

contribuições como prática de ensino diferenciado, bem como o aprimoramento 

tecnológico e a mediação docente que se fazem necessários. Assim, se 

assemelham ao que os (as) discentes da manhã pontuam, como 

 

[...] considero algo bom, porém tenho cautela em relação a como algumas 

tecnologias alteram as relações sociais entre os sujeitos e o meio que 
vivem (A5). 

 

 Esse aprimoramento tecnológico e muito importante dentro da área da 
educação. O que deve ser levado em conta é a forma metodológica que 
será utilizada em sala de aula (A6). 

 

Em um dos questionários respondidos pelos (as) alunos (as) do período da 

manhã, há um exemplo e referência sobre sua argumentação, pois segundo o (a) 

A3, “[...] tem os dois lados, o bom e o ruim. A comunicação e o acesso mais fácil a 

informação, certamente é um bom ponto. Por outro lado, bons exemplos são dados 

na série ‘Black Mirror’, sobre o que a evolução tecnológica pode nos causar”,  sendo 

esta uma série que traz debates voltados ao desenvolvimento e uso das tecnologias 

pelos indivíduos, e seus efeitos na sociedade, sendo referências dos discentes por 

meio de vivências fora do contexto educacional, mas que contribuem para a 

construção do conhecimento e a potencialização destas na educação (SALES, 

2014). 

Também 1 (um [a]) dos (das) discentes já possui uma visão um pouco mais 

curiosa sobre esta relação e uso, pois para o (a) A11 da manhã, “[...] é um forte 

aliado do professor tanto pela praticidade como pela facilidade da maior parte dos 

alunos em relação ao seu uso e fora do campo da educação a inteligência artificial 

ainda vai escravizar a humanidade”. Portanto, apesar de uma visão mais extrema 

em relação a escravização o que está muito ligado a colocação de Citelli (2004) ao 

pontuar que os debates sobre tecnologias trazem diversos sentimentos pessoais 
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envolvidos na ação com esta ferramenta. Outra questão que se destaca é a 

inteligência artificial, sendo abordada por Lévy (1999) e Pinto (2005) que tratam 

sobre estas mudanças intensas na sociedade que alteram comportamentos nas 

diversas manifestações e meios. 

 O (A) A1 também da manhã, apresenta uma opinião voltada para a relação 

com o mercado de trabalho, pois é a favor, pois facilita a comunicação e acesso, 

mas segundo ele (a), “[...] tem seus pontos negativos como por exemplo em futuro 

breve a aniquilação de algumas profissões”, apesar se demonstrar como uma visão 

mais extrema, este aluno (a) traz uma reflexão que semelha a pontuação de 

Libâneo (2006) que afirma que há algumas profissões que estão fora de moda, 

como a docência que é uma delas, pois as tecnologias acabam por substituírem os 

indivíduos. Em confronto com esta colocação, Castells (2000) tem uma visão 

positiva ao afirmar que os sujeitos são criadores e estas ferramentas auxiliam na 

sociedade, demonstrando que há os dois lados deste uso. 

Na análise, evidenciou-se que 1 (um [a]) dos (as) discentes da manhã traz 

também uma reflexão sobre a acessibilidade, pois segundo o (a) A9, “Acredito que 

o uso das tecnologias tem pontos positivos como, encurtamento de distâncias, 

facilitação em alguns aspectos ágil e rápida. No entanto não é sendo totalmente 

democrática e acabamos por ter uma extensão que nos deixa dependentes”, sendo 

colocações também defendidas por Moran (2015) e Kenski (2007), ao pontuar 

sobre o encurtamento de distâncias e a flexibilização e facilitação da comunicação 

e interação. E em relação aos pontos negativos ressaltados, Ferrete e Bozi Ferrete 

(2007) também tratam sobre os impactos que as tecnologias causam na sociedade, 

com mudanças de comportamentos por parte dos indivíduos.  

Já nos questionários da noite, se evidenciou nesta questão 11 (onze) 

respostas que abarcam os pontos positivos e negativos deste uso, também 

apresentam sobre o uso consciente, como justifica o (a) A5 da noite, pois “Fazer 

uso das tecnologias é sempre algo bom, mas não basta apenas usar, esse uso 

deve ser trabalhado, comentado e criticado. Dependendo da forma como se utiliza 

a tecnologia, ela pode mais atrapalhar do que ajudar”, ou seja, um ensino mediado 

pelo docente e buscando investigar as contribuições e potencialidades da 

ferramenta (LIBÂNEO, 2006; MORAN, 2015).  

Em 2 (dois) destes questionários da noite, trazem a reflexão para a 

educação, formação e estrutura das instituições, sendo reflexões também 
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pontuadas por Serrazina (2012) e Teixeira (2014) em relação a necessidade de 

oportunizar vivências diferenciadas na formação docente, sendo este um momento 

que se caracteriza como a preparação do profissional da educação, bem como as 

práticas diferenciadas de ensino que necessitam se adaptar conforme o meio. 

Assim,  

 

[...] acredito que falta prepara na nossa formação para usar isso na 
educação (A6).  

 
[...] muitos professores não sabem como usar as tecnologias e o acesso 
muitas vezes é dificultado por falta de estrutura e condições financeiras  

(A11).  
 

Também 1 (um [a]) dos alunos (as) trouxe sua justificativa relacionada ao 

paradigma na história, pois para o (a) A12 da noite, “É algo necessário já que o 

ensino reproduzido não alcança as necessidades pois muitas informações estão 

sendo congeladas no Fumpo (Trocadilho com a história e seus paradigmas) ”, como 

tratou Behrens (1999) e Bordini (2015) ao longo do estudo referente aos 

paradigmas presentes na educação e na disciplina de História.  

A quarta pergunta é relacionada ao uso desta ferramenta, se “Você utiliza as 

tecnologias e suas ferramentas? Quais são as que você mais gosta, utiliza e acessa 

diariamente? ” 

 Nesta questão todos os (as) alunos (as) do período da manhã responderam 

que utilizam as tecnologias, sejam pelo celular ou computador. Deste modo, 8 (oito) 

dos questionários respondidos citam as redes sociais (Facebook, Instagram, 

Twitter e WhatsApp) como principais ferramentas do dia a dia, bem como o e-mail 

e Google, 1 (um) dos questionários relata o uso dos jogos on-line e outro o 

Telegram e Youtube, como o (a) A9 da manhã que relata “Sim, redes sociais 

(facebook, whatsapp e outros), sites de filme, séries e memes e também sites de 

pesquisa.”  

Segundo 1 (um) dos questionários da manhã “Sim, praticamente o dia todo, 

trabalho com isso. Redes sociais, facebook, instagran e outras ferramentas para 

trabalhar” (A1), o (a) A5 também da manhã diz que “Sim, o que mais utilizo é o 

google todos os aplicativos que disponibiliza, como o Drive, email, docs, etc, e 

aplicativos android, como leitor de PDF e o Evernote”.  

No período da noite, dos 15 (quinze) questionários respondidos, todos os 

(as) alunos (as) utilizam-se do computador ou celular para entretenimento ou 
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estudo. Nesta análise observa-se que 10 (dez) dos (as) alunos (as) que 

participaram da pesquisa utilizam e acessam diariamente as redes sociais, assim 

também 1 (um [a]) dos (as) discentes trouxeram os programas de multimídia em 

sua argumentação, bem como o Kindle em outra resposta. 

Em ambos os questionários aparecem 1 (um [a]) aluno (a) de cada período 

relatando o pouco uso, como é perceptível neste comentário, pois para o (a) A5, 

“Faço uso de celular e internet, não uso mais redes sociais, pois na minha opinião 

isso torna as relações humanas muito superficiais” (A5 da noite) e “[...] Apenas uso 

o celular e o computador e não tenho redes sociais” (A12 da manhã), sendo estes 

também pontuados por Ferreira e Vilarinho (2013), que trazem reflexões acerca 

das tecnologias e o envolvimentos dos indivíduos com estas ferramentas, bem 

como Palfrey e Gasser (2011) que tratam sobre estas relações e mudanças que as 

tecnologias influenciam na vida dos indivíduos.  

A próxima questão buscou compreender se os discentes possuem alguma 

dificuldade na rede, pois “Com quais tecnologias e ferramentas você possui 

dificuldades? ” 

Dos questionários respondidos pelos alunos (as) da manhã, observou-se 

dificuldades relacionadas ao Moodle, redes sociais e Twitter, bem como em 

programas de formatação, edição (foto vídeo) e Pacote Office em geral. Em 

contrapartida, 3 (três) questionários não relataram nenhuma dificuldade evidente, 

segundo 1 (um [a]) discente “[...] nenhuma em especifica, tutorial salva a nossa 

vida”, bem como é ressaltado por Sales (2014) que trabalha com a questão da 

cibercultura e suas práticas, e como enfatizado por Castells (2000) e Moran (2015), 

que tratam sobre os problemas e as soluções facilitadas ao utilizar das tecnologias.  

Em relação aos questionários aplicados no período da noite, em 4 (quatro) 

respostas aparece o Excel, Lattes, Prezi e Word que possuem dificuldades. Sobre 

a superação das dificuldades que não são evidentes, 5 (cinco) questionários 

optaram por este argumento. Em 1 (um) ponto do questionário da noite se 

apresentou como diferencial entre os dois períodos, 2 (dois) questionários 

relataram que não possui tanto interesse em usar das redes, como é possível 

perceber no argumento do (a) A5 da noite que declara que “[...] Não é questão de 

dificuldade, apenas uma questão pessoal, acredito que o uso excessivo de 

tecnologias nos deixa muito acomodados e superficiais, sobretudo as que envolvem 

meio de comunicação”. Essa pontuação realizada pelo (a) A5, em relação ao uso 
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excessivo que deixa acomodados e superficiais, se assemelha a colocação de 

Pinto (2005) e, Alves e Hermant (2014), que ressaltam sobre estas mudanças 

intensas na sociedade que os usos das tecnologias provocam, assim como as 

mudanças de interação e comportamentos.  

Apenas 3 (três) alunos (as) do período da manhã optaram em não responder 

esta pergunta, a mesma quantidade e situação ocorreu nos questionários da noite.  

A próxima questão é um complemento da pergunta descrita, assim “Você 

utiliza as tecnologias em sua prática docente ou trabalho? ” 

 Dos 11 (onze) discentes do período da manhã, 9 (nove) relataram que sim, 

2 (dois) alunos (as) argumentaram que não utilizam e apenas 1 (um [a]) aluno (a) 

não respondeu à pergunta. Já dos questionários do período da noite, 12 (doze) 

alunos (as) relataram que sim, como o (a) A5 da noite que justifica sua resposta, 

pois “Trabalho com fotografia e percebo que a divulgação nas mídias sociais 

contribui positivamente com meu trabalho, da mesma forma, utilizar essas mídias 

em sala de aula de modo correto pode contribuir para o aprendizado”. Assim, Sales 

(2014) defende sobre a possibilidade de utilização destes conteúdos como 

possibilidades diferenciadas que podem potencializar o aprendizado. Sendo 

seguido de 3 (três) alunos (as) que relataram que não usam.  

A pergunta 7 (sete), tratou se “Ao longo do curso de História são utilizadas 

as tecnologias e suas ferramentas? Como é visto de maneira generalizada pelos 

docentes em que teve aula (exemplo: uso contextualizado, repulsa, medo, utilizado 

com intensidade)? ” 

 Os 11 (onze) alunos (as) do período da manhã relataram que sim, sendo 

alguns professores que utilizam cotidianamente ou raramente, mas de forma 

contextualizada, pois segundo 1 (um [a]) discente é interesse pela “[...] quantidade 

de fontes que ela proporciona” (A11), sendo este um ponto também defendido por 

Lévy (1999), Castells (2000) e Moran (2015), ao tratar sobre os inúmeros conteúdos 

que a rede disponibiliza aos usuários.  

Outro aluno (a) justifica que “Professores mais jovens usam com maior 

intensidade que outras usam somente quando julgam indispensáveis” (A9). Assim, 

como as diferentes gerações presentes na educação sejam como discentes ou 

docentes como pontua Prensky (2001) e Palfrey e Gasser (2011).  

 Nesta análise também se observou que não são todos os docentes que 

utilizam, dependendo da disciplina como declara o (a) A3 da manhã, pois “Alguns 
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professores utilizam (exageradamente) slides. Alguns usam facebook e whatsapp 

para comunicação mais rápido. E alguns não utilizam nenhuma tecnologia. 

Depende muito”. Assim, está pontuação se assemelha com Castells (2000) em 

propor os diferentes modos de comunicação pelas ferramentas de interação que a 

rede disponibiliza, como também colocado por Miranda Júnior (2013). Referente a 

alguns docentes que não se habilitam a conhecer Cardoso e Amorim (2011), como 

também ressaltado por Citelli (2004).  

 Dos questionários aplicados na turma da noite, 9 (nove) alunos (as) 

relataram que sim, dizendo que estas são tecnologias que auxiliam o docente em 

sua prática de ensino, sendo este também pontuado pelos autores Libâneo (2006) 

e Moran (2015), que tratam destas questões citadas pelos discentes 

 

 [...] é vista de uma maneira ‘comum’ pois é algo do dia-a-dia” (A14); 
 
 São utilizadas, porém, apenas como uma ‘apresentação’ dos recursos  

(A15);  
 
 [...] para a exposição de slides, mapas e vídeos online (A9); 

 
 São pouco utilizadas e também são mais vistas pela maioria dos 
professores, talvez por medo de um esvaziamento do debate, o que a meu 

ver não interfere (A2). 
 

 No questionário se apresentou em 3 (três) respostas sobre o uso moderado, 

pois para o (a) A10 da noite “Varia conforme o docente que ministra a disciplina. 

Alguns se recusam, outros adoram e permeiam entre aulas com e sem os usos, e 

outros usam somente um método”, como também o A1 da noite diz “[...] nunca se 

prendem tanto, intercalam” e para o (a) A8 da noite “Depende de cada prof, alguns 

são resistentes outra nem tanto”. 

 Outro ponto de vista que se fez presente foi sobre um uso tradicional da 

tecnologia, como descreve o (a) A5 da noite, pois “Na sala de aula há um uso 

mínimo da tecnologia que limita-se à uso de slides e responder dúvidas na mídias 

sociais”, sendo também uma reprodução do ensino tradicional com ferramentas que 

oportunizam diferentes explorações e usos (MARANDINO, 2014). 

E segundo 3 (três) alunos (as) as tecnologias não são utilizadas com tanta 

frequência no curso, também ressaltam sobre os sentimentos variados que este 

debate entre tecnologia e o uso se demonstram, como levantados por Citelli (2004), 
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e sobre a falta de incentivo aos discentes como pontua Sales (2014), assim os (as) 

discentes colocam como 

 

 [...] é usado com repulsa ex. grupos ou WhatsApp com professores (A7); 

 
 O novo é sempre bem vindo mas nunca utilizado. O uso do celular ainda 
é vista como uma zona cinzenta pelos professores  (A12); 

 
 Não são usados com muita frequência e nem somos muito incentivados 
a usar (A4).  

 

Apenas no questionário do período da noite, 1 (um [a]) aluno (a) optou em 

não responder à questão.  

Seguido da questão 8 (oito) que foi se “Você é a favor ou contra do uso das 

tecnologias como metodologia diferenciada na Educação? Por quê? ” 

 Nesta questão, os 11 (onze) alunos (as) do período da manhã relataram que 

são a favor do uso das tecnologias na educação, para alguns discentes esta 

utilização flexibiliza o processo de aprendizagem, como cita o (a) A8, “[...] Pois nos 

poupa trabalho na utilização do quadro, e também é de fácil e rápida assimilação a 

para os discentes”, para o (a) A5, “[...] possibilita uma outra metodologia ou 

aprendizagem, porém considero que deve ser utilizado com cautela, senão perde 

o sentido educacional”, como também pontua Libâneo (2006) e Sales (2014) sobre 

a necessidade de investigação e potencialização destas ferramentas disponíveis 

na sociedade.  

 Neste processo de análise dos questionários, observou-se questões a 

respeito deste uso dos jovens que estão inseridos na sociedade em rede, como 

apresenta Prensky (2001), Palfrey e Gasser (2011) e Tapscott (2010). Assim, se 

assemelha a pontuação do (a) A4 da manhã, que “[...] nos aproximarmos da 

realidade atual dos jovens, que é a tecnologia”.  

 No questionário aplicado a turma da noite, 15 (quinze) alunos (as) relataram 

que são a favor do uso das tecnologias como metodologia diferenciada na 

educação, mas enfatizam a necessidade de um trabalho direcionado, como 

também é defendido por Sales (2014) e Moran (2015), bem como a superação dos 

paradigmas tradicionais por meio destas práticas diferenciadas (BEHRENS, 1999), 

que justificam que  
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 A favor, desde que usado de forma condizente. Além de transitar entre a 
realidade e o estudo, aproxima aluno e professor deixando as práticas 
mais dinâmicas e muito mais simples e rica a compreensão da pessoa 

sobre determinado assunto (A10). 

 

A favor. Ninguém aguenta uma única metodologia ou expressão de aula 

todos os dias, se tratando do curso de história, reprodução monumentais  
não chega a lugar algum além de deixar as aulas com a visão de ‘chatas’ 
e ‘cansativas’ (o que realmente acontece) (A12). 

 

Outro ponto que aparece é que necessita ser presente na formação dos 

futuros docentes, segundo o (a) A4 da noite “[...] temos que programar estas 

metodologias diferenciais no curso de história não somos muito incentivados ao 

uso da tecnologia”, sendo esta uma questão definida e tratada por Krawczyk (2014), 

Dayrell e Carrano (2014), em que a desmotivação dos jovens discentes são muito 

presentes na educação.  

 Na próxima questão explorada, é referente se “Você é a favor ou contra o 

uso das tecnologias nos cursos de formação em licenciatura? Argumente” 

 Os 11 (onze) alunos (as) do período da manhã demonstraram-se a favor do 

seu uso na formação docente, 1 (um [a]) dos discentes acredita que “[...] as 

tecnologias podem ser recursos auxiliares no processo ensino-aprendizagem” (A2), 

como definido por Moran (2015) em que as tecnologias podem contribuir no 

processo de construção do conhecimento.   

Outro aluno (a) também traz uma reflexão interessante sobre a prática 

docente, pois para o (a) A6 “[...] Nós somos os futuros professores da rede pública 

e precisamos estar em contato durante nossa formação para podermos replicar 

futuramente e até aprimorar”, para o (a) A9 “[...] torna possível visualizarmos coisas 

que estão longe de nossa realidade, ou visualizarmos melhor o que está próximo. 

Além de proporcionar um processo de ensino mais dinâmico e proveitoso”, sendo 

estas questões tratadas por Ferreira (1999), da necessidade de proporcionar e visar 

a melhor formação docente, com vivências e experiências diversificadas para que 

estejam preparados na futura prática como professores na educação. 

Nesta questão também se faz presente pontuações interessantes sobre o 

uso das tecnologias nos cursos de formação docente, sendo uma possibilidade de 

oportunizar uma aprendizagem significativa por meio da potencialização das 

ferramentas tecnológicas (SALES, 2014; MORAN, 2015; MOREIRA, 2010, 2006). 
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Assim, 2 (dois) alunos (as) levantaram resposta semelhante a estes pontos, como 

apresenta o (a) A5 em sua esta reflexão, que é  

 

 A favor, além de uma outra maneira de aprendizagem os futuros 

professores tem que saber e entender como utilizar as tecnologias na 

escola, para além de algo somente prático (como ligar e acessar) saber 

também metodologias de trabalho (o que como e qual objetivo utilizar 

determinadas tecnologias) para que tenha de fato uma aprendizagem . 

  

Outro ponto que se fez presente no questionário é referente a tomada de 

iniciativa, pois para o (a) A3 da manhã “[...] facilita muito, principalmente o contato 

entre aluno e professor. No entanto, algo que eu aprendi na graduação é que o 

aluno achar não importa muito, aqui depende do professor querer”, por meio deste 

relato, observa-se a semelhança com reflexões de Sales (2014), Dayrell e Carrano 

(2014), acerca da desvalorização da participação e opiniões dos jovens discentes 

no processo de ensino e aprendizagem.  

Em 2 (duas) respostas do período da manhã se fez presente à crítica a 

formação e vivência por meio da educação a distância, pois como é possível 

observar em uma das colocações, pois para o (a) A4, “[...] desde que venha a somar 

e não apenas um escapa quando o professor precisa faltar e joga a aula no moodle, 

e muito mais a se fazer com a tecnologia”, sendo muito semelhante a reprodução 

do ensino tradicional com metodologias diferenciadas nos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem - AVA, sendo este um conceito que Behrens (1999) e Citelli (2004) 

trabalham.  

As respostas do questionário aplicada a turma da noite em relação a esta 

pergunta, os 15 (quinze) estudantes são a favor do uso das tecnologias no curso 

de formação, sendo estas respostas com características semelhantes. Os (As) 

discentes pontuam questões que também são abordadas por Libâneo (2006), pois 

ao propor uma ferramenta tecnológica e seus conteúdos para a prática de ensino, 

se faz necessário a leitura do material verificando as possíveis potencialidades que 

esta oferece. Assim, apresentam-se relatos em relação ao 

 

[...] o professor já seja acostumado com essas novas linguagens e tenha 

menos dificuldade na prática de ensino (A9). 
 
[...] auxilia a assimilação dos conteúdos; particularmente utilizo ‘cores ’ 

para facilitar a compreensão dos textos e também para que lembre deles;  
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sempre lembre até mesmo o número da página (dos assuntos que gosto,  
claro) (A12).  

 

Neste processo de análise, outro ponto que é levantado, é em relação a 

necessidade de preparação dos profissionais da História na formação docente, 

oportunizando uma construção dos conhecimentos e vivências significativas, para 

que o professor esteja preparado a desafios presentes na atuação nas Instituições 

de ensino (FERREIRA, 1999), assim como relata este (a) discente da noite, 

pontuando que  

 

Sou a favor também, pois saímos do curso sem base alguma para fazer 
esses usos com os alunos. Precisamos encarar essa realidade e estar 
preparados para lidar com isso, e transformar esse processo como 

benefício (A2). 

 

Outro aluno (a) ressaltou uma ideia para a temática ser trabalhada com mais 

facilidade e flexibilidade pelos docentes e discentes no curso de graduação em 

História, pois para o (a) A4 da noite “[...] poderia ser incluído este tema ou como 

contraturno como não somos muitos integrados nestes assuntos de tecnologias, 

por enquanto não se define se seria algo bem produtivo”.  

Por meio dos questionários iniciais ficam evidentes o contato com as 

tecnologias, bem como o uso na vida privada e também no curso de formação que 

fazem parte. As respostas foram bem dinâmicas e diversificadas, sendo também 

semelhantes em alguns momentos, pois dificilmente se distanciam do seu objetivo. 

Deste modo, por meio do questionário inicial, é visível a necessidade do trabalho 

com diversas possibilidades de práticas de ensino, oportunizando diferentes 

vivências na formação inicial em História.  

Observa-se que durante as repostas, se apresentou a preocupação em 

relação a estrutura das Instituições, a superação do ensino tradicional, o processo 

de ensino e aprendizagem significativo, bem como um trabalho em que considere 

as subjetividades e habilidades dos indivíduos, estimulando o ensino crítico, criativo 

e de qualidade.  

 Deste modo, após a participação dos discentes na construção dos mapas 

mentais no curso oferecido aos discentes, foi aplicado o questionário final, que 

visou compreender como foi o processo de construção do seu mapa mental, bem 

como dificuldades e pontos positivos vivenciados, investigando se esta ferramenta 

tecnológica contribui, auxilia e potencializa o ensino e aprendizagem.  
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5.2.2. ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO FINAL 

 

O questionário final teve por objetivo conhecer como foi o curso de Mapas 

mentais para os discentes, sobre como foi o entendimento e a construção do 

mesmo, bem como este que contribui para o aprendizado significativo. Sendo este 

composto por 13 (treze) questões descritivas, e entregue impresso aos alunos no 

último dia de curso. Assim, este foi aplicado nos ambos períodos onde participaram 

15 (quinze) alunos (as), sendo 9 (nove) discentes do curso de História da manhã, 

e apenas 6 (seis) da noite que responderam as questões.  

Neste processo, cabe ressaltar que ocorreu diferenças entre as turmas para 

obtenção dos questionários finais respondidos, pois como os alunos(as) do período 

da manhã apresentaram seu mapa no dia 14 (quatorze) de setembro de 2018, 

todos os presentes e participantes, conseguiram responder, em contrapartida, os 

discentes da noite, apenas 1 (um(a)) aluno(a) conseguiu responder ao questionário 

neste dia. Assim, foi necessário ir em outra data para obtenção destas respostas, 

sendo no dia 5 (cinco) de outubro de 2018, mas mesmo assim poucos alunos(as) 

estavam presentes.  

Assim, como o questionário inicial, o final foi disponibilizado on-line, para os 

participantes, visando a flexibilidade para a pesquisadora e discentes, bem como 

uma possibilidade para quem não teve contato com as perguntas impressas, 

visando principalmente os alunos (as) da noite, que participaram em menor número. 

Deste modo, obteve-se o número 0 (zero) de respostas, em ambos os turnos do 

curso de História.  

Portanto, para melhor organização das reflexões e opiniões dos graduandos 

na análise dos questionários finais e visando sua não identificação, estes discentes 

são apresentados como A de aluno (a) e o número, seguindo a contagem para o 

período da manhã, e iniciando novamente para o período da noite, assim no 

decorrer do texto, terá o relato e A1, A2, A3, A4, e seguindo o processo 

consecutivamente.  

O questionário final é composto por 13 (treze) questões, relacionadas a 

vivência no curso de Mapas Mentais, sobre a construção do mesmo, bem como 

sua elaboração dinâmica podendo utilizar conteúdos das redes sociais, com o 
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intuito de compreender se os mapas agregaram no processo de aprendizagem, e 

se esta ferramenta pode ser uma grande aliada para os futuros docentes.  

Deste modo, a primeira questão do questionário final teve por objetivo 

conhecer qual eram os sentimentos dos alunos (as) quando vivenciaram ao longo 

das etapas escolares, a proposta de construção de mapas mentais, sendo “Como 

era sua reação/interesse quando um professor propõe a construção do mapa 

mental para você? ” 

Nesta questão, 4 (quatro) alunos (as) do período da manhã tiveram um relato 

positivo em relação as vivências anteriores com os mapas mentais, como este 

relato do (a) A8, que para ele (a) “Eu já gostava da utilização de mapas e com a 

oficina chamou ainda mais a atenção para utilizar em sala”, outro (a) discente traz 

uma reflexão muito interessante, pois para o (a) A9 sempre teve “Grande interesse, 

é uma ferramenta divertida de se trabalhar”. E cabe ressaltar que algo semelhante 

ocorreu no período da noite, em que 3 (três) discentes tiveram uma resposta 

positiva. Assim, Cervantes (1999) e Buzan (2009), defendem esta questão, a 

respeito dos Mapas mentais serem uma possibilidade diferenciada e dinâmica de 

construção do conhecimento.  

Em contrapartida também se fizeram presente nas respostas dos alunos (as) 

do período da manhã, 4 (quatro) questionários que viam de forma negativa quando 

recebiam a proposta em sala de aula, assim se assemelha ao que pontua Citelli 

(2004), a respeito do trabalho com as tecnologias e equívocos iniciais de 

julgamentos na prática, sendo sentimentos estimulados pelo desconhecimento. 

Deste modo, como é possível observar em 3 (três) respostas que representam esta 

situação.  

 

Eu não gostava muito, achava que era muito ruim como aprendizagem  

(A1). 
 
É algo difícil e trabalhoso, mas acho interessante (A2). 

 
A princípio considero desnecessário (mas após a prática acho positiva)  
(A3). 

 

Nesta pergunta, no período da noite, apenas 3 (três) alunos (as) relataram 

que não, como relata o (a) A4, que “Compreendia o mapa mental como um 

exercício difícil de fazer pra pouco utilização, com a oficina percebi que na verdade 

é um exercício prático e muito eficiente” e para o (a) A2, “Na primeira vez que tive 
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essa proposta eu não conhecia o que era até entender o que era tive dificuldades, 

mas depois acabei gostando”. E apenas 1 (um [a]) aluno (a) do período da manhã 

não respondeu. 

 A próxima questão buscou apresentar qual foi o nível de interesse no curso 

proposto, como é possível verificar abaixo, sendo “Quando a oficina foi proposta, 

qual foi o nível de interesse (ex: entusiasmado, gosta da temática, baixo interesse, 

etc)? ” 

Nesta questão apenas 8 (oito) alunos (as) do período da manhã, em suas 

respostas demonstraram estar interessados no curso de Mapas mentais, como o 

(a) A2 que relatou que “Gostei bastante, apesar ou ter pouco tempo, me empolguei 

para fazer”, assim 4 (quatro) alunos(as) demonstraram estar entusiasmado, e 1 

(um(a)) “muito interessado” e outro(a) relatou que “gostava da temática”.  

Nos questionários da noite, 3 (três) alunos (as) tiveram respostas positivas 

em relação ao curso de Mapas Mentais, como o(a) A2 que “Gosto da temática”, 

para o (a) A1 “O interesse foi muito grande” e também o(a) A6 que “Me interessei 

bastante, algo diferente do que estou habitada”. Em contrapartida, na avaliação 

negativa, 3 (três) alunos (as) da noite tinham pouco interesse, pois para eles (as) 

“Não foi muito grande” (A5), “Era de baixo interesse” (A3) e “Tive pouco interesse, 

mas a medida em que conheci melhor e proposta, minha fervilhou de ideias para 

construir mapas mentais” (A4). 

No ponto negativo do período da manhã, apenas o (a) A3 relatou que tinha 

pouco interesse, pois segundo ele (a) “[...] achei um tema ‘estranho’”. E cabe 

ressaltar que apenas 1 (um [a]) aluno (a) não respondeu à questão.  

 A próxima pergunta buscou compreender o que agregou após a construção 

do mapa, que “Em sua opinião, quais as contribuições da utilização dos mapas 

mentais como metodologia diferenciada no processo de ensino e aprendizagem? ” 

Assim, neste momento se demonstrou respostas diversificadas em relação 

a esta ferramenta de construção do conhecimento, sendo estas respostas que são 

diferentes, mas sempre complementam a outra. Deste modo, no questionário da 

manhã, 4 (quatro) alunos (as) pontuaram que a contribuição dos mapas ocorre 

principalmente para a memorização e criatividade, como citam esses relatos 

 

Os mapas mentais são interessantes para: memorização, acesso fácil, 
sistematização e esquematização de conteúdos, e principalmente um 
facilitador para estudar (A3); 
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O mapa mental é uma ferramenta que contribui com a memorização do 
aluno, e não é exagerada dizer que também desenvolve a criatividade  

(A9); 
 
Ajuda na memorização do conteúdo, pois de forma prática e visual dispõe 

ele para que o aluno observe ele (A1); 
 
Bom para memorização e para estudar a partir de questões centrais do 

conteúdo (A5).  
 

Deste modo, ao tratar sobre a memorização e assimilação do conteúdo 

trabalhado na ferramenta de mapas mentais, se assemelha ao que Keidann (2013), 

Martínez e Perez (2010) tratam, sendo estas possibilidades de contribuição para a 

aprendizagem e entendimentos dos discentes em relação ao conteúdo proposto 

pelo docente em sua prática de ensino.  

Outro ponto que surgiu foi sobre superação do ensino tradicional e melhor 

compreensão, como cita o (a) A8 dizendo que “O mapa mental proporciona uma 

melhor visualização e compreensão dos alunos, além de fugir ao método tradicional 

de ensino”. Assim, estas ferramentas são uma possibilidade de superação dos 

desafios e paradigmas tradicionais presentes na educação, como também está 

sendo uma ferramenta simples que oferece inúmeras contribuições a 

aprendizagem (HERMANN; BOVO, 2005).  

Também se faz presente 1 (um) apontamento sobre o enriquecimento das 

aulas, sendo esta uma ferramenta que contribui para o docente e discente,  como 

também significativo para a construção do conhecimento e ensino crítico, mas que 

necessita da exploração de inúmeras possibilidades no processo de ensino e 

aprendizagem (FREIRE, 1996; MARTÍNEZ; PÉREZ, 2010), assim o (a) A7, pontua 

que “Penso que nós em como futuros educadores, de explorar essas ferramentas 

metodológicas, para enriquecer ainda mais as aulas”. 

No questionário do período da manhã, se observa pontuação que são muito 

semelhantes ao que Hermann e Bovo (2005), Martínez e Pérez (2010), Keidann 

(2013) colocam, ao afirmar que os mapas mentais contribuem para a melhor 

organização no processo de construção do conhecimento, como observa-se nestes 

3 (três) relatos 

 
Penso que seja um método rápido e prático para uma compreensão maior 

e assim torna-se uma ferramenta de grande utilidade (A6); 

 

Melhor organização e dinamização do conteúdo (A4); 
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É interessante para organizar as ideias, acho que os alunos compreendem 

melhor do que se for só um texto corrido (A2). 

 

 No questionário do período da noite, se fez presente respostas semelhantes 

e também muito interessantes sobre as contribuições desta ferramenta, tratando 

principalmente sobre ser envolvente, dinâmica e inovadora na construção do 

conhecimento, como defende Martínez e Pérez (2010) e Jäschke (2016). Assim, 4 

(quatro) discentes relatam que  

 

 As contribuições são gigantescas, na construção do mapa pode-se 

adicionar conteúdo de acordo com a proposta a ser trabalhada e de acordo 

com o público. Neste sentido o mapa contribui para a aprendizagem de 

forma simples e dinâmica (A1); 

 

É um exercício prático, dinâmico e eficiente, consegue simplificar 

conceitos sem torna-los simples, mantendo a construção e objetivos 

desses conceitos. Além disso permite uma maior participação do aluno no 

que se refere ao seu entendimento quanto ao conteúdo quando constrói 

esses mapas (A4); 

 

Pode me ajudar com os conteúdos e posso usar na escola (A3); 

 

Acredito que tanto como prática de memorização quanto como processo 

de ativar memórias e lembranças, fazer ligações, estimular a criatividade 

e produtividade, os mapas mentais auxiliam muito no processo de 

aprendizagem e ensino do aluno (A6). 

 

Também se faz presente direcionamentos sobre a memorização, pois para 

o (a) A2 “Ajudam na memorização e na lembrança dos conteúdos usados para a 

montagem, além de ser uma forma muito didática de ensino e aprender”. Outra 

pontuação interessante é do (a) A5, que para ele (a) “[...] contribui para iniciar uma 

discussão e também em encontrar momentos”. Assim, ambos os relatos trazem 

novamente a memorização, e também a flexibilização nas explanações, podendo 

ser utilizando em diversos momentos e áreas (MARTÍNEZ; PÉREZ, 2010; 

KEIDANN, 2013). 

Seguindo a sequência de perguntas, a número 4 (quatro) buscou conhecer 

o que eles achavam do trabalho com mapas mentais on-line, sendo “O que você 

achou da proposta da oficina, em trabalhar com o uso dos mapas mentais on-line?” 

 Assim, nas respostas dos (as) alunos (as) do período da manhã, 8 (oito) 

demonstraram gostar do curso de mapas mentais, tendo relatos variados sobre 

este processo em que 
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 [...] é muito prático para a aprendizagem (A1); 
 

 Proposta maravilhosa, mapas mentais são top (A9); 
 
 Uma proposta muito interessante, irá contribuir muito para o ensino 

aprendizagem (A8); 
 
 Achei muito interessante e legal para trabalhar com os alunos  (A7). 
 

O (A) A2 ressaltou sobre a necessidade de mais tempo “Achei legal, gostaria 

de ter tido mais tempo para fazer”. E para 1 (um [a]) dos (as) discentes do período 

da manhã, traz um relato bem recorrente, ligado muito a Teoria de Ausebel sobre 

a Aprendizagem Significativa, em que os mapas mentais se demonstram como 

ferramentas potencialmente significativas na construção do conhecimento 

(MOREIRA, 2006; BUZAN, 2009), pois para ele (a)  

 
Achei muito enriquecedora, pois não costumo trabalhar muito com 

tecnologias (embora já tenha feito mapas mentais de outras formas, online 

foi melhor) (A3). 

 

 Nesta questão os (as) alunos (as) da noite, 1 (um [a]) discente relatou que 

não encontrou dificuldades, 2 (dois) alunos (as) avaliaram como bom, pois para 

eles (as) “[...] fica mais acessível” (A5) e “Gostei vou acessar” (A3). O (A) A1 traz 

uma avaliação interessante e relacionado a aprendizagem, pois “Achou válido, pois 

é uma ferramenta que auxilia na compreensão do conteúdo a ser trabalhado”. 

Assim, sendo a ferramenta definida por Buzan (2009) e em relação a compreensão 

dos conteúdos, cabe enfatizar Hermann e Bovo (2005) que trabalha com diferentes 

contribuições na aprendizagem pelos Mapas Mentais.  

 Na análise das respostas dos(as) alunos(as) da noite para esta questão,  se 

apresentou 1 (um [a]) reflexão sobre a atuação do professor, pois para o (a) A4 é 

legal, pois “Plataformas online são bastante práticas e como estamos ‘conectados’ 

atualmente, envolve-se com mídias sociais é essencial seja em qualquer área de 

atuação”, em que é também defendida pelos discentes está muito ligada ao que 

Hermann e Bovo (2005), Vilela (2008) e Keidann (2013) defendem, pois esta é uma 

ferramenta que pode ser utilizada nas diversas áreas e momentos da construção 

do conhecimento. Assim, outro ponto muito recorrente a ser enfatizado, levantado 

por 1 (um [a]) dos (as) discentes, é referente a estrutura da instituição que se faz 

necessário, pois para o (a) A2 é “Muito interessante, quando se tem acesso á 
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internet”, sendo assim necessário adaptações conforme as diferentes 

necessidades e propostas (KEIDANN, 2013). 

 Na pergunta 5 (cinco), esta teve como intuito compreender sobre “Qual a 

relevância desta oficina ser ofertada em seu curso?” 

 Assim, na análise da questão, nos questionários da manhã apareceu alguns 

pontos diversificados, um deles sendo os mapas mentais como uma alternativa 

diferenciada para a preparação da aula, de trabalho ou estudo, como ressalta os 

discentes, pois 

 
Contribui em apresentar uma nova alternativa de preparação de aula, de 

trabalho ou fichamento (A9); 

 

Foi muito útil, pois me agradou a pensar em novas formas de ensino (A1).  

 

 Sendo estes pontos também enfatizados por Vilela (2008), Hermann e Bovo 

(2005) e Jäschke (2016), ao ser colocado os Mapas Mentais como ferramentas, 

este contribui como uma prática de ensino diferenciada no processo de construção 

do conhecimento.  

Nesta análise do questionário final, também apareceu respostas ligadas ao 

fato de ser proposto o curso de Mapas mentais para o 3º (terceiro) ano de História 

da Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO no Campus Santa Cruz 

em Guarapuava - PR, que se caracterizou como uma nova possibilidade que não 

havia sido vivenciada, como relata o (a) A8, que “A oficina é uma nova forma de 

abordagem do conteúdo, metodologia esta que não era tanto utilizada no curso”. 

Assim, esta colocação se assemelha ao que Freire (1996) defende, pois, ao 

oportunizar práticas diferenciadas, estimula a reflexão e transformações no 

processo de ensino e aprendizagem.  

 Outro ponto que se fez presente é sobre a aprendizagem significativa que 

deve ser uma possibilitando por meio de práticas de ensino planejadas e adaptadas 

conforme a viabilidade e necessidades no processo de ensino e aprendizagem 

(MOREIRA, 2006; 2010). Assim, para os (as) discentes  

 

Foi uma aprendizagem muito rico, visto que possibilitou novos modelos e 
ferramentas na hora de construir os mapas mentais  (A7) 
 

É algo que deveria ser tido como uma prática de ensino e inclusão na 
mesma em casos como licenciatura (A6).  
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 Desta forma, em 2 (duas) das respostas do período da manhã se apresenta 

um direcionamento voltado para a sistematização de informações, pois para eles 

(as) há 

 
Muita, pois há conteúdos com muita informação e o mapa mental ajuda a 
sistematizar (A5).  
 

É importante para dinamizar o ensino de história. Agora estamos em 
período de regência de estágio e pretende utilizar mapa mental lá (A2).  

 

Portanto, observa-se que novamente é pontuada sobre a contribuição para 

a atividade de organização de conhecimentos com a ferramenta de construção de 

Mapas Mentais, como defendem Hermann e Bovo (2005), Martínez e Pérez (2013), 

Keidann (2013). Cabe também ressaltar que oportunidades diferenciadas, 

contribuem na relação de teoria e práxis e no trabalho dos futuros docentes, como 

pontua Ferreira (1999).  

 O(A) A3 traz uma reflexão voltada para a contribuição para todos os 

envolvidos na construção do conhecimento, em que afirma que foi “Muito 

significativa por ser licenciatura, podendo ser utilizado tanto por mim (enquanto 

professora), como pelos alunos”, sendo uma colocação relacionada a 

aprendizagem significativa que os mapas mentais proporcionam ao estimular 

diferentes habilidades e vivências, bem como a possibilidade de potencializar as 

ferramentas tecnológicas (MOREIRA, 2006, 2010; SALES, 2014). 

 Os questionários respondidos pelos (as) alunos (as) do período da noite, se 

fez presente opiniões para esta questão da relação de professor, aluno e à 

docência como um todo, como é possível observar nestas 3 (três) reflexões 

 
Tem grande importância pois e algo que nós poderemos usar no futuro  
(A5); 

 
Grande, de acordo com o aceite dos professores e alunos  (A2); 
 

Destrói a ideia de simples o uso e que poder de grande utilidade (A3). 
  

Segundo 1 (um [a]) outro (a) aluno (a) deste turno, “A relevância é muito 

grande, pois abre novas possibilidade de aprendizagem ” (A1), sendo novamente 

presente a aprendizagem significativa (MOREIRA, 2006) como uma das 

possibilidades nesta prática de ensino. Já o (a) A4, enfatiza a possibilidade que o 

curso oferece para sua utilização, pois para ele (a) a “História é uma disciplina que 
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oferece várias oportunidades para aplicar mapas mentais”, sendo possível por meio 

de Silva, David e Mantovani (2015), afirmar o que o (a) A4 defendeu, em que esta 

é um campo que oportunizar um trabalho pelo diálogo pelas diferentes épocas e 

etapas que são estudadas nesta área, se caracterizando como dinâmico e de 

transformações constantes, assim os mapas mentais podem auxiliar o docente e 

discente no ensino e aprendizagem, flexibilizando o entendimento e vivências 

nestes processos históricos.  

Durante a análise desta questão, também em 1 (um [a]) dos questionários 

se apresentou uma resposta voltada para as tecnologias e o curso, como ressalta 

o (a) A6, “Grande no curso de história não temos muito essa discussão sobre 

tecnologias e ferramentas para o ensino”.  

 Assim, para complemento da questão anterior, se fez necessário a pergunta 

6 (seis), que buscou compreender sobre “Qual a viabilidade do uso dos mapas 

mentais on-line na educação? Contribui para o processo de construção do 

conhecimento?” 

Desta forma, nas respostas dos(as) discentes do período da manhã, todos 

os(as) participantes apresentaram posições positivas, enfatizando a flexibilidade, 

pois como relata o (a) A9, ao afirmar que “Com certeza contribui com a construção 

do conhecimento, ainda mais por ser algo de fácil acesso”. Para outro (a) facilita no 

andamento das aulas por ser uma ferramenta diferenciada, pois segundo o (a) A4 

é “Muito viável, ajuda muito pois tira a aula da monotomia”, sendo estas uma 

colocação semelhante a defesa de Hermann e Bovo (2005), Martínez e Pérez 

(2010) e Keidann (2013), que trazem os mapas mentais como uma prática de 

ensino e aprendizagem dinâmica e de simples uso. 

 Na complementação das respostas anteriores, 2 (dois) alunos (as) do 

período da manhã enfatizam sobre a contribuição no processo de ensino e 

aprendizagem, pois para eles (as) a “[...] torna fácil a assimilação do conteúdo para 

os alunos” (A6) e “Sim, através dos mapas os alunos serão capazes de ter uma 

melhor compreensão e visualização do conteúdo assim contribuindo para o 

processo” (A8), sendo estes pontos também defendidos por Martínez e Pérez 

(2010), Keidann (2013). 

 Na análise desta questão, 4 (quatro) alunos (as) do período da manhã, 

enfatizaram sobre a estrutura que se faz necessário para a adoção e prática desta 

ferramenta, pois para eles (as) 



 

169 
 

 

Necessita de uma estrutura que possibilita o acesso nas escolas, para que 
todos possam ter acesso. Isso contribui muito na formação do 

conhecimento do aluno (A7); 
 
Deve contribui, o problema, por ser online é o acesso à internet (A2); 

 
Sim, o único problema que poderia acontecer é o acesso à internet (A5); 
 

Com certeza contribui. A sua viabilidade depende da internet, da estrutura 
escolar (como de laboratório de informática) e da organização (verificação 
do acesso que os alunos tem, como planejar o conteúdo, etc) (A3).  

  
 Assim, Keidann (2013) aponta que surgem a necessidade de adaptação e 

modificações das práticas conforme a necessidade e viabilidade no meio, sendo 

esta uma ação realizada no planejamento do docente. Para o (a) A1 da manhã, 

caso não se tenha a estrutura pode ocorrer a adaptação, como ele (a) pontua, “Se 

tem o aporte para dar on-line é muito útil, mas se não tiver pode ser manual. 

Contribui muito”. 

 Nos questionários do período da noite é ressaltado com intensidade sobre 

esta questão da estrutura, ocorreu que 4 (quatro) alunos (as) enfatizam a questão 

da internet o que é muito recorrente ao ser proposto esta ferramenta on-line na 

prática de ensino, como é visível abaixo,  

 

Desde que se tenha acesso, se torna viável para a construção de 
conhecimento, sendo interessante o seu uso de modo off line ou manual 
(A2); 

 
Dentro das escolas fica difícil acessar ele online, mais ele contribui 
bastante para construir o processo de conhecimento, trazendo ele de 

outras formas para dentro da sala de aula (A5); 
 
A única dificuldade é questão da internet escolar, se ela é ou não eficaz 

(boa) para o acesso dos alunos à internet. Mas contribui sim para a 
construção de conhecimento, porque parte dos alunos do que eles sabem 
para sistematizar algo (A6). 

  
Neste processo de análise, observou-se que 1 (um [a]) aluno (a) traz uma 

pontuação defendida por Hermann e Bovo (2005), em que os Mapas Mentais são 

ferramentas e práticas de ensino simples e flexíveis, e o (a) discente A1 da noite 

relembra esta questão, ao afirmar que “É extremamente viável, uma vez que a 

construção do mapa é simples e eficaz” (A1). 

 Em 1 (um) dos questionários da noite, se apresenta e ressalta-se sobre a 

necessidade desse trabalho com as tecnologias em sala, pois como Moran (2015) 
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afirma é uma possibilidade diferente na aprendizagem, proporcionando diferentes 

preparações e vivências aos discentes, assim o (a) A4 defende que   

 

[...] como em qualquer outra área, na educação também percebemos a 
necessidade de introduzir tecnologias como metodologia de ensino,  
contribui para o conhecimento e aprendizagem porque é uma forma de 

chamar a atenção dos alunos no dia de hoje. 

 

 Seguindo o andamento do questionário, a próxima questão buscou conhecer 

a relação dos alunos (as) com os conteúdos da rede, pois “Em sua vida particular, 

gosta de acessar e ver conteúdos relacionados a imagens ‘memes’, e outros 

conteúdos das redes sociais? ” 

 Dos 9 (nove) questionários respondidos pelos (as) discentes do período da 

manhã, todos responderam que sim. Em 1 (um) deles, tem-se uma resposta 

curiosa, pois 1 (um [a]) dos (as) alunos (as) relataram que utilizam um aplicativo 

específico para explorar memes na internet.  

 Na análise dos questionários do período da noite, o mesmo ocorreu, pois os 

(as) 5 (cinco) discentes relataram que sim, e apenas 1 (um [a]) dos (as) alunos (as) 

relatou que não, o que se demonstra o ponto diferencial desta questão nos dois 

questionários. 

 Assim, como estes discentes utilizam destes conteúdos disponíveis, se fez 

necessário a pergunta 8 (oito), que buscou conhecer a opinião deles em relação a 

sua utilização na educação, “Na sua opinião, é possível utilizar os conteúdos das 

redes sociais no processo de construção do conhecimento?” 

Nos questionários do período da manhã, 9 (nove) dos (as) discentes, ou seja, 

todos os (as) participantes relataram que sim, sendo com diferentes pontos de 

reflexões enfatizados nas respostas, como o (a) A8 que fala que “[...] através da 

leitura e conhecimento das metodologias para o uso destes recursos” e “[...] é muito 

melhor pois fala na linguagem diferente e gera interesse” (A1), sendo este um ponto 

defendido por Libâneo (2006), em que o trabalho com estes conteúdos, necessitam 

de leituras pedagógicas para compreensão da veracidade de informações, as 

contribuições que a ferramenta oferece, bem como, a viabilidade desta.  

Um dos pontos que também se faz presente, é algo da realidade dos 

alunos(as) da escola, pois pra estes 2 (dois [duas]) graduandos (as), “[...] faz parte 

do dia a dia” (A2) e “Com certeza (Conforme fizemos á prática na oficina), pois 
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aproxima do cotidiano dos alunos” (A3). Sendo este também um ponto citado e 

defendido por Freire (1996), pois o trabalho docente é construído em coletivo, com 

a presença e participação de ambas as partes, sendo também uma aproximação 

com os indivíduos que fazem parte deste processo (PALFREY; GASSER, 2008; 

REIS; JESUS, 2014; DAYRELL; CARRANO, 2014).  

 Outro ponto ressaltado em uma reflexão foi a necessidade de ponderar e 

verificar o que agrega no processo de construção do conhecimento, como pontua 

Ferreira (1999) e Libâneo (2006), assim o (a) A6 da manhã, diz que “Sim; basta 

saber selecionar aquilo que deseja e fazer um recorte cirúrgico afinal nem tudo nas 

redes sociais são verídicas”, bem como ressaltado pelo (a) A7 que se apresenta 

como uma complementação da pontuação anterior, é “[...] desde que o professor 

saiba conduzir de forma que se extraia todo o conteúdo proposto”.  

Referente aos alunos (as) do período da noite, observou-se que os (as) 6 

(seis) relataram que sim, e em 3 (três) respostas ilustram a diversidade de opiniões 

presentes, em afirmar que “[...] é uma forma de unir conhecimento com ferramentas 

do cotidiano” (A1), outro (a) discente traz uma reflexão interessante, pois para 

ele(a) é uma possibilidade de “[...] principalmente para descontruir alguns 

preconceitos e materalizações que circulam nas redes” (A6), e também sobre o 

acesso, pois “[...] ainda mais porque internet e redes sociais estão muito presentes 

nas vidas dos alunos” (A3), sendo este também um ponto defendido por Palfrey e 

Gasser (2008), Reis e Jesus (2014),  Dayrell e Carrano (2014).  

 Seguindo a próxima questão, a pergunta 9 (nove) buscou compreender 

como foi a experiência de “A utilização das imagens, ‘memes’, conteúdos das redes 

sociais como um todo, contribuíram para esta elaboração do seu mapa mental? 

Conte sua experiência”. 

 Assim, no período da manhã, todos os participantes relataram que 

contribuíram para a elaboração do mapa mental, em 5 (cinco) deles relatam que 

possibilitou que a aprendizagem fosse mais dinâmica, como é possível observar 

abaixo 

 

Contribuiu bastante, por isso deixa a aprendizagem mais dinâmica. Foi 
possível retirar as imagens do facebook e do google (A7); 

 
Sim. Acho que por dinamizar para os alunos, os memes tornam mais fácil 
de entender. Peguei um do google e outro está nas redes sociais em geral 

‘sexta no globo repórter’, ‘é verdade esse bilhete’” (A2); 
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Sim, o fato de ter muito contato com esses conteúdos foi primordial para 
a preparação do mapa. Pesquisei no Google as imagens  (A9); 
 

Sim. A internet é uma ferramenta que nos põe frente ao mundo de notícias  
sendo assim torna-se extremamente fácil a elaboração de mapa 
conceitual, ou mental (A6); 

 
Sim, por ser um conteúdo próximo da realidade dos alunos e da nossa, o 
processo torna-se mais fácil e interessante (A8). 
 

 Deste modo, todas as colocações se assemelham ao que Martínez e Pérez 

(2010) defendem, ao afirmar que os recursos variados podem contribuir e agregar 

na construção dos mapas, bem como na aprendizagem. Também se faz presente, 

sobre o grande fluxo de informações que se fazem presente na rede e que se aliado 

a educação, pode contribui para uma análise do esta oferece aos indivíduos 

(CASTELLS, 2000). Assim, se faz por último pontuado sobre a possibilidade de 

aliar os conhecimentos dos discentes com o processo de construção do 

conhecimento científico, como enfatiza Palfrey e Gasser (2008), Reis e Jesus 

(2014), Dayrell e Carrano, (2014). 

Segundo 1 (um [a]) aluno (a), “Como não tenho Facebook, não tenho tanto 

contato com memes e não utilizei no meu mapa, mas achei muito criativo os dos 

colegas” (A3), 1 (um [a]) outro [a] discente relata que não utiliza com frequência, 

“Sim, mas não conheço muito memes, meu colega que ajudou” (A5). 

Para os (as) discentes do período da noite, contribuem. Mas, em análise ao 

questionário observou-se que obteve-se respostas mais diversificadas em relação 

a utilização destes conteúdos na elaboração do mapa, pois segundo 1 (um [a]) dos 

[as] alunos [as], traz reflexões sobre o dia a dia, “Sim, me lembrei de uma page no 

facebooks com conteúdos relacionados a temática e em alguns memes, enriquece 

o debate pois coloca elementos do nosso dia a dia” (A6). Para o (a) A2 é legal, pois 

“[...] tem como fazer conexões de conceitos, épocas e acontecimentos de forma 

que eu mesmo e os alunos entendam de uma forma mais simples”, sendo este um 

trabalho necessário no processo de ensino e aprendizagem sendo também 

enfatizado por Moran (2015), Martínez e Pérez (2010) e por fim Moreira (2006).  

 O (A) A5 classificou como atraente, pois “Contribuem sim, pois eles ajudam 

a explicar o assunto como também tornam mais atraente, aos olhos dos alunos”. 

Para 1 (um [a]) dos (as) discentes é uma atividade complexa, já outro (a) relata que 

“A primeira experiência não utilizei ‘memes’ por falta de tempo, mas creio que 
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futuramente passo usar inclusive no estágio com o público adolescente” (A1).  E 

apenas 1 (um [a]) aluno (a) não respondeu a esta questão.  

 Assim, a pergunta 10 (dez), buscou conhecer como foi o curso para estes 

futuros docentes, sendo sobre “Quais as facilidades encontradas e o que mais 

gostou durante no curso? ”. 

Nesta questão, no período da manhã, 2 (dois) alunos aliaram a prática a 

teoria, em que no curso de mapas mentais “A parte prática foi a más interessante, 

porém a introdução teórica foi muito importante para a elaboração” (A8) e “Na 

verdade todo o trabalho torna-se fácil desde que se tenha o mínimo de 

conhecimento do conteúdo fica mais fácil. Gostei da praticidade com que se pode 

trabalhar os mapas mentais” (A6), sendo uma relação feita também por Freire 

(1996), que enfatiza a necessidade de teoria e prática caminhar juntas no processo 

de construção do conhecimento.  

Já 3 (três) discentes da manhã, citaram o site e o processo de criação, como 

é possível observar nestes 2 (dois) relatos abaixo, que ressaltam sobre a 

elaboração de mapas mentais de forma dinâmica, como também a utilização de 

diferentes estratégias de criação (MARTÍNEZ; PÉREZ, 2010; JÄSCHKE, 2016). 

 
O site utilizado foi simples, o processo de criação foi muito fácil. O que 
mais gostei foi a liberdade na hora da criação (A9); 

 
O site é fácil de manipular e para as aulas de história achei muito positivo 
para abordar principalmente os processos históricos  (A3). 

 

O (A) A7 enfatizou o site, pontuando uma questão importante, que foi 

possível realizar com os (as) discentes da manhã que foi a apresentação do mapa, 

sendo uma oportunidade de compartilhar experiências e oportunizar o 

enriquecimento da prática por meio destas explanações e interações que ocorrem 

no momento (HERMANN; BOVO, 2005; VILELA, 2008; BUZAN, 2009; KEIDANN, 

2013; JÄSCHKE, 2016). Assim, o (a) A7 pontua que  

 
A facilidade de poder montar o mapa em uma ferramenta que possibilita 
dar um visual mais dinâmico. Eu gostei mais na hora de mostrar para a 

sala o meu trabalho.  

 

Outro ponto que também foi enfatizado, é sobre a explicação e materiais 

apresentados, bem como o andamento do curso, para 1 (um [a]) aluno (a), como a 

explicação e conteúdo. O (A) A4, classificou que “[...] para construir o mapa ficou 
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fácil e divertido”, sendo semelhante a pontuação de Cervantes (1999), ao 

apresentar os mapas mentais como uma ferramenta dinâmica e de uso 

simplificado. 

Na análise das respostas desta questão no questionário da noite, 1 (um [a]) 

discente avaliou a elaboração, pois para o (a) A1, “A construção do mapa é simples 

e pode ser usado com mídias alternativos (fotos, imagens, etc)”, tendo uma outra 

resposta com o mesmo foco, o (a) A6 que traz “Do uso das imagens e memes e do 

acervo ao aplicativo on-line para personalização do mapa com o uso de cores e 

afins”, ambas se assemelham as colocações feitas por Martínez e Pérez (2010) 

durante o estudo. 

Também se apresentou 2 (duas) reflexões do discentes na noite, sendo  

interessante e que precisa ser ressaltada, pois para o(a) A4 “O mais interessante 

foi a possibilidade de conhecer melhor e olhar com outros olhos para o mapa 

mental”, bem como sua contribuição que é “O uso de conceitos-chave, ajudando 

na memorização de uma explicação maior” (A2), sendo resultados de uma 

aprendizagem significativa que a prática de ensino diferenciada possibilitou aos 

discentes (MOREIRA, 2006; 2010), sendo este um processo em que são 

possibilidades de exercitar a criatividade e valorizar as diferentes subjetividades 

presentes na construção do conhecimento (ALENCAR, 2001).  

No questionário do período da manhã e noite, apenas 1 (um) indivíduo não 

respondeu à questão, totalizando 2 (dois) discentes que não responderam à esta 

pergunta. 

Seguindo a lógica da pergunta anterior, a pergunta 11 (onze) busca conhecer 

as dificuldades encontradas neste processo, sendo “Quais as dificuldades 

encontradas na elaboração do mapa mental on-line?” 

Assim, na análise do questionário da manhã, foi observado diferentes 

reflexões apresentadas nas respostas, sendo a primeira em relação as dificuldades 

encontradas a colocar vídeo no mapa mental, como 2 (dois) alunos (as) pontuam 

esta questão em que o software que não possibilita uma exploração desta 

alternativa.  

Deste modo, outro ponto enfatizado por 2 (dois) discentes é sobre a 

organização das ramificações e ideias, como é possível observar na reflexão do (a) 

A6, em que “[...] organizar cada fato no seu lugar fazendo com que faça sentido e 

facilite na oralidade do apresentador”, sendo esta uma atividade complexa, que 
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necessita do envolvimento do discente para ser realizada e ter sentido no mapa 

mental (HERMANN; BOVO, 2005; BUZAN, 2009; KEIDANN, 2013, JÄSCHKE, 

2016). 

Para 5 (cinco) alunos (as) da manhã, as dificuldades encontradas são 

referentes ao software e site, como é possível observar nesta resposta, em que “No 

início haveram algumas dificuldades quanto a utilização do programa, porém o 

trabalho saiu como esperado” (A8), bem como o (a) A1 que, diz que “[...] o site não 

contribui muito, mas nada que atrapalha”. 

Já na análise do questionário respondido pelos (as) alunos (as) do período 

da noite, observou-se que 3 (três) alunos (as) relataram que não tiveram 

dificuldades, para 2 (dois) discentes o site oferece, como é possível ver na 

colocação do (a) A2 “[...] alguns recursos limitados”, e 2 (dois) discentes optaram 

em não responder a esta questão.  

Na resposta da pergunta 12 (doze), buscou-se compreender se utilizariam 

dos mapas mentais como metodologia de ensino e aprendizagem, pois “Você como 

futuro docente de história, faria esta proposta e com este tipo de elaboração 

(utilizando conteúdos das redes sociais) a seus alunos?” 

 Assim, os(as) alunos(as) do período da manhã responderam que sim, sendo  

muitas das colocações pontuadas pelos(as) alunos(as) são em relação ao que 

Freire (1996), Moreira (2006), Sales (2014) e Moran (2015) defende, como citam 

os discentes, necessita ser um processo significativa, em tenha relação as 

experiências, subjetividades e opiniões dos discentes, necessitando ser práticas de 

ensino que visam a educação de qualidade, bem como uma possibilidade de 

ferramenta auxiliadora para a construção do conhecimento. Portanto, para os 

discentes, os mapas mentais são 

 

Com certeza a metodologia é muito boa (A9); 
 

Se torna mais interessado e se faz presente do cotidiano dos alunos  (A8);  
 
Sim, se é útil para a minha aprendizagem pode ser útil para o aluno (A1); 

 

Utilizarei já este ano no meu estágio (A3). 
 

 O (A) discente A7 da manhã, enfatiza que “[...] nós como professores de 

história, temos que se reinventar e aprender modalidades novas para que o aluno 

da era da tecnologia se interesse no conteúdo”, sendo este um ponto salientado 
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por Citelli (2004), ao afirmar sobre a necessidade dos discentes conhecerem as 

possibilidades diferenciadas que as tecnologias oferecem, fazendo um trabalho 

crítico e educacional sobre os conteúdos e ferramentas utilizadas (LIBÂNEO, 

2006).  

Portanto, no questionário respondido pelos (as) discentes do período da 

noite, 4 (quatro) classificaram como legal, para 1 (um [a]) deles (as) necessitam 

conhecer melhor e 2 (dois) avaliaram como sim apenas.  

 Já a pergunta 13 (treze), tem como foco a finalização do questionário, 

buscando avaliar como foi o curso de mapas mentais para os graduandos do curso, 

sendo “Faça uma breve avaliação da oficina como um todo, orientações, 

direcionamentos?” 

 Assim, as respostas para a última pergunta do questionário, aplicado aos 

alunos (as) do período da manhã, obteve-se respostas diversificadas, sendo 6 

(seis) que classificaram como legal, e para 1 (um) deles foi de grande aprendizado, 

como é possível verificar abaixo. 

 A oficina me ajudou a perceber que há meios mais práticos de se elaborar 
alguma aula a partir do que se põe no mapa (A6); 

 
A oficina foi uma ferramenta muito importante nesta etapa da formação,  
pois até então não tínhamos muito conhecimento quanto a isso (A8); 

 
A oficina foi muito e de grande aprendizagem. Gostei do fato da aula ter 
sido conduzido de forma livre e flexível pela Tainá (A7); 

 
Foi muito bom, orientação e direcionamentos, nos instigou a querer mais  
(A1); 

 
A introdução ao tema foi ótimo, assim como a orientação ao site que 
proporciona a ferramenta para criar o mapa (A9); 

 
Achei a oficina bem estruturada: discussão teórica sobre a importância, a 
produção e a apresentação. Acho importante conhecer diferentes 

ferramentas para o ensino (A3). 
 

 Para o (a) A2 da manhã, enfatizou a necessidade de mais tempo de curso, 

pois para ele (a) “Foi legal, talvez tivesse sido melhor se a gente tivesse tido mais 

tempo para pesquisar sobre o assunto” 

 Já em respostas do questionário aplicado aos discentes do período da noite, 

4 (quatro) alunos (as) classificam como legal, como é possível observar nos 3 (três) 

relatos abaixo,  

Muito enriquecedora, abriu um novo horizonte para didáticas em sala de 
aula (A2); 
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Foi uma boa oficina, trouxe boa orientação de como fazer um mapa mental 
e de que conteúdos podemos trabalhar (A5); 

 
Foi tudo de bom didático, o debate foi bacana e a temática enriquecedora.  
Gratidão! (A6). 

 

 O diferencial do período da noite para o da manhã, é que 2 (dois) discentes 

optaram em não responder à esta questão.  

 Assim, por meio dos questionários finais respondidos pelos participantes da 

pesquisa, fica evidente apontamentos positivos em relação a contribuição dos 

mapas mentais para a aprendizagem, sendo possível perceber que foi um processo 

significativo de construção, bem como a vivência no curso de mapas mentais 

oferecido, que apesar da sua pouca duração, obteve resultados positivos na prática 

com os acadêmicos do 3º (terceiro) ano de História na Universidade Estadual do 

Centro-Oeste, campus Santa Cruz em Guarapuava - PR. 

Deste modo, outro apontamento recorrente demonstrado nos questionários 

foi referente a estrutura das instituições de ensino para a utilização de softwares 

on-line, bem como a necessidade destas práticas diferenciadas serem oferecidas 

aos docentes constantemente em sua formação inicial, se apresentando como uma 

possibilidade de vivenciar novas oportunidades, estando preparado para a futura 

prática em sala de aula e alguns desafios que esta proporciona. 

Portanto, seguindo a proposta do curso, em que ocorreu 5 (cinco) horas de 

teoria e 2 (duas) de práticas, foi proposto a construção dos mapas mentais aos 

participantes da pesquisa, sendo esta uma etapa que tinha como objetivo de ser 

realizada, conforme o planejamento da pesquisa de campo. Assim, foi possível 

obter resultados diferenciados em cada turma, cada um com especificidades 

diferentes, os mapas são criativos e muito bem estruturado pelos discentes. Desta 

forma, foi possível verificar na prática a viabilidade do que foi trabalhado 

teoricamente e a veracidade das respostas em relação as vivências apresentadas 

no questionário final.  

 

 

5. 3. A CONSTRUÇÃO DOS MAPAS MENTAIS 

 

 Os Mapas Mentais sendo uma ferramenta que auxilia na construção do 

conhecimento e na prática docente, também estimula diferentes habilidades, 
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subjetividades e a criatividade, bem como a criticidade pelo envolvimento com a 

temática tratada na elaboração de um mapa mental. Assim, o curso contou com 5 

(cinco) horas de teoria e 2 (duas) horas de prática, que visou a construção de um 

mapa mental e sua apresentação em sala de aula. 

Deste modo, a construção e apresentação dos mapas mentais estava 

planejada para o dia 14 (quatorze) de setembro de 2018 (sexta-feira), ocorrendo no 

último dia presencial de curso, sendo esta uma etapa que possibilitou a produção 

e envolvimento dos discentes com a proposta do curso oferecido, bem como a 

relação com a teoria, foi possível investigar como a construção dinâmica de mapas 

mentais por meio de um software on-line, pode auxiliar o docente como metodologia 

de ensino diferenciada e os discentes no processo de aprendizagem. Portanto, 

obteve-se um total de 16 (dezesseis) mapas mentais construídos pelos 

participantes da pesquisa dos ambos os turnos (manhã e noite).  

 Desta forma, os mapas mentais apresentados abaixo, foram construídos 

pelos discentes do 3º (terceiro) ano de História da manhã e noite, da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, Campus Santa Cruz em Guarapuava – 

PR.  

Deste modo, no período da manhã, se obteve um total de 10 (dez) mapas 

mentais construídos pelos acadêmicos. Assim, os discentes e docente regente 

decidiram em conjunto que a temática que seria explorado nos mapas seria sobre 

escravidão, por estarem trabalhando com Nações e Nacionalismo, tendo como 

base e fundamento um texto que tratava sobre a temática.  

 No dia 14 (quatorze) de setembro de 2018 (sexta-feira), alguns discentes do 

período da manhã conseguiram construir seus mapas durante a explicação, e 

alguns já haviam explorado o software durante o contra turno do dia anterior, assim 

foi possível realizar algumas apresentações em sala, outros sendo apenas enviado 

no grupo do Facebook.  

 O primeiro mapa mental que foi explanado em sala, partiu de uma colocação 

feita por um candidato a presidência no ano de 2018, sendo um mapa construído e 

apresentado por uma dupla de discentes, em que utilizaram poucas ramificações, 

mas com diversas imagens e até mesmo os “memes”, como é possível observar na 

figura 26 (vinte e seis).  
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Figura 26: Mapa mental sobre Portugal 

 

Fonte: Elaborado por 2 discentes da História da turma da manhã  
 

 O 2º (segundo) mapa mental construído e apresentado por 1 (um [a]) 

discente da manhã, utilizou de diversas ramificações com frases e imagens, como 

é notável na figura 27 (vinte e sete). 
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Figura 27: Mapa mental sobre Escravidão 

 
Fonte: Elaborado por 1 discente de História da turma da manhã  

 

Seguindo a pesquisa, outro (a) discente trouxe um mapa mental com 

diversas ramificações, citando referência do texto que utilizou em/no seu mapa 

mental, como é possível observar na figura 28 (vinte e oito), também apresentou 

em sala.  
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Figura 28: Mapa mental sobre a Abolição da escravidão no Brasil 

 

Fonte: Elaborado por 1 discente de História da turma da manhã  

 

O outro mapa também apresentado e postado no grupo do período da 

manhã, foi sobre a Escravidão no Brasil, assim como o anterior utilizou de diversas 
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ramificações, mas também imagens no seu trabalho, como é possível visualizar na 

figura 29 (vinte e nove). 

 

Figura 29: Mapa mental sobre Escravidão no Brasil 

 

  

Fonte: Elaborado por 1 discente de História da turma da manhã  
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A figura 30 (trinta) a seguir, é uma mapa mental sobre Nações e 

Nacionalismo, apesar do tema se distanciar do que foi decidido para ampla maioria, 

este pediu permissão a professora docente da turma em seguir a proposta da 

disciplina devido as referências que este aluno (a) tinha para a temática, 

possibilitando uma exploração dinâmica de assuntos que o (a) graduando (a) 

possuía mais afinidade, seguindo assim um mapa mental com diversas 

ramificações e com pessoas que são referências para o seu debate, sendo este 

apresentado e enviado no grupo on-line.  

 

Figura 30: Mapas Mentais sobre Nações e Nacionalismos 

 

Fonte: Elaborado por 1 discente de História da turma da manhã  

  

Seguindo o trabalho desenvolvido pelos (as) discentes da História, outro 

mapa mental apresentado por uma dupla em sala pelo software on-line, também foi 

sobre Nações e Nacionalismo. Assim, além de explorar diversas ramificações, fez 

a utilização de imagens, bem como de um vídeo, mas como o software não abre o 

mesmo, os (as) discentes tiveram que mostrar o mesmo on-line pelo youtube, 

sendo possível observar os detalhes do mapa mental pela figura 31 (trinta e um). 
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Figura 31: Mapa mental sobre Nações e Nacionalismos  

 

Fonte: Elaborado por 2 discentes de História da turma da manhã  

 

 Na figura 32 (trinta e dois), o mapa mental construído por 1 (um [a]) discente 

trata sobre as “Marcas da Escravidão”, este não foi apresentado em sala, apenas 

publicado no grupo on-line do Facebook.  
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Figura 32: Mapa mental sobre Marcas da Escravidão 

 

Fonte: Elaborado por 1 discente de História da turma da manhã  
 

 O próximo mapa mental postado no grupo do Facebook, e que não foi 

apresentado em sala é o da “Escravidão x colonicação”, sendo este um mapa que 

utilizou de diversas ramificações e figuras, sendo elaborado pelo (a) discente que 

fazia estágio docente na turma da manhã, sendo este (a) aluno (a) de um programa 

de mestrado da UNICENTRO. 

 

Figura 33: Mapa mental sobre Escravidão x Colonização 

 

Fonte: Elaborado por 1 discente estagiário na turma da manhã  
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 Outro mapa mental recebido no grupo on-line, foi por 1 (um [a]) discente que 

teve dificuldades na sua elaboração, e apesar das orientações, é perceptível que 

este não se envolveu com a ferramenta, seja pelos desafios enfrentados ou falta 

de interesse, conforme é visível na figura 34 (trinta e quatro).  

 

Figura 34: Mapa mental sobre Escravidão 

 

Fonte: Elaborado por 1 discente de História da turma da manhã 

 

Por fim, o último mapa mental enviado no grupo on-line do Facebook, e que 

não foi apresentado em sala, foi sobre a “Escravidão no Brasil”, sendo este 

utilizando apenas palavras-chave e com ramificações coloridas como é observado 

na figura 35 (trinta e cinco), sendo elaborado por 1 (um [a]) discente.  

 
Figura 35: Mapa Mental sobre Escravidão no Brasil 

 

Fonte: Elaborado por 1 discente de História da turma da manhã.  
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 Assim, no período da manhã, um total de 6 (seis) mapas mentais foram 

apresentados em sala de aula no dia 14 (quatorze) de setembro de 2018 (sexta -

feira), sendo este o último dia de curso presencial, seguido de um total de 4 (quatro) 

enviaram on-line, totalizaram 9 (nove) mapas postados no grupo do Facebook, 

ocorrendo 5 (cinco) publicações de mapas no dia 14 (quatorze) de setembro de 

2018, seguido de 3 (três) postagens no dia 15 (quinze) de setembro de 2018, e  2 

(dois) no dia 16 (dezesseis) de setembro de 2018, por ser um trabalho em dupla ou 

individual, observa-se que foram 13 (treze) participantes da construção do mapa 

mental. 

Sendo importante ressaltar que a turma da manhã, os discentes estavam 

empolgados no dia de apresentações, interagindo e explanando o seu mapa, assim 

foi possível observar que esta ferramenta agregou também na oralidade e 

explanações do assunto. Durante este momento, também trouxeram algumas 

ideias e referências de mapas já existentes na internet, como o mapa mental de um 

dos ex-presidentes do Brasil que está disponível na rede, sendo este um dia 

interessante de troca de experiência e materiais.  

Seguindo o andamento do curso, na turma da noite obteve-se uma diferente 

organização dos mapas mentais como já ressaltado nos subitens anteriores. Assim, 

no último dia presencial de curso, mais especificamente no dia 14 (quatorze) de 

setembro de 2018 (sexta-feira), ocorreu apenas uma apresentação, sendo 

entregue on-line os mapas mentais construídos pelos discentes, com o decorrer 

das datas.  

Portanto, cabe ressaltar que a temática decidida para elaboração dos mapas 

mentais, seria referente ao texto disponibilizado pela professora regente da 

disciplina, sobre a Conquista da América, voltando-se o debate para os povos 

indígenas.  

 Assim, na figura 36 (trinta e seis), é referente ao primeiro mapa mental 

enviado no grupo on-line e também apresentado em sala no período da noite, 

sendo este criado por 1 (um [a]) discente, utilizando de diversas ramificações, cores 

e imagens no seu trabalho.  
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Figura 36: Mapa mental sobre a História das Etnias Indígenas  

 

Fonte: Elaborado por 1 discente de História da turma da noite.  
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 O Mapa mental da figura 37 (trinta e sete), foi construído por dois alunos (as) 

da noite, utilizaram de diversas ramificações, assim como imagens e cores 

 

Figura 37: Mapa mental sobre Colombo Hemeneuta  

 

Fonte: Elaborado por 2 discentes de História da turma da noite.  
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 Seguindo as publicações, 2 (dois) alunos (as) construíram e publicaram seu 

mapa mental, sendo este um trabalho em dupla que tratou sobre o “Colombo e os 

Índios”, estes utilizaram de diversas ramificações, imagem e cores diferenciadas, 

como é possível notar na figura 38 (trinta e oito).  

 
Figura 38: Mapa mental sobre Colombo e os Índios  

 

Fonte: Elaborado por 2 discentes de História da turma da noite 

 

 Ocorrendo também a publicação no grupo on-line de um mapa mental 

construídos por 2 (dois) discentes da noite, sendo sobre “A conquista da América”, 

estes trouxeram referências diferenciadas por meio de imagens, com ramificações 
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mais direcionadas as palavras-chaves, como é possível observar na figura 39 (trinta 

e nove). 

Figura 39: Mapa Mental sobre A Conquista da América  

 

Fonte: Elaborado por 2 discentes de História da turma da noite.  

Seguindo as postagens no grupo do Facebook, (um [a]) discente publicou 

seu mapa, sendo este com uma dinâmica diferenciada na construção, como é 

possível observar na figura 40 (quarenta).  
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Figura 40: Mapa mental sobre a Tipologia das relações com outrem  

 

Fonte: Elaborado por 1 discente de História da turma da noite 

 

 Por fim, o último mapa mental publicado no grupo on-line do Facebook, foi o 

de 1 (um [a]) discente sobre “Igualdade ou desigualdade”, sendo este um mapa 

com diferentes cores e ramificações explorada pelo (a) aluno (a), como é possível 

observar na figura 41 (quarenta e um).  
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Figura 41: Mapa mental sobre Igualdade ou Desigualdade  

 

Fonte: Elaborado por 1 discente de História da turma da noite 

  

Assim, os mapas mentais construídos pelos discentes da noite, totalizaram 

em 6 (seis) recebidos, sendo apenas o acompanhado 1 (uma) apresentação, tendo 

uma organização diferenciada em relação aos envios, pois ocorreram 2 (duas) 

publicações no grupo do Facebook até dia 26 (vinte e seis) de setembro de 2018, 

seguido de 2 (dois) mapas mentais postados no dia 1 (um) de outubro de 2018, e 

por fim uma no dia 5 (cinco) de novembro de 2018 e outra no dia 18 (dezoito) de 

novembro de 2018. 
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 Desta forma, é preciso ressaltar que as apresentações de mapas criados 

pelos discentes da noite ocorreram, mas devido a extensão de datas em que estas 

se deram não foram acompanhadas pela pesquisadora, pois seria estendido o 

planejamento, assim ocorreu apenas o acompanhamento por meio do envio de 

mapas mentais pelo grupo on-line do Facebook. 

 Portanto, partindo dos mapas construídos e sua ampla diversidade e riqueza 

de especificidades, surgiu a ideia de realizar o dia de troca de experiências, 

postando os mapas mentais criados pelos discentes para a turma participante de 

outro período e vice versa, ou seja, os mapas mentais dos alunos (as) da manhã 

foram publicados no grupo on-line do Facebook da noite, e o mesmo processo com 

a turma da noite para a turma da manhã. Assim, esta atividade foi realizada no dia 

27 (vinte e sete) de outubro de 2018, sendo esta também uma possibilidade de 

valorização dos trabalhos realizados pelos discentes.  

 As construções dos mapas mentais demonstram as diferentes possibilidades 

de criação no software, seguindo diferentes focos e textos, como propõe os autores 

Buzan (2009), Hermann e Bovo (2005); Keidann (2013). Assim, a construção dos 

mapas mentais pelos discentes do 3º (terceiro) ano de História se caracterizaram 

pelos seus diferentes envolvimentos na elaboração da atividade proposta, 

transparecendo o entusiasmo com o curso oferecido, oportunizando a criatividade 

e subjetividades em cada mapa mental construído, tendo uma riqueza de 

conteúdos e informações apresentadas, bem como o cuidado com as ramificações, 

palavras, imagens e outros recursos que a ferramenta disponibiliza, conforme 

pontuado por Hermann e Bovo (2005), Buzan (2009), Martínez e Pérez (2010), 

Carabetta Júnior (2013), Keidann (2013) ao longo deste estudo. 

  Portanto, os mapas mentais flexibilizaram o processo de ensino, bem como 

aprendizagem dos discentes. Assim, nota-se que o que é defendido pelos autores 

em relação as contribuições dos mapas mentais on-line na educação, tornou-se 

possível compreender que é uma ferramenta que potencializa a construção do 

conhecimento, auxiliando o docente em sua prática, bem como o aluno na 

aprendizagem significativa (FREIRE, 1996; MOREIRA, 2006). 

Deste modo, também cabe ressaltar que no dia 17 (dezessete) de setembro 

de 2018 um (a) discente do período da manhã, enviou por e-mail seu mapa mental 

utilizado no estágio obrigatório do curso, que teve como temática abordada sobre 

os Hebreus, sendo este construído através do word. O mapa mental possui uma 
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organização com diversas ramificações, como é possível observar na figura 42 

(quarenta e dois). 

Figura 42: Mapa mental sobre Hebreus 

 

Fonte: Elaborado por 1 discente de História da turma da manhã no estágio do curso.  

  

Em uma conversa informal através do e-mail, o (a) discente que utilizou este 

mapa mental relatou que fez a impressão de uma cópia para cada aluno da sala 

que realizou o estágio, sendo este o tema da regência dele (a) em uma turma de 

6º (sexto) ano do ensino fundamental. Desta forma, foi questionado a este (a) 

graduando (a) se o “Mapa mental ajudou a preparar a aula para a regência no 

estágio e durante a explicação do conteúdo? ”. Assim, respondeu que  
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Com certeza. Eu havia feito uma espécie de esquema para estudar e por 
conta da oficina tive a ideia de elaborar para os alunos também. Me ajudou 

ao longo das duas aulas sobre o conteúdo também, pois facilitou a 
explicação, já que os alunos tinham em mãos o mapa. 

 

 Outra questão levantada foi se teve dificuldades durante a elaboração, deste 

modo, assim relatou que “Não encontrei nenhuma dificuldade, apenas dediquei um 

certo tempo para elaborar no computador, porém, tive facilidade ao trabalhar com 

o Office”. Seguido da questão, em que buscou compreender a reação dos alunos 

do 6º (sexto) ano, ao utilizar o mapa mental em aula, segundo o (a) graduando (a),  

 
Sim. Como os alunos tinham muitos conhecimentos prévios sobre o 

conteúdo (pois têm contanto através de filmes, novelas, Igreja, etc.), assim 
que olharam o mapa mental, identificaram vários aspectos que remeteram 
aos conhecimentos que eles tinham sobre o tema. 

 
 Deste modo, partindo deste respaldo, a última pergunta enviada a discente, 

foi em relação se o mapa mental auxiliou no entendimento dos alunos que realizou 

a regência, assim o (a) graduando (a) descreveu que  

 
O esquema facilitou, pois, o acesso ao conteúdo se deu de forma 
sintetizada. Assim, procurei colocar no esquema o processo histórico, no 

entanto, ao olharem para determinado aspecto do mapa (que continha 
apenas algumas informações), os alunos lembraram dos outros assuntos 
discutidos em sala. Acredito que ajudou na compreensão, pois, para 

alunos de 11 ou 12 anos de idade, a quantidade de informações a respeito 
do conteúdo pode causar "uma confusão" na compreensão do processo 

histórico. 

 

 O que é possível perceber por meio desta experiência, que o curso agregou 

na vida destes (as) acadêmicos(as), sendo uma alternativa que pode utilizar em 

sua prática de ensino no estágio obrigatório da graduação, bem como auxiliou 

eles(as) no entendimento das temáticas tratadas nos mapas mentais construídos. 

Assim, cabe ressaltar também que estes se demonstram como uma ferramenta 

com contribuições diferenciadas para os envolvidos no processo de construção do 

conhecimento.   

Deste modo, na turma da noite também se obteve um relato de um (a) 

discente participante do curso de mapas mentais, que utilizou esta prática de ensino 

no seu estágio obrigatório, sendo este também enviado por e-mail no dia 8 (oito) 

de outubro de 2018. A temática abordada em sua atividade era sobre a “Republica 

na Roma Antiga”, construído no software GoConqr, foi impresso para os alunos da 
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turma em que realizou o estágio, sendo possível observar pela figura 43 (quarenta 

e três). 

Figura 43: Mapa mental sobre A República na Roma Antiga 

 

Fonte: Elaborado por 1 discente de História da turma da noite para o estágio do curso.  

 

 Apesar das questões enviadas, o (a) discente acadêmico (a) de História 

apenas relatou que 

 

[...] não deu muito certo a dinâmica da aula, tive alguns problemas, mas a 

maioria entendeu a questão do mapa e ajudou bastante na compreensão 
do conteúdo, os alunos interagiram e gostaram da experiência. 
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 Assim, por meio da descrição do (a) discente, esta aparenta ser uma prática 

que teve resultados medianos a positivos em sua prática de ensino por meio de 

mapas mentais no estágio obrigatório da graduação em História.  

 Deste modo, os relatos enviados possibilitam investigar na prática a 

viabilidade desta ferramenta de ensino, bem como a contribuição do curso de 

mapas mentais na formação docente destes discentes do 3º (terceiro) ano de 

História da Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, campus Santa 

Cruz em Guarapuava - PR. Assim, ficou evidente por meio dos resultados as 

possíveis experiências e pontos que agregaram ao seu aprendizagem e vida 

(FLICK, 2013), se demonstrando este como um processo significativo para ambos 

participantes.  

 Desta forma, esta prática de construção de mapas mentais oportunizou 

vivencias para discentes que não conheciam a ferramenta, ou não haviam 

explorados com esta forma de elaboração, ou seja, por meio de um software on-

line. Assim, utilizando-se da abordagem de pesquisa qualitativa possibilitou uma 

análise detalhada (FLICK, 2013), sobre resultados da prática de construção de 

mapas mentais, assim como nos questionários inicial e final aplicados aos 

participantes da pesquisa de mestrado.  

 Assim, é evidente nos mapas mentais construídos por eles, que demonstram 

diversas formas de trabalhar com a temática, seguindo do estimulo a criatividade e 

diferentes subjetividades presentes no processo de aprendizagem dos discentes, 

sendo possível esta visualização não apenas nos mapas mentais enviados, mas 

principalmente em algumas apresentações que ocorreram no último dia de curso.  

 Neste processo, também é importante ressaltar, que os mapas mentais 

podem ter diferentes contribuições, mas em alguns momentos podem não ser a 

alternativa viável na prática docente, seja pela questão de estruturas das diferentes 

instituições ou conteúdo que não possibilita esta exploração, cabe a análise do 

docente e a necessidade de possíveis adaptações na educação.  

 Portanto, os mapas mentais on-line se apresentam como uma possibilidade 

de prática de ensino diferenciada, em que contribuem tanto para a aprendizagem 

vivenciada pelo discente, como também para o docente que se depara com 

diversos desafios em sua prática de ensino, sendo uma ferramenta auxiliadora na 

construção do conhecimento e da aprendizagem significativo. Assim, cabe ressaltar 

sobre o quanto é interessante debates como estes para a educação, buscando 
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superar o ensino tradicional e desafios presentes no ensino e aprendizagem, 

oportunizando novas vivências e possibilidades a educação.   
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Considera-se que, o uso das tecnologias digitais e on-line acabam por 

influenciar a vida dos indivíduos, consequentemente, evidenciando a necessidade 

das instituições de ensino reconhecerem estas transformações estimuladas pelo 

desenvolvimento tecnológico da sociedade em rede. Assim, neste movimento, se 

manifestam os paradigmas tradicionais e emergentes, principalmente no processo 

de ensino e aprendizagem, seja no campo da educação ou especificamente na 

História, estes desafiam a construção do conhecimento no século XXI.  

Desta forma, faz-se necessário que os docentes adotem novas 

possibilidades de ensino que acompanhem estas mudanças na sociedade, como 

as próprias tecnologias digitais e on-line, que se destacam pelos inúmeros recursos 

e ferramentas que disponibilizam aos usuários, sendo estas, práticas que podem 

auxiliar o docente e discente no processo de aprendizagem.  

Porém, o uso das tecnologias como ferramentas educacionais, é uma 

atividade complexa a ser desempenhada, pois as superações dos paradigmas são 

processos tempestuosos e que desafiam os profissionais da educação, 

apresentando maior segurança na reprodução das propostas de ensino 

tradicionais. Sendo assim, para um docente modificar sua prática de ensino, faz-se 

necessário que este também tenha vivenciado, em seu processo de formação, 

possibilidades diferenciadas que possibilitam aliar a teoria e práxis, bem como 

oportunizar vivências diversificadas e uma aprendizagem significativa aos 

indivíduos envolvidos. 

 Como apresentado inicialmente, em que a problemática deste trabalho era 

relacionado a busca pela compreensão e análise da contribuição dos softwares on-

line de mapas mentais na superação do ensino tradicional por meio da formação 

docente inicial, verificou-se que este é viável, oferecendo e oportunizando diversas 

experiências aos professores e alunos, bem como, a relação com a temática 

trabalhada nos mapas mentais, a qual se têm por meio do envolvimento do aluno, 

estimulando habilidades, a criatividade e com a mediação do docente, o ensino 

crítico. 
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 Assim, inicialmente, com o estudo teórico, observou-se que os mapas 

mentais são uma proposta de trabalho dinâmica e flexível, que aliada as 

tecnologias, contribuem para atividades ainda mais diversificadas, sendo possível 

sua utilização nos diversos meios e instituições de ensino, bem como, uma 

adaptação da proposta, se necessário, utilizando-se de outro recurso, o que não 

invalida as contribuições de aprendizagem aos sujeitos.  

 Desta forma, cabe salientar que apesar desta pesquisa focar especialmente 

no curso de formação docente inicial em licenciatura em História, verifica-se que 

esta proposta pode ser utilizada em diversas áreas, pois todos os campos da 

educação estão interligados, demonstrando como o conhecimento é amplo e está 

em constante movimento e transformação, assim como as tecnologias. Sendo 

desta maneira, diferentes das práticas dos paradigmas tradicionais que são 

estáticos e, não reconhecem e acompanham as mudanças na sociedade.  

Com fins específicos, os quais possuíam como intuito discutir sobre as 

tecnologias digitais e on-line nas instituições de ensino, bem como a compreensão 

das contribuições destas na educação, utilizando-se em especial dos mapas 

mentais no processo de ensino e aprendizagem, seguido da exploração de 

habilidades e subjetividades na utilização destes no processo de aprendizagem 

significativa, observou-se que, teoricamente, os objetivos foram atendidos e 

abarcados, pois possibilitaram a compreensão dos desafios e dificuldades na 

prática de ensino, bem como as suas transformações na sociedade, seguido das 

instituições que são influenciadas a acompanharem estas mudanças, assim como 

seu público, que são os primeiros a utilizar das tecnologias e seus recursos.  

Outro ponto que se evidencia é o de que, independente se as instituições de 

ensino não trabalhem estas técnicas com os alunos, estes continuam a acessar as 

tecnologias digitais e on-line, sendo um processo ainda conflituoso que se 

manifesta na educação, pois estas oferecem conteúdos e informações formativas, 

que influenciam intensamente no comportamentos e ações dos discentes. 

Apresentado como um processo emergencial de trabalho educacional, estes 

utilizam das tecnologias digitais e on-line a favor da educação, aliando-as como 

parceiras da construção do conhecimento. Por essa razão sua adoção como prática 

de ensino se faz tão necessária. 

Assim, as metodologias e práticas de ensino utilizando-se das tecnologias 

são de contribuições aos indivíduos, pois possibilitam aliar a educação a 



 

202 
 

experiência de cada discente, oportunizando recursos diversificados; amplo acesso 

a informações e conteúdos que vão além dos muros da instituição de ensino. Desta 

forma, uma das possibilidades apresentadas para esse processo, foram os mapas 

mentais, sendo estes uma ferramenta que oportuniza uma aprendizagem 

significativa, pois requer dos discentes concentração, autonomia e criatividade no 

envolvimento com a atividade. 

Portanto, ao propor as práticas de ensino, necessita ocorrer sua 

contextualização, debatendo sobre questões relevantes e partindo de 

conhecimentos e vivências previas dos discentes. Tendo o professor como 

mediador neste método, evidencia-se um processo ainda mais significativo, bem 

como a necessidade de aliar a teoria à prática.  

 Deste modo, em relação aos mapas, visualizou-se por meio do material que 

está disponível no apêndice, a grande variedade disponível de softwares para 

mapas mentais, sendo de variadas características, visando atender as 

necessidades dos indivíduos. Assim, a rede disponibiliza diversas possibilidades 

para os sujeitos que possuem amplo contato diário com o acesso à internet e 

tecnologias, torna-se viável e possível conhecer e explorar intensamente estes 

recursos educacionais disponíveis, sendo necessário a realização de leituras 

pedagógicas do que se acessa e utiliza-se, como também, a adaptação conforme 

a temática a ser trabalhada, considerando a estrutura e idade do público.  

 Desta forma, é preciso ressaltar a importância das instituições de ensino 

superior, em especial, os cursos de formação docente, em oportunizarem vivências 

no processo de ensino e aprendizagem, aliadas as tecnologias, preparando os 

futuros professores aos diferentes desafios presentes no processo de construção 

do conhecimento, sendo as práticas diferenciadas uma possibilidade de 

potencializar o aprendizado dos discentes.  

Assim, por meio deste estudo, foi possível concluir inicialmente que os 

mapas mentais são ferramentas de grandes contribuições na educação, bem como, 

no desenvolvimento dos alunos, pois estimulam a autonomia, a criatividade e a 

criticidade, até porquê, para um mapa mental existir, necessita-se do seu 

desenvolvimento e da dedicação dos discentes, sendo uma das possibilidades de 

superação do paradigma tradicional na educação, e na História. 

Por meio dos questionários aplicados na investigação em relação ao uso das 

tecnologias pelos acadêmicos, observou-se que grande parte possui o contato com 
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a rede, como também seus conteúdos e ferramentas. Porém, evidencia-se que não 

são explorados com intensidade pelos jovens os recursos educacionais na rede, 

tendo enfoque nas redes sociais para o entretenimento e lazer.   

Demonstrou-se no questionário inicial, a preocupação com a preparação do 

profissional da educação, sendo na formação docente inicial em que devem ser 

proporcionadas algumas possibilidades e vivências na prática, aliando a teoria a 

atuação no dia a dia educacional. Já no questionário final, observou-se os 

equívocos e mudanças na opinião e visão sobre as tecnologias como uma 

possibilidade de prática de ensino diferenciada, bem como uma ferramenta de 

auxílio para a construção do conhecimento. Assim, os mapas mentais se 

demonstraram como ferramentas com potencialidades diferentes e com 

contribuições diversificadas para o processo de ensino e aprendizagem, bem como 

o desenvolvimento dos indivíduos envolvidos neste processo.  

Cabe salientar que, do planejamento do curso até o resultado final obtido, 

dificuldades extremas não foram apresentadas nesta adoção dos mapas mentais 

por meio de softwares on-line, sendo este pensado, estruturado e organizado, 

visando de forma simplificada e dinâmica a vivência por meio desta ferramenta de 

ensino.  

Em relação aos mapas mentais construídos pelos participantes da pesquisa 

de mestrado, nota-se que, apesar da quantidade de discentes diminuir no final do 

curso, comparado ao número inicial, obtiveram-se resultados diversificados, 

criativos e de qualidade, pois todos os mapas mentais recebidos demonstram o 

envolvimento com a proposta do curso e com a atividade realizada, bem como o 

cuidado com as ramificações, palavras e imagens utilizadas.  

Assim, esta vivência com o curso possibilitou dois aspectos importantes e de 

contribuições no ensino de história, que é o trabalho com os sujeitos e diversidade 

presente na sala de aula, bem como a possibilidade de superar alguns desafios 

presentes no processo de construção do conhecimento, tendo como pontos 

positivos a organização e envolvimento dos discentes. 

Deste modo, é possível considerar que os mapas mentais são uma prática 

de ensino diferenciada que auxiliam os docentes e os discentes na construção do 

conhecimento, demonstrando-se também potencializadora de subjetividades 

presentes no ensino e aprendizagem. Sendo assim, os mapas contribuem para a 
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criatividade, autonomia e a criticidade do conteúdo, visando acima de tudo uma 

educação de qualidade. 
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APÊNDICE 1  

Questionário Inicial 

 

Questionário Inicial para Conhecimento dos participantes da pesquisa de 

campo “O uso dos mapas mentais na educação: A contribuição para o 

processo de ensino e aprendizagem dos alunos dos cursos de licenciatura 

no Ensino Superior” 

Sua participação é muito importante, pois irá contribuir para a compreensão dos 

resultados obtidos na pesquisa de campo e também pela forma como este será 

direcionado, visando a integração e participação de todos. A partir de sua devolutiva 

será possível a construção e reflexões mais desenvolvidas acerca da contribuição do 

uso das tecnologias na educação.  

Obrigada pela Participação.  

 

-Acadêmico (a) do Curso de História              (   ) manhã     (    ) noite 

-Reside em ___________________________  

-Quantos anos você tem?  

(    ) 18 a 25 anos                          (    ) 25 a 35 anos                       (    )35 a 45 anos 

(    ) 45 a 55 anos                         (    ) 56 anos adiante  

 

-O que levou você a escolher a licenciatura? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

-Atua na Educação? Se sim, nos conte com que etapa da educação. Se sua resposta é 

não, qual área?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

-Como você vê o avanço do uso das tecnologias na nossa sociedade? É algo bom ou ruim? 

Conte brevemente sua opinião.  
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

- Você utiliza as tecnologias e suas ferramentas? Quais são as que você mais gosta, 

utiliza e acessa diariamente?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

-Quais tecnologias e ferramentas você possui dificuldades?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

-Você utiliza as tecnologias em sua prática docente ou trabalho? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

- Ao longo do curso de História são utilizadas as tecnologias e suas ferramentas? Como 

é visto de maneira generalizada pelos docentes em que teve aula (exemplo: uso 

contextualizado, repulsa, medo, utilizado com intensidade) ? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

-Você é a favor ou contra do uso das tecnologias como metodologia diferenciada na 

Educação? Por quê?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

-Você é a favor ou contra o uso das tecnologias nos cursos de formação em licenciatura? 

Argumente. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2  

Questionário Final 

QUESTIONÁRIO FINAL DO CURSO “O USO DOS MAPAS MENTAIS NA 

EDUCAÇÃO” 

 Este questionário é para compreender como foi para você o desenvolvimento do 

mapa mental, a utilização dos conteúdos disponíveis nas redes sociais e o curso como 

um todo.  

Obrigada por ter participado da pesquisa! 

 

- Como era sua reação/interesse quando um professor propõe a construção do mapa 

mental para você? 

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

-Quando o curso foi proposto, qual foi o nível de interesse (ex: entusiasmado, gosto da 
temática, baixo interesse, etc)? 

_____________________________________________________________________ 

-Em sua opinião, quais as contribuições da utilização dos mapas mentais como 

metodologia diferenciada no processo de ensino e aprendizagem? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

-O que você achou da proposta do curso em trabalhar com o uso dos mapas mentais on-

line? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

-Qual a relevância deste curso ser ofertado em sua formação? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

-Qual a viabilidade do uso dos mapas mentais on-line na educação? Contribui para o 

processo de construção do conhecimento? 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

-Em sua vida particular, gosta de acessar e ver conteúdos relacionados a imagens, 

“memes”, e outros conteúdos das redes sociais? 

_______________________________________________________________________ 

- Na sua opinião, é possível utilizar os conteúdos das redes sociais no processo de 

construção do conhecimento?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

-A utilização das imagens, “memes”, conteúdos das redes sociais como um todo, 

contribuíram para esta elaboração do seu mapa mental? Conte a sua experiência.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

-Quais as facilidades encontradas e o que mais gostou durante o curso? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

-Quais as dificuldades encontradas na elaboração do mapa mental on-line? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

-Você como futuro docente de história, faria esta proposta e com este tipo de 

elaboração (utilizando conteúdos das redes sociais) a seus alunos? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

-Faça uma breve avaliação do curso como um todo, orientações, direcionamentos? 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 3  

Termo de Consentimento 
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APÊNDICE 4 

 

 Durante a pesquisa de mestrado, foi possível encontrar 33 softwares de 

mapas mentais no site de buscas Google, sendo apresentado a seguir sobre as 

especificidades e características de cada um.  

 

8.1. BUBLL 

 

O Bubbl15 é uma ferramenta de criação de mapas mentais on-line, que 

disponibiliza várias possibilidades de edição, ramificações diferenciadas, letras, 

formatações, links podem ser citados. Após a criação do mapa é possível fazer o 

download, imprimir ou compartilhar, sendo colorido e envolvente (BUBBL, 2019).  

 
 

8.2. CANVA 

 

O Canva16 se caracteriza mais como um editor de imagens, mas que 

possibilita a criação de mapas mentais, se destacando pela complexidade e 

experiência em trabalhar com o site, não tendo um foco exclusivo para estudos.  

                                                                 
15 Disponível em: <https://bubbl.us/>. 
16 Disponível em: <https://www.canva.com/pt_br/graficos/mapa-mental/> 
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Apesar deste ponto, o Canva apresenta disponível recursos com grande 

riqueza de detalhes, seja no plano de fundo, modelo, formas de texto, elementos e 

cores. Para o uso não é necessário o cadastro. O arquivo criado pode ser baixado 

em forma de imagem, animação e pdf (CANVA, 2019). 

 

 

8.3. COGGLE 

 

O Coggle17 flexível de criação de mapas mentais, on-line e estando 

disponível para download em aparelhos móveis. O cadastro para uso on-line se dá 

pela conta do Google; disponibilizando três planos de acesso, sendo um deles 

gratuito, e o restante pago. No cadastro gratuito a ferramenta disponibiliza a criação 

                                                                 
17 Disponível em: <https://coggle.it/> 
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de 3 (três) mapas mentais, para maior acesso com diversidade de recursos é 

necessário adquirir os planos pagos (COGGLE, 2019).  

 

 

Segundo o site do Coggle é possível configurar o mapa com cores, 

ramificações diferenciadas. É possível configurar edições de mapas já salvos. 

Sendo possível anexar imagens salvas no computador apenas arrastando a 

mesma, da sua localização salva para o mapa; e no caso de imagens on-line 

apenas anexa o link da imagem. 

 

 

8.4. CREATELY  
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O Creately18 é direcionado para a elaboração de diagramas e fluxogramas, 

mas também possibilita a criação de mapas mentais, pois oferece uma ampla 

diversidade de recursos, disponibiliza uma vasta paleta de cores, formas e 

ramificações para uso, com muitos detalhes liberados para o usuário, e que permite 

a exploração e a criatividade do mesmo. Após a conclusão do mapa, é possível 

realizar o compartilhamento ou salvar, seja em nuvem, desktop ou móvel. Está 

disponível em planos pagos e gratuito (CREATELY, 2019).  

 

 

 

8.5. EASYMAPPER 

 

É um software de mapas mentais, compatível com Windows e disponível 

para download. O EasyMapper19, tem como foco produtividade, permitindo a 

utilização de imagens, hiperlinks, anotações, dentre outras possibilidades 

(EASYMAPPER, 2019).   

                                                                 
18 Disponível em: <https://creately.com/> 
19 Disponível em: <http://easymapper.com.br/> 
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8.6. EDRAW 

 

O Edraw20 é um software com uma multiplataforma que disponibiliza a 

criação de mapas mentais, fluxogramas, diagramas, dentre outros. Possui a 

compatibilidade com Mac, Windows, Linux, iPhone, iPad e pode-se utilizar on-line. 

É possível realizar a compra com alguns planos ou o teste gratuito (EDRAW,2019).  

 

 

O mapa mental disponível tem como denominação Mestre da Mente, a 

multiplataforma disponibiliza o MindMaster21 integrado ao software, tendo um foco 

mais empresarial, tendo uma interface com designe bem diferenciado na criação 

do mapa mental, com formas e ramificações variadas, coloridos, com temas 

                                                                 
20 Disponível em: <https://www.edrawsoft.com/> 
21 Disponível em: <https://www.edrawsoft.com/mindmaster/> 
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diversificados, imagens modelos, anexos, notas, resumos, clipart; os mapas podem 

ser salvos em nuvem e tendo a opção de compartilhamento (MINDMASTER, 2019).  

 

 

8.7. FREEMIND 

 

Este inicialmente apresenta-se com características mais padrões em suas 

ramificações, mas possibilita a edição variada do mesmo, ou seja, com cores, 

tamanho e linhas. O FreeMind22 um software de criação de mapas mentais 

disponível para download em sites que oferece outros softwares como o softonic e 

baixaki.  

 

   

                                                                 
22 Este não possui especificamente um site próprio para acesso, sendo possível baixar o mesmo 
por meio de sites que oferece outros softwares para download. Disponível em: 
<https://freemind.softonic.com.br/> ou também em 

<https://www.baixaki.com.br/download/freemind.htm>. 
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8.8. FREEPLANE 

 

O FreePlane23 é um aplicativo de criação de mapas mentais gratuito e 

disponível para download em sites que oferecem outros softwares para baixar, não 

tendo muitas informações acerca do FreePlane, este está disponível para download 

no softonic e baixaki. 

 

 

                                                                 
23 Este também não possui um site específico com informações e download disponível, sendo 
possível obter o aplicativo por sites que oferecem diversos recursos, como o 
<https://freeplane.softonic.com.br/>, <https://freeplane.br.uptodown.com/windows>,  

<https://www.baixaki.com.br/download/freeplane.htm>, dentre outros.  
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8.9. iMINDMAP 

 

O iMindMap24 é um software de mapeamento mental, que está disponível 

para download no próprio site, compatível com Windows, iOS e Mac. O teste 

gratuito é por 7 dias. 

Esta ferramenta foi criada por Tony Buzan25 e com base em sua teoria, o site 

traz reflexões acerca de como funciona e os passos para a construção dos mapas 

mentais. É um software que disponibiliza a construção diversa e enriquecida, com 

cores, ramificações, letras diferenciadas, sendo possível adiciona imagens que o 

próprio programa disponibiliza (iMINDMAP, 2019). 

 

                                                                 
24 Disponível em: <https://imindmap.com/es/> 
25 O site da teoria de Buzan e que direciona ao software criado. Disponível em: 

<https://www.tonybuzan.com/> 
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8.10. iMINDQ 

 

O iMindQ26 é um site de mapeamento mental em que se tem a necessidade 

de fazer o download, compatível com Android, iOS, Mac e Windows. Oferece três 

tipos de planos, sendo o gratuito, inscrição anual e licença vitalícia que são pagos. 

Também é possível utilizar a ferramenta on-line (iMINDQ, 2019).  

 Um dos diferenciais do software é a disponibilização de modelos para criar 

mapas mentais, assim como os recursos comuns (edições de letras, formatações, 

cores, dentre outros). Destina o mesmo para uso técnico, educacional e 

empresarial (iMINDQ, 2019).  

 

 

8.11. INTELIMAP 

  

 O InteliMap27 surgiu em 2003, inicialmente em versão beta; sendo este um 

software de origem brasileira, criado por Virgílio Vasconcelos, este já foi exportado 

para países como EUA e Portugal; está disponível para download na versão 

gratuita “Demo” com possibilidade de utilizar 21 vezes os recursos oferecidos, e 

para compra a versão completa (INTELIMAP, 2019).  

 Possibilita a utilização de imagens em formato gif, jpeg e png, sendo 

formatadas da forma que o usuário opta, disponibilizando a formatação variada nas 

                                                                 
26 Disponível em: <https://www.imindq.com/> 
27 Disponível em: <http://www.intelimap.com.br/> 
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formas e ramificações; mas preservando a ideia principal e integridade estrutural 

dos mapas, valorizando a estrutura defendida por Buzan (HERMANN; BOVO, 

2005).  

 

 

8.12. LUCIDCHART 

 

O Lucidchart28 é uma plataforma que oferece o recurso de criação de mapas 

mentais on-line, e também disponibiliza outras ferramentas em seu site, tendo como 

enfoque principal, a criação de fluxogramas. Para o uso é necessário o cadastro 

seja pelo e-mail ou google, tendo o plano gratuito e pago.  

Inicialmente pelas imagens apresentadas no site do Lucidchart, demonstra 

ser uma ferramenta com design e uso mais complexo na sua utilização, pois possui 

um foco mais empresarial. Mas este disponibiliza formas e cores diversificadas na 

criação do mapa mental, outra opção muito interessante é anexar imagens no mapa 

(LUCIDCHART, 2019).  

                                                                 
28 Disponível em: <https://www.lucidchart.com/> 
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8.13. MIND42 

 

É um software que oferece a possibilidade de construção de mapas mentais 

gratuitamente, para utilizar o Mind4229 é necessário assinar, com a conta do e-mail. 

No site do Mind42 não oferece muitas informações acerca do software; mas um 

detalhe muito interessante é o fato de mapas estarem sendo compartilhados como 

se fosse uma rede de troca de experiências (MIND42, 2019). 

 

 

8.14. MINDJET e MINDMANAGER 

 

                                                                 
29 Disponível em: <https://mind42.com/> 
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O Mindjet30 e MindManager31 trata-se da mesma ferramenta. Este é um 

software de criação de mapas mentais pago, estando disponível e compatível para 

Windows e Mac, também há a opção de teste de 30 (trinta) dias gratuito para 

Windows. Pelos sites disponíveis não é possível obter uma análise mais focada 

sobre os mapas.  

 

 

 

8.15. MINDLY 

 

É um software gratuito disponível para download, com compatibilidade em 

App Store, Google play e Mac. O Mindly32 possui um design diferenciado dos 

                                                                 
30 Disponível em: <https://www.mindjet.com/> 
31Disponível mais informações especificas sobre o software, em: 
<https://mindmanager.com.br/mindjet/> 
32 Disponível em: <http://www.mindlyapp.com/> 
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demais mapas apresentados, principalmente pelas suas formas que são mais 

dinâmicas e ao mesmo tempo simplificadas, mapas semelhantes a círculos.  

 

 

8.16. MINDMAPFREE 

 

O MindMapFree33 uma ferramenta de criação de mapas mentais disponível 

para uso on-line. Infelizmente no site não é possível obter mais informações acerca 

deste software, direcionando automaticamente para a página de criação do mapa.  

Este inicialmente apresenta-se com características mais padrões em suas 

ramificações, tendo uma edição mais básica de mapa, com cores, tamanhos e tipos 

de letras. O download do mapa pode ocorrer de várias maneiras (MINDMAPFREE, 

2019). 

 

 

                                                                 
33 Disponível em: <http://mindmapfree.com/> 
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8.17. MINDMAPS  

 

O Mindmaps34 é um software on-line que se assemelha em todos os 

aspectos muito ao software on-line MindMapFree, seja nos recursos e 

características disponíveis ou na construção do mapa.  

 

 

8.18. MINDMEISTER  

 

O MindMeister35 uma das ferramentas de criação de mapas mentais bem 

populares, pois atualmente possui 10 milhões de usuários; estando disponível para 

uso on-line com planos diferenciados, e também em aplicativo móvel para iPhone, 

Android e iPad (MINDMEISTER, 2019).  

Segundo o site do MindMeister no uso on-line é possível a elaboração de 

apenas três mapas mentais gratuitos. Desta forma, disponibiliza outros planos 

como o pessoal, pro e comercial que possuem um custo mensal. O cadastro pode 

ocorrer com a conta do Facebook, Google e e-mail. Independente da opção 

escolhida de planos, o acesso on-line se dá pelo navegador e os mapas criados 

ficam salvos em nuvem.  

O acesso ao site é flexível e simplificado, o mesmo com o cadastro do 

usuário em que possibilita que a criação do mapa mental tenha diversos recursos 

a serem utilizados, pois há personalização de letras, formatações, cores 

                                                                 
34 Disponível em: <https://www.mindmaps.app/#>  
35 Disponível em: <https://www.mindmeister.com/pt>  
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diferenciadas e o anexo de vídeos on-line ou salvos do usuário. Para conta gratuita 

ocorre a privação de utilização de algumas opções que a ferramenta disponibiliza, 

um exemplo é o anexo de imagens que somente é possível utilizar no mapa as que 

estão liberadas.  

Em pesquisa ao Google é possível achar o Meistertask36, que é muito 

semelhante ao MindMeister, pois se trata de uma integração entre ferramentas que 

tem o mesmo objetivo; o principal ponto em que se diferenciam é que é uma 

ferramenta de colaboração e gestão de tarefas, em que é possível compartilhar, 

editar e concluir o mapa criado no MindMeister (MEISTERTASK, 2019).  

 

 

8.19. MINDMUP 

 

O MindMup37 é uma ferramenta de mapeamento mental on-line, e oferece 

planos para o uso, o livre que é gratuito, o pessoal e organizacional que são pagos. 

O acesso se demonstra acessível e nenhum cadastro é necessário para o plano 

livre (MINDMUP, 2019). 

Segundo o site do MindMup, os mapas criados ficam salvos por 6 (seis) 

meses em nuvem ou no Google Drive. É possível personalizar os mapas com cores, 

fonte, texto e direção do mesmo (direita, centralizado, esquerdo), inserir imagens 

no mapa, adicionar imagens, arquivos on-line, formas. Apenas a opção de 

salvamento do arquivo se demonstra confusa.  

                                                                 
36 Disponível em: <https://www.meistertask.com/pt>  
37 Disponível em: <https://www.mindmup.com/>  
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8.20. MINDNODE 

 

O MindNode38 é uma ferramenta de criação de mapas mentais disponíveis 

para download e compatibilidade apenas para formatos Mac e iOS; está possibilita 

na criação do mapa à utilização de links, imagens e arquivos de outros aplicativos, 

utilizando se do Smart Layout para uma personalização do mapa (MINDNODE, 

2019).  

 

 

8.21. MINDOMO 

 

                                                                 
38 Disponível em: <https://mindnode.com/>  
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O Mindomo39 é um software de criação de mapas mentais on-line, mas que 

também está disponível para download com compatibilidade para Android, 

Windows, iPad, Mac e Linux. O design do site traz reflexões mais voltados para os 

estudos, docentes e discentes; tanto que o próprio cadastro é para uso pessoal e 

negócio, aluno ou a opção professor, e é possível realizar o mesmo com o nome e 

e-mail. No caso de cadastro de alunos, o professor pode mediar, e o mesmo não 

precisa se cadastrar com e-mail (MINDOMO, 2019). 

A criação de mapas mentais pelo Mindomo possibilita uma grande variedade 

de recursos, se destacando ainda mais a utilização de imagens on-line, adicionar 

notas com vídeos e áudios no mapa. Após a finalização do mapa é possível fazer 

a exportação e download em uma grande variedade de formatos, seja em pdf, docx, 

txt, html e outros formatos (MINDOMO, 2019).  

 

 

8.22. MINDRAIDER 

 

Segundo o site do MindRaider40, este é um notebook pessoal e delineador, 

sendo possível organizar pensamentos em mapas mentais; estando disponível 

para download gratuito e com compatibilidade com Windows, Linux e Java 

(MINDRAIDER, 2019).  

                                                                 
39 Disponível em: <https://www.mindomo.com/pt/>  
40 Disponível em: <http://mindraider.sourceforge.net/>  
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8.23. POPPLET 

 

O site do Popplet41 inicialmente se demonstra em seu design um foco mais 

direcionado a utilização da ferramenta em ambientes escolares e trabalho. Esta 

ferramenta possibilita a utilização de cores, formatos e imagens diferenciados. 

Outro ponto é que é compatível com iPad e on-line. 

 

 

8.24. SIMPLEMIND 

 

O Simplemind42 é um software disponível para compra, com compatibilidade 

para MacOS, Windows, iPhone, iPad, Android e Google Play, é opção adquirir a 

                                                                 
41 Disponível em: <http://popplet.com/> 
42 Disponível em: <https://simplemind.eu/> e em 

<https://www.baixaki.com.br/download/mindraider.htm>. 
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versão teste de 30 dias gratuitos. Disponibiliza o uso de imagens, com cores e 

ramificações diferenciadas (SIMPLEMIND, 2019).  

 

 

8.25. THEBRAIN e PERSONALBRAIN 

 

O TheBrain43 e PersonalBrain44 se tratam da mesma ferramenta de criação 

de mapas mentais disponíveis para download, o TheBrain acaba se destacando 

por ser a versão e extensão mais recente do PersonalBrain. O download é gratuito 

e compatível com Windows e MacOS, e também oferece alguns planos além do 

gratuito (THEBRAIN, 2019). 

 Esta ferramenta se caracteriza pelo dinamismo na apresentação do mapa 

mental, sendo flexível com o uso de notas, links, imagens, documentos, cores, 

ramificações, dentre outros detalhes que se destacam (THEBRAIN, 2019).  

                                                                 
43 Disponível em: <https://www.thebrain.com/>  
44 Apenas se encontra disponível em sites que oferecem diversas ferramentas para download, como 
<https://personalbrain.softonic.com.br/> ou 

<https://www.baixaki.com.br/download/personalbrain.htm>, dentre outras disponíveis.  
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8.26. TOKETAWARE 

 

O ToketaWare45 é um software que oferece a construção de mapas mentais 

e outros recursos. Sendo compatível com Windows, Mac, iPad e iPhone. Sendo 

este pago, mas que oferece o teste gratuito. Os mapas mentais construídos pelo 

ToketaWare se caracterizam pelo design mais sofisticados (TOKETAWARE, 2019). 

 

 

8.27. VENNGAGE 

 

É um software de criação de mapas mentais on-line, é possível se cadastrar 

com email, facebook ou gmail; tendo 3 (três) planos para uso, sendo gratuito para 

alunos, empresarial e Premium. O Venngage46 oferece diversos recursos na 

                                                                 
45 Disponível em: <https://www.toketaware.com/>  
46 Disponível em: <https://pt.venngage.com/fazer-mapa-mental> 
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construção do mapa, disponibilizando alguns modelos de mapas mentais para 

facilitar ao usuário, com os conteúdos, imagens, ícones e ilustrações; e por fim, 

após a conclusão do mapa é possível baixar o mesmo em formato de png ou pdf 

(VENNGAGE, 2019). 

 

 

8.28. WISE MAPPING 

 

Segundo o site do Wise Mapping47, este é um editor on-line de mapeamento 

mental gratuito para indivíduos e empresas. Disponibiliza variados recursos de 

criação do mapa, mas estes possuem um design mais simples.   

O Wise Mapping não é pago, mas pede ajuda de doação recursos (dinheiro 

e patrocínio) voluntários para os usuários para a existência e melhoria do site, pois 

este não é mantido por nenhuma empresa (WISE MAPPING, 2019).  

                                                                 
47 Disponível em: <http://www.wisemapping.com/> 
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8.29. WORKFLOW DESIGNER 

 

Um software disponível para download gratuito, em que é possível criar 

mapas mentais, com compatibilidade para Windows’. O Workflow Designer48 possui 

uma característica e design mais técnico e empresarial. Apesar da variedade de 

recursos disponíveis na ferramenta para criação de mapas mentais, o mesmo é 

muito semelhante aos fluxogramas.  

 

 

8.30. XMIND 

 

                                                                 
48 Disponível em: <http://workflowdesigner.com/> 
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Sendo está uma ferramenta de mapeamento mental, o Xmind49 está 

disponível para download em formato de Android, Windows, Mac, Linux e App 

Store. Disponibiliza diferentes estruturas na criação dos mapas mentais, 

personalizar o mesmo com cores e formatos diferenciados, utilizar imagens e após 

a conclusão do mapa é possível o compartilhamento do mesmo nas redes (XMIND, 

2019).  

 

 

8.31. ZENKIT 

É uma plataforma que oferece várias ferramentas on-line, tendo o mapa 

mental como uma delas. O Zenkit50 disponibiliza ramificações e balões com um 

design mais técnico e simplificado na construção dos mapas mentas, mas 

possibilita o trabalho com cores diferenciadas e dinamismo. Disponibiliza 3 (três) 

tipos de planos, sendo o Gratuito, Mais e o Empreendimento que são pagos; e o 

cadastro pode ser realizado com a conta do facebook, Google ou do Trello 

(ZENKIT, 2019).  

                                                                 
49 Disponível em: <https://www.xmind.net/> 
50 Disponível em: <https://zenkit.com/en/use-cases/mind-map/> 
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