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RESUMO  

 

A mobilidade e onipresença das tecnologias digitais de informação e comunicação têm 
proporcionado o acesso à educação em condições de igualdade a diversos públicos vulneráveis. 
Entre eles, pessoas com deficiência visual (PcDVs) podem utilizar os dispositivos móveis para 
conquistar empoderamento social, cultural e tecnológico. Contudo, ainda são necessários esforços 
para a formação docente em metodologias ativas e acessibilidade. Para contribuir nesse sentido, 
defende-se que o planejamento didático para experiências de aprendizagem inclusivas com uso 
de recursos de aprendizagem, utilizando a abordagem transmídia, pode potencializar esse 
processo. Desta forma, um contingente maior de estudantes com deficiência poderá usufruir 
equitativamente dos seus direitos com autonomia e independência. Este estudo apoia-se nos 
princípios da continuidade da experiência e da interação em uma situação de aprendizagem do 
filósofo e educador John Dewey. Tais princípios são parte da teoria da experiência que mobiliza 
as pessoas para a aprendizagem ao longo da vida. Nesta pesquisa tecnológica desenvolveu-se o 
método Design Science Research. Na pesquisa centrada no problema, no estudo do ambiente 
identificou-se quatro classes de problemas: ação docente, material didático, tecnologias e 
infraestrutura. Para definir o foco ação docente, investigou-se a experiência do estudante com 
deficiência visual por meio de entrevista, numa abordagem qualitativa, que apontou a necessidade 
de professores melhorarem as estratégias pedagógicas e de ampliarem o uso de tecnologias 
digitais. A partir daí, levantou-se junto aos professores, como planejam, as tecnologias que 
utilizam e os desafios no atendimento a estudantes com deficiência. Na pesquisa centrada na 
solução, por meio de revisão integrativa, identificaram-se elementos das experiências de 
aprendizagem relacionadas à transmídia, entre eles, aspectos pedagógicos, de planejamento e 
recursos. Na pesquisa centrada no design e desenvolvimento, concebeu-se para o uso dos 
professores, uma proposta de design educacional visando o planejamento para experiência de 
aprendizagem inclusiva no contexto digital. Nesse processo, desenvolveram-se dois artefatos: o 
modelo conceitual da proposta de design educacional que apoiará o planejamento, intitulado 
Experientia, e o projeto de um aplicativo gamificado que cumprirá dois papeis. O primeiro é o de 
materializar o planejamento para que o professor possa aplicá-lo em suas atividades; o segundo, 
oportunizar ao docente conhecimento tanto para selecionar ou elaborar recursos de aprendizagem 
acessíveis, quanto para desenvolver a abordagem transmídia. Dessa maneira, poderá aprender na 
prática como planejar de forma inclusiva, aplicando recursos de mídia para experiências de 
aprendizagem que favoreçam a autonomia e equidade dos estudantes com deficiência visual. A
pesquisa centrada no contexto visou verificar tanto a utilidade, relevância e aplicabilidade quanto 
aspectos educacionais e de design. Assim, especialistas em Educação, representantes das 
instituições, avaliaram o modelo de design educacional Experientia, enquanto professores 
avaliaram um dos componentes do aplicativo. Afora os resultados positivos e pontos a observar 
dessas avaliações, o estudo contribui para o avanço do conhecimento do programa de Engenharia 
e Gestão do Conhecimento, na linha de pesquisa Mídia do Conhecimento na Educação. Numa 
visão transdisciplinar, a investigação reuniu percepções de estudantes com deficiência visual, 
professores e especialistas em educação, buscou dialogar com as complexidades desses atores e
agregou aporte científico das revisões sistemáticas para o desenvolvimento dos artefatos. Além 
das contribuições explicitadas em conhecimento, identificou novos desafios para estudos futuros
na Educação e no Design para experiência. Sabe-se que há novas jornadas a serem exploradas
para que a inclusão seja reconhecida como natural e transparente na sociedade. Espera-se que esta 
tese seja um dos passos nesse sentido.  
 
Palavras-chave: Design educacional, Design para Experiência, Deficiência visual, Transmídia,
Design Science Research. 



ABSTRACT 

 

 

The mobility and omnipresence of digital information and communication technologies have 
provided access to education on a level playing field to several vulnerable groups. Among them, 
visually impaired can use mobile devices to achieve social, cultural, and technological 
empowerment. However, efforts are still needed for teacher education in active methodologies 
and accessibility. It is argued that didactic planning for inclusive learning experiences using 
learning resources such as the transmedia approach can potentiate this process, allowing a larger 
contingent of students with disabilities to enjoy their rights with equal autonomy and 
independence. This study draws on the philosopher and educator John Dewey's principles of 
continuity of experience and interaction in a learning situation. These principles are part of the 
theory of experience that mobilizes people for lifelong learning. In this technologic research, 
the Design Science Research method was developed. In the problem-centered research, in the 
study of the environment, four classes of problems were identified: teaching action, didactic 
material, technologies, and infrastructure. To define the focus teaching action, the experience 
of visually impaired students was investigated through interviews, in a qualitative approach, 
which pointed out the need for teachers to improve pedagogical strategies and expand the use 
of digital technologies. From there, we surveyed how the teachers plan the technologies they 
use and the challenges in attending students with disabilities. Through an integrative review, in 
the solution-centered research, elements of learning experiences related to transmedia were 
identified, including pedagogical, planning, and resource aspects. In design and development-
centered research, an educational design proposal aimed at planning for an inclusive learning 
experience in the digital context was conceived for teachers' use. In this process, two artifacts 
were developed: the conceptual model of the educational design proposal that will support 
planning, entitled Experientia, and the design of a gamified application that will fulfill two 
roles. The first is to materialize the planning so that the teacher can apply it in their activities; 
the second is to provide the teacher with knowledge to select or prepare accessible learning 
resources and develop the transmedia approach. In this way, they can learn in practice how to 
plan inclusively, applying media resources to learning experiences that favor the autonomy and 
equity of visually impaired students. Context-centered research aimed to verify both utility, 
relevance, and applicability, and educational and design aspects. Thus, education experts, who 
represented the institutions, assessed the Experientia educational design model, while teachers 
assessed one of the components of the application. In addition to the positive results and points 
to observe from the assessments, the study contributes to advancing knowledge of the 
Knowledge Engineering and Management program, in the line of research Knowledge Media 
in Education. In a transdisciplinary view, the investigation gathered perceptions of visually 
impaired students, teachers, and education specialists, sought to dialogue with the complexities 
of these actors, and added scientific input from systematic reviews for the development of the 
artifacts. In addition to the explicit contributions in knowledge, it identified new challenges for 
future studies in Education and Experience Design. We know there are new journeys to be 
explored for inclusion to be recognized as natural and transparent in society. This thesis is 
expected to be one of the steps in this direction.  
 
Key words: Educational Design, Experience Design, Visual impairment, Transmedia, Design 
Science Research. 
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1 INTRODUÇÃO 

Uma longa jornada começa com o primeiro passo

Lao-Tsé

 

A ubiquidade e a mobilidade têm proporcionado novas experiências de liberdade e de 

empoderamento que estão afetando a sociedade, a cultura e a educação. Nesse contexto, pessoas 

com deficiência1 (PcDs) têm aproveitado essas experiências com as tecnologias móveis para 

gerar oportunidades para estudo, trabalho e lazer. Segundo Shirky (2011), as pessoas 

comportam-se de novas maneiras quando as oportunidades corretas aparecem. Essas 

oportunidades são as formas de se tirar proveito das capacidades de participação criadas por 

motivações intrínsecas. Nesse sentido, a motivação de estar dentro de grupos sociais ou 

culturais a fim de ampliar relações pode fazer com que os sujeitos aproveitem a oportunidade 

do uso das tecnologias em suas diversas formas, mesmo que para isso precisem alterar seus 

comportamentos. Por exemplo, criar um perfil em uma rede só para fazer parte do grupo. Fato 

é que, a partir de 2014, verificou-se o aumento do número de matrículas de PcDs nos sistemas 

públicos e privados da educação básica e superior. Nesse ano, 698 mil estavam matriculados, 

configurando um aumento de 400% em relação a 2003 (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

2015). Esse crescimento ainda foi em consequência do apoio de políticas inclusivas, mas já 

sinaliza um pequeno avanço rumo a inclusão. Segundo dados do censo escolar, em 2020, houve 

aumento de 34,7% em relação ao período 2016, perfazendo 1.3 milhão. Os dados referem-se a 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e/ou altas habilidades ou 

superdotação. Tais estudantes foram inseridos em classes comuns e em classes especiais 

exclusivas (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS 

ANÍSIO TEIXEIRA (INEP), 2021).  Em quatro anos verifica-se que há quase o dobro de 

estudantes com deficiência matriculados, porém ainda há muito o que melhorar. 

A tecnologia também tem impulsionado, pois ao observar a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) no período 2016-2019, o crescimento do acesso à internet pela 

telefonia celular ultrapassou ao realizado por microcomputadores e tablets. Na população acima 

de 10 anos, em percentuais, o acesso à internet por celular passou de 94,6 para 99,6%; por 

microcomputador de 63,7 reduziu para 46,2%, tablet de 16,4 caiu para 10,9%; e, em 2019, 

 
1 Segundo Sassaki (2003) a na metade da década de 

porta. 
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mesmo com a televisão com 31,9%, o celular ainda foi maior. Considerando estudantes em 

2019, o acesso por celular foi de 97,4%; por microcomputador 56,0%, tablet 13,4%; e por 

televisão 35% (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2016, 2021). 

Em 2020, a pandemia Covid-2019 provocou o isolamento social. Tal momento gerou a

transformação digital que afetou vários setores da economia incluindo instituições 

educacionais. Na pandemia Covid-19, no Brasil, as tecnologias digitais foram utilizadas para 

mitigar os efeitos do isolamento social pela adoção do ensino remoto. Nas classes de renda DE, 

o celular foi o principal dispositivo para acompanhar tanto aulas como realizar atividades 

remotas. Os estudantes acessaram o conteúdo utilizando recursos digitais, tais como sites, rede 

social ou plataforma de videoconferência (CENTRO REGIONAL DE ESTUDOS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO - CETIC.BR, 2020). Apesar 

de não explicitar dados sobre o número de pessoas com deficiência visual, vê-se nesse aumento 

uma oportunidade para este público, assim como barreiras que motivam este estudo.   

 Em países emergentes, como a África, em 2015, 557 milhões de pessoas eram 

assinantes de celular, correspondendo a 46% da população. A Universidade do Quênia encampa 

um programa de incentivo a universitários a conquistarem o título de bacharel, utilizando 

smartphone pelo continente (ADAMS BECKER, CUMMINS, et al., 2017). As pesquisas ainda 

não trazem informações sobre o número de PcDs na amostra, porém o cenário está favorável 

para a aprendizagem móvel como forma de inclusão.   

A aprendizagem móvel, mobile learning ou m-learning utiliza-se de tecnologias móveis 

combinadas ou não com Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), dando origem as 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) visando aprendizagem 

independente do tempo e do local. Os estudantes podem acessar os materiais de qualquer lugar 

por meio de múltiplos dispositivos. A aprendizagem móvel faz a ponte entre a educação formal, 

não formal e ao longo da vida. Por meio dos dispositivos móveis, os estudantes buscam 

materiais suplementares para esclarecer dúvidas ou suprir sua curiosidade, geram e 

compartilham conteúdo, trocam ideias com professores, colegas e outras pessoas. Ela tem 

mitigado interrupções na educação em áreas de risco, permitindo a continuidade de estudos 

após desastres, conflitos e em áreas de vulnerabilidade social (UNESCO, 2013; ADAMS 

BECKER, CUMMINS, et al., 2017). Por essas características, a aprendizagem móvel tem 

demonstrado o potencial de inclusão. A mobilidade e onipresença permitem que públicos 

vulneráveis discriminados por gênero, cultura, etnia e deficiência possam aproveitar 

oportunidades em condições de igualdade, além de empoderamento social, cultural e 

tecnológico. Entretanto, para que esse potencial se torne realidade faz-se necessário esforços 
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para a formação de docentes e o desenvolvimento de metodologias ativas. Nesse sentido, 

considerando a convergência de mídias e de serviços, defende-se que o planejamento didático 

para experiências de aprendizagem com o uso de recursos de mídia, utilizando uma abordagem

transmídia, potencializa a inclusão o que requer estudos mais aprofundados para a apropriação 

dos professores. As agências de publicidade exploram a transmídia com sucesso para o 

engajamento de consumidores com suas marcas. Diferente de outros países, na Educação 

brasileira, ainda é um tema pouco explorado. Contudo, considerando o cenário favorável para 

a aprendizagem móvel e as pistas deixadas pelos entrevistados com deficiência visual na fase 

exploratória, juntas sinalizam que a transmídia na educação apresenta potencial para a inclusão, 

assunto a ser explorado nas próximas seções. Montanaro (2016, p. 42) conceitua transmídia 

(2013) ressalta o uso integrado das mídias para que a mensagem possa ir além dos limites de 

um meio de maneira que cada parte tenha sentido para a totalidade do conteúdo. O conceito 

mais encontrado na literatura é o da narrativa transmídia, de Jenkins (2009a), o qual refere-se

as histórias que se desdobram em múltiplas mídias, cada pedaço contribui de maneira distinta 

para a compreensão do universo. Para esse estudo, a integração das diferentes partes para a 

formação do todo assemelha-se ao modo como o estudante com deficiência visual trilha seu 

processo de aprendizagem utilizando vários sentidos sensoriais para a formação do 

entendimento daquilo que estuda.    

A motivação para esta investigação foi construída ao longo da atuação profissional desta 

pesquisadora como gerente de desenvolvimento e tecnologia educacional de uma instituição de 

educação profissional (IEP) de abrangência nacional. Os diversos desafios relacionados a 

infraestrutura, formação docente, equipe pedagógica, produção de material até então 

vivenciados para proporcionar ao público com deficiência uma aprendizagem de qualidade 

levaram esta pesquisadora a iniciar esta caminhada. Para entender o contexto que desenhou essa 

problemática, o primeiro passo foi a realização de um grupo focal sobre o tema Educação e 

Acessibilidade (APÊNDICE A  Grupo focal Educação e Acessibilidade). Os resultados 

apontaram para questões como material didático inadequado, barreiras atitudinais, afetivas, 

cognitivas e emocionais, na sua maioria relacionadas ao despreparo dos professores para lidar 

com os estudantes com deficiência. Por outro lado, as tecnologias digitais (TDs), em especial, 

o smartphone foi apontado como uma oportunidade para comunicação e acesso à informação. 

Esse foi o primeiro passo para o início de uma trajetória de estudos mais aprofundados na 

temática Educação e Acessibilidade.  
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1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA DA PESQUISA 

A convivência em sociedade é regulada por leis que buscam assegurar o exercício da 

cidadania. Essas leis expressam direitos e deveres onde as palavras liberdade e igualdade estão 

presentes como garantias de promoção de tal exercício. Quando se trata de inclusão como 

princípio ético e político de uma sociedade, as diferenças são consideradas como inerentes à 

condição humana. Desta maneira, é preciso valorizar as possibilidades e variações de pessoa 

para pessoa, buscando na convivência formas de equidade entre as diversas identidades sejam 

elas sociais, culturais, linguísticas e corporais (NUERNBERG, 2016). Entretanto, ainda há 

muitos desafios a serem superados, principalmente na Educação, e, em especial, de pessoas 

com deficiência (PcDs) para que a inclusão se concretize. Durante anos a deficiência foi vista 

na perspectiva médica, centrada no déficit do indivíduo e, por conseguinte, cabia a ele as 

responsabilidades das dificuldades. Contudo, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência trouxe mudanças importantes, sendo considerada um marco no contexto histórico, 

político e social por trazer a perspectiva social para a deficiência. No modelo social, a 

deficiência não está no indivíduo, mas sim na sociedade visto que por incapacidade não 

consegue responder às demandas e necessidades dos diferentes indivíduos (SILVA, SOUZA e 

BECHE, 2016). Isso significa que a sociedade precisa mudar e não o indivíduo com deficiência.

O legado deixado pelo modelo médico em que os estudantes com deficiência eram 

colocados em salas especiais ou em programas de reabilitação, apartados do convívio com os 

demais colegas, ainda faz parte da visão de muitos educadores (NUERNBERG, 2016; 

GILHAM e TOMPKINS, 2016). Esse quadro precisa ser alterado em diversos setores da 

sociedade entre eles Saúde, Judiciário e demais serviços de atendimento além da educação. A 

postura inadequada pela desinformação ou entendimento equivocado no que tange a inclusão 

não se limita ao Brasil, ela é relatada em diversos estudos em países como Canadá, Estados 

Unidos e Reino Unido (GILHAM e TOMPKINS, 2016; KIM, 2017; COSIER e PEARSON, 

2016). Na cultura digital há a descrença por parte dos educadores na capacidade de estudantes 

com deficiência em utilizarem dispositivos digitais, crença de que a diversidade e desabilidade2

são inerentes ao estudante. No entanto, o que se verifica é a resistência desses educadores tanto 

na utilização da tecnologia móvel, quanto nas TICs que ainda não foram totalmente apropriadas

(ISMAILI e IBRAHIMI, 2017; OK, KIM, et al., 2016; KIM, 2017). De igual maneira, eles não 

entendem as categorias de deficiência, estratégias e ferramentas para cada caso (GILHAM e 

 
2 Outros países utilizam o termo desabilidade como sinônimo de deficiência. 
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TOMPKINS, 2016; KIM, 2017), assim como o contexto de diversidade cultural, social e 

econômica em que os estudantes estão inseridos (COSIER e PEARSON, 2016; GILHAM e 

TOMPKINS, 2016; KIM, 2017). A não apropriação dos educadores relaciona-se tanto a parte 

tecnológica, pedagógica, cultural, social, assim como ao atendimento acessível.  

Afora as questões de descrença e de despreparo dos educadores, o perfil dos estudantes 

que nasceram e cresceram envolvidos em ambientes digitais (MURRAY, 2012) é diferente dos 

professores que os orientam. A proliferação de aparelhos (móveis ou não) que transmitem e 

recebem informação por meio de sons, imagens e vídeos, assim como, os usos e serviços 

alteram comportamentos, também criam novas maneiras de acesso aos dados culturais e de 

relacionamento das pessoas entre si e com esses produtos culturais (MANOVICH, 2002). Por 

um lado, há uma vasta gama de conteúdos disponíveis, utilizada de forma natural pelos nativos 

digitais (PRENSKY, 2001; GLOBONEWS, 2017) que entra em conflito com os imigrantes que 

foram educados de forma linear sob o domínio do texto impresso. Passados quase vinte anos,

os termos nativo e imigrante foram ressignificados e desatrelados da questão cronológica; nesse 

estudo, estão ligados à maneira de usar a tecnologia para construir conhecimento. Devido a 

velocidade das mudanças, os professores imigrantes ainda enfrentam desafios para entender o 

processo de transformação gerada pela convergência das mídias que lhes permita tirar proveito 

das potencialidades que a convergência de serviços como a ubiquidade e a mobilidade podem 

proporcionar. Os desafios estão postos tanto para docentes quanto para discentes e dentre eles, 

pode-se citar a necessidade de:  

 superar a passividade dos estudantes, reflexo de anos de uma pedagogia 

transmissiva;  

 desenvolver o letramento midiático 

analisar, avaliar, criar e comunicar usando a leitura e a escrita com base em 

 (FRANÇA, 2015); 

 oportunizar equidade para o desenvolvimento de pessoas com deficiência utilizando 

as tecnologias móveis, em especial, estudantes com deficiência visual; 

 promover o desenvolvimento de comunidades;  

 buscar a construção coletiva e colaborativa de conhecimentos;  

 (re)significar processos e práticas educativas;  

 quebrar vários paradigmas além de procurar novas formas de ensinar e de aprender.

Ao considerar esses desafios, na fase exploratória dessa pesquisa, identificou-se dois 

pontos. O primeiro, os docentes reconhecem as mídias digitais como um dos recursos de mídia. 
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Embora nem sempre tenham condições tecnológicas favoráveis para uso. O segundo, os 

estudantes com deficiência visual procuram outras fontes para compreender a totalidade da 

informação que recebem do recurso de mídia distribuído pelos professores, por considerá-lo 

incompleto ou inacessível. Tal ação relaciona-se a transmídia, entendida como a informação 

que perpassa por diversas mídias em versões distintas e complementares que juntas formam o 

todo compreensível (MARTINS e LONGHI, 2017). Desta forma, vislumbrou-se que uma 

maneira de oportunizar experiências de aprendizagem com equidade para estudantes com 

deficiência é ampliar o uso de recursos de mídias digitais no processo didático.  Entende-se que 

a mídia digital pode ser uma alternativa para responder aos desafios supracitados; em especial,

proporcionar a equidade para os estudantes com deficiência visual, desde que haja um 

planejamento adequado. Ademais, no que tange ao uso das mídias, constatou-se que a maioria 

das pesquisas no campo da Educação estão voltadas para duas vertentes. A primeira, direciona-

se para a compreensão dos processos de letramento midiático, utilização das mídias e sua 

apropriação por parte de estudantes e professores. A segunda, volta-se para a construção de 

objetos de aprendizagem e materiais didáticos digitais. A propósito, há diferentes 

nomenclaturas como as já citadas. Por isso, nesta tese adotou-se recurso de aprendizagem cuja 

opção será detalhada na seção 4. Diante do exposto, há uma lacuna que aponta para a 

necessidade de estudos propositivos que abordem como professores poderão utilizar os recursos 

de aprendizagem em seus planejamentos.  

1.2 QUESTÃO DA PESQUISA 

O cenário social e tecnológico apresentado e os desafios educacionais expostos levaram 

ao seguinte questionamento: 

Como professores podem planejar para experiência de aprendizagem, respeitando a 

autonomia e equidade de estudantes com deficiência visual, utilizando recursos de 

aprendizagem? 

1.3 OBJETIVOS 

Com o fito de responder às demandas desta investigação no âmbito da Engenharia e 

Gestão do Conhecimento, estabeleceu-se os seguintes objetivos. 
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1.3.1 Geral 

Conceber um modelo de design educacional para planejamento para experiência de 

aprendizagem inclusiva, respeitando a autonomia e equidade de estudantes com deficiência 

visual, utilizando recursos de aprendizagem. 

1.3.2 Específicos 

Tal concepção acontece por meio dos seguintes objetivos específicos:

 Identificar os recursos de aprendizagem utilizados e os desafios enfrentados nas 

experiências de aprendizagem de estudantes com deficiência visual; 

 Identificar a percepção dos estudantes sobre o que professores devem considerar e o que 

devem evitar ao planejar de forma inclusiva; 

 Identificar os tópicos relevantes nas experiências transmídia por meio de pesquisas 

sistemáticas que contribuam para o desenvolvimento do modelo de design educacional 

deste estudo; 

 Desenvolver o projeto do aplicativo Experientia (planejamento para experiência de 

aprendizagem inclusiva) baseado no modelo de design educacional;

 Submeter os artefatos à apreciação dos envolvidos. O modelo aos especialistas em 

educação e um componente do protótipo de média fidelidade aos professores. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

A fim de materializar em argumentos as razões para o desenvolvimento dessa proposta, 

recorreu-se a Cupani (2017) para refleti-la em termos de poder, conhecimento, sociedade e 

cidadania. Nesse sentido, esta investigação encontra sua relevância e potencial para 

contribuição nos âmbitos da Educação, do Trabalho e da Pesquisa. 

Optou-se por desenvolver essa proposta para pessoas com deficiência visual pelo

alinhamento entre o interesse pessoal desta pesquisadora e a necessidade de ampliação de 

conhecimento do grupo de pesquisa. Teses e dissertações do Programa de pós-graduação da 

Engenharia e Gestão do Conhecimento apontam recomendações para trabalhos futuros e 

lacunas a serem exploradas acerca desse público (SANTOS, 2015; VERGARA-NUNES, 2016; 

FLOR, 2016; PIVETTA, 2016; BUSARELLO, 2016a). Segundo dados da Cartilha do Censo 

2010  Pessoas com deficiência (BRASIL/SDH-PR/SNPD, 2012), no cenário social, 
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econômico e tecnológico, a realidade brasileira mostra que mais de 45 milhões de brasileiros 

possuem algum tipo de deficiência - 23,9% do total. Deste contingente, mais de 32 milhões 

estão na faixa etária de 15 a 64 anos. Destes, 20,1% são deficientes visuais e 4,2% deficientes 

auditivos. Quanto ao nível de escolaridade, no grupo da população de 15 anos ou mais de idade 

e pelo menos uma deficiência, 17,7% informaram nível médio completo ou superior 

incompleto; e, 6,7% superior completo. Ao considerar que os 61,1% sem instrução ou sem o 

fundamental completo podem prosseguir para os outros níveis, sinalizam a demanda para a 

preparação dos professores a fim de que possam realizar um planejamento para experiências de 

aprendizagem inclusivas de maneira adequada. A informação sobre matrículas de estudantes 

com deficiência aparece nos relatórios do Censo da Educação Superior a partir de 2009. Nesse 

ano, 20.019 (0,34% do total) declararam algum tipo de deficiência. Das deficiências visuais, 

30% eram estudantes com baixa visão, 13% cegueira e 1% surdocegueira. Naquele ano, o tipo 

predominante foi baixa visão (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 

EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP), 2010). Passados dez anos, em 2019, houve o 

registro de 50.683 estudantes com algum tipo de deficiência (0,6% do total). Considerando as 

deficiências visuais, têm-se baixa visão (27,4%), cegueira (5,12%) e surdocegueira (0,31%). 

Desta feita, as mais comuns foram deficiência física (32,3%), seguida de baixa visão (27,4%) 

e deficiência auditiva (13,0%) (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 

EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP), 2020). O aumento é tímido, porém justifica o 

esforço de prover soluções e tecnologias para que mais pessoas com deficiência possam ocupar 

vagas no ensino superior.   

Justifica-se abordar design para experiências de aprendizagem no contexto digital e a 

transmídia pela aderência às demandas dos relatórios Horizon Report Higher Education 

Edition3 2017, 2018 e 2019. Tais documentos destacam como tendências e desafios para o

período de 2019-2023 três pontos pertinentes a esta proposta. Um deles é o desafio de repensar 

o papel do educador, considerado complexo e difícil de endereçar; o segundo é a tendência 

para aprendizagem híbrida formal e informal; e o terceiro, a tendência para o redesenho de 

espaços de aprendizagem. Eles estão relacionados às meta-categorias que refletem os 

movimentos na Educação Superior, das quais destaca-se: expandir o acesso e a conveniência 

onde as pessoas esperam ser capazes de aprender e trabalhar em qualquer lugar graças à 

 
3 A partir de 2020, houve mudança de metodologia de previsão de futuro. Cenários substituem o período de 
cinco anos para que as instituições reflitam de forma mais ampla para a tomada decisão. Os cenários são de 
crescimento, restrição, colapso e transformação. (BROWN, MCCORMACK, et al., 2020).  
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ubiquidade e a mobilidade; aprendizagem autêntica baseada em desafios, projetos e 

desenvolvimento de competências; melhoria da docência de maneira que os professores sejam 

guias ao lado do estudante, desempenhem papel de mentores ou de coaching na orientação de 

estudantes em problemas complexos e, por fim, a fluência digital que permita utilizar a 

tecnologia para criar conexões, lidar com o inesperado, adaptando-se de um contexto ao outro 

de forma significativa para concretizar resultados (ADAMS BECKER, CUMMINS, et al., 

2017; BECKER, BROWN, et al., 2018; ALEXANDER, ASHFORD-ROWE, et al., 2019). Nas 

versões 2020 (BROWN, MCCORMACK, et al., 2020) e 2021 (PELLETIER, BROWN, et al., 

2021), o design para experiências de aprendizagem e a transmídia continuam aderentes à 

Tecnologias e práticas emergentes, destacando-se: a elevação do design instrucional, 

engenharia da aprendizagem e design da experiência do usuário na prática pedagógica em 2020. 

Em 2021, Pelletier, Brown, et al. consideraram que as transformações provocadas pela 

pandemia Covid-19 devem persistir. Desse modo, visualizam o trabalho e a aprendizagem 

remota nas tendências sociais e o crescimento da globalização on-line na tendência política. No 

cenário em transformação, a pandemia fez com que as instituições focassem nas necessidades 

e vida pessoal dos estudantes. Desta forma direciona para a adoção de um design de 

aprendizagem mais humanizado.  Assim, a aderência desta tese encontra-se no cenário de 

crescimento no qual espera-se que os professores proporcionem experiências de aprendizagem 

ricas, apoiadas pelas tecnologias. Por fim, entende-se que a abordagem da experiência de 

aprendizagem e a transmídia está justificada pela pertinência às temáticas e demandas ao longo 

desses anos.  

Ainda no design para experiência, porém no aspecto acessibilidade, verifica-se que na

Educação a distância (EAD), segundo o CensoEAD-BR, em 2013, 89 das 247 instituições 

participantes da pesquisa atenderam estudantes com deficiência. Para o atendimento acessível, 

realizaram modificações, entre elas, a produção de videoaulas com legendas, adaptação de 

ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs) e materiais didáticos, tradução para braile e Libras, 

alterações de layout com acesso via teclado, além de outras modificações. Passados cinco anos, 

no relatório 2018, os resultados mostraram o aumento de 33,2% da participação de estudantes 

com deficiência no ensino regular, com desdobramentos para o ensino superior e EAD; 

contudo, as instituições ainda não estão preparadas para esse público, apesar movimento para 

adaptar espaços de aprendizagem físicos e virtuais. Convém destacar que somente 23,7% das 

259 instituições respondentes afirmaram elaborar roteiros de aprendizagem diferenciados

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2014; 2019). Portanto, 

infere-se que mais de 70% podem ter passado por experiências de aprendizagem frustrantes ou 
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insatisfatórias. Na versão 2019-2020 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA (ABED), 2021), no período 2015 a 2019, as matrículas de estudantes com 

necessidades especiais4 em cursos de graduação presenciais e a distância foram 27% maior 

comparado aos 7% de matrículas gerais. O acesso ocorreu por causa das políticas de inclusão. 

Apesar de positivo, por outro lado, há indicação de exclusão do ensino público gratuito, pois 

98,8% dos estudantes estão no ensino privado. Para a permanência desses estudantes, as 208 

instituições públicas e privadas participantes da pesquisa informaram adotar um atendimento 

humano especializado, materiais adaptados e ambientes virtuais adaptativos. A análise dessas 

informações apontou que a incorporação da acessibilidade na implementação de diferentes 

recursos de aprendizagem digital beneficia estudantes com ou sem deficiência. Por outro lado, 

sinalizou a preocupação a pouca menção aos planos individuais os quais ajustam planejamento, 

estratégias, recursos e metodologias para o atendimento personalizado. Esta situação pode 

significar que não houve registros ou pode ser desconhecimento sobre eles. Ao final, indica a 

necessidade de estudos e orientações que subsidiem os professores, que favoreçam a inclusão 

e a acessibilidade aos estudantes. Ainda há um caminho longo a percorrer para que a 

acessibilidade seja incorporada às experiências e aos recursos de forma natural. Demanda essa 

que esta tese encontra oportunidade para contribuir. 

Justifica-se o termo inclusiva em vez de acessível porque as experiências de 

aprendizagem envolvem relações entre pessoas com e sem deficiência e de pertencimento ao 

espaço educacional, social e profissional. Justifica-se incluir a equidade por meio da inclusão 

por ser defendida nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no documento 

elaborado pela Unesco, agência das Nações Unidas especializada em Educação. Na Agenda da 

cação inclusiva e equitativa de qualidade, e 

TICs em todos os níveis de aprendizagem formal, não formal e informal, visando a melhoria da 

vida das pessoas e a promoção do desenvolvimento sustentável (UNESCO, 2017, p. 18).

 Por fim, justifica-se a opção pelo método Design Science Research (PEFFERS, 

TUUNANEN, et al., 2007; DRESCH, LACERDA e ANTUNES JÚNIOR, 2015; CUPANI, 

2017) por ser propositivo, pelas diversas entradas para pesquisa, por permitir a geração e 

ampliação de conhecimento em um tema de relevância para a sociedade, assim como permitir 

 
4 No Censo.EAD-BR, estudantes com necessidades especiais referem-se a estudantes com deficiência, 
transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Fonte: Associação Brasileira de 
Educação a Distância (ABED) (2021). 
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o desenvolvimento de processo para a geração de artefatos, inovação e soluções que possam ser 

aplicáveis e úteis para instituições de ensino. 

1.5 ESCOPO DA PESQUISA

Esta proposta está atrelada ao Grupo de Pesquisa do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) Núcleo de Acessibilidade Digital e 

Tecnologias Assistivas (NADiTA), no qual essa pesquisadora atua nas linhas de pesquisa 

Design para cegos e deficientes visuais e Gamificação e Processos de Aprendizagem. O 

trabalho desenvolve um modelo design educacional que visa possibilitar que professores 

elaborem planejamento para experiência de aprendizagem inclusiva no contexto digital.

Trabalha-se com conhecimento tácito, implícito e explícito na fase exploratória centradas no 

problema e na solução; e de natureza prescritiva no design e desenvolvimento. A base teórica 

tem como fundamentos os princípios da interação e da continuidade da teoria da experiência de 

John Dewey. Para tanto, delimita-se a dois públicos. O primeiro é o de estudantes com 

deficiência visual. O segundo, professores dos níveis médio e superior de instituições públicas, 

privadas e de educação profissional. Excluem-se estudantes da educação infantil. Quanto ao 

nível de análise, parte-se do indivíduo e suas experiências; e, restringe-se aos estudantes que 

utilizam tecnologias (Figura 1). No grupo de professores e estudantes, a inclusão contemplará 

a acessibilidade do público com deficiência visual no contexto digital. Portanto, excluem-se 

outras deficiências. Quanto ao aplicativo, delimita-se ao projeto do aplicativo e a avaliação de

um dos componentes.

Figura 1 - Escopo da pesquisa

Fonte: Elaboração da pesquisadora

Grupo de 
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interação e 
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Público

Estudantes 
com DV;
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públicas , 
privadas e 
educação 
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Nível de 
análise

Parte do 
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suas 
experiências;
Estudantes do 
nível médio e 
superior que 
utilizam 
tecnologias.
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A pesquisa foi submetida nos termos da Resolução 510/16 ao Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH) sendo aprovada pelo parecer consubstanciado nº 

3.254.628/2019 (ANEXO A). 

1.6 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

Esta tese é de natureza aplicada, visa a aquisição de conhecimentos a serem aplicados em 

situações reais (GIL, 2010). Enquadra-se na modalidade tecnológica, pois pretende resolver 

problemas que envolvem aplicação prática, aprimoramento ou desenvolvimento dos artefatos

com finalidade propositiva (FREIRE, 2013). A pesquisa tecnológica estimula o desenvolvimento 

de conhecimento científico que é útil e aplicável (CUPANI, 2017).  

Para a realização desta tese, optou-se pelo método Design Science Research (DSR). 

Trata-se de uma abordagem metodológica, conhecida como constructive research, produz 

conhecimento científico no qual envolve o desenvolvimento de uma inovação com o objetivo

de resolver problemas reais, assim como realizar uma contribuição científica de caráter 

prescritivo (FORMOSO, 2015). Na condução do DSR observa-se o ambiente  constituído de 

pessoas, organizações e tecnologia - no qual o problema acontece, identifica-se a sua relevância 

(utilidade e benefícios advindos com a solução do problema), desenvolve-se a pesquisa (projeto 

de artefato ou proposta de solução do problema) sob a observância do rigor, da utilidade e da 

aplicação e, por fim, aumenta a base de conhecimento com o acréscimo de documentos que 

ampliam fundamentos e metodologias. A aplicação materializa-se pelos artefatos que, de 

acordo com Peffers, Tuunanen, et al. (2007), trata-se de qualquer objeto projetado com uma 

solução incorporada aplicável a um problema de pesquisa compreendido. Os artefatos podem 

incluir constructos, modelos, métodos, instanciações (HEVNER, RAM, et al., 2004), design 

propositions (DRESCH, LACERDA e ANTUNES JÚNIOR, 2015), inovação social (van 

AKEN, 2004) ou novas propriedades técnicas, sociais e/ou recursos informacionais 

(JÄRVINEN, 2007).  

Além disso, o objeto deste estudo atende aos sete critérios fundamentais (HEVNER, 

RAM, et al., 2004) para este tipo de pesquisa (Quadro 1), a saber: 
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Quadro 1  Critérios para a condução de pesquisas DSR.

Critérios fundamentais Indicadores do atendimento 
1. Design como artefato 

 pesquisa deve 
produzir artefatos 
viáveis 

 A pesquisa e o design estão presentes nas diversas etapas de 
elaboração. Há desenvolvimento de novo conhecimento sobre 
experiência de aprendizagem no contexto digital;

 Os resultados da pesquisa desdobram-se em dois artefatos: um 
modelo de design educacional e uma instanciação na forma de 
aplicativo.  

2. Relevância do 
problema  deve 
desenvolver soluções 
para problemas 
importantes e 
relevantes para as 
organizações 

 Apresenta relevância educacional pois resultou em conhecimento
para Design e para a Educação; na elaboração do modelo a ser 
aplicado por professores para auxiliar no planejamento para 
experiências de aprendizagem inclusiva; 

 Apresenta relevância social materializada em um protótipo de 
aplicativo, o qual permitirá que professores planejem para 
experiências de aprendizagem inclusivas que favoreçam a 
autonomia e equidade para estudantes com deficiência visual. 

3. Avaliação do design  
utilidade, qualidade e 
eficácia do artefato 

 A utilidade, qualidade e eficácia do modelo e do protótipo foram
avaliados por especialistas e por usuários professores ao longo do 
processo de desenvolvimento.  

4. Contribuições da 
pesquisa -  

 As contribuições são verificáveis, identificadas de forma clara em 
termos de design, fundamentação e metodologia. Os constructos 
beneficiarão as áreas de Design e Educação. Os artefatos 
beneficiarão professores, estudantes de forma direta e a sociedade 
pela inclusão.  

5. Rigor na pesquisa  Tanto no design, quanto no desenvolvimento e na avaliação 
realizaram-se métodos reconhecidos. Cuidados foram tomados para 
evitar viés. Medidas corretivas foram realizadas durante o processo. 

6. Design como processo 
de pesquisa 

 O Design esteve presente no desenvolvimento, os insumos e 
requisitos foram levantados por revisões sistemáticas. As de 
literatura serviram para entendimento do problema, assim como para 
a busca de possíveis soluções na elaboração. A revisão integrativa 
contribuiu ao longo do desenvolvimento e na avaliação dos 
artefatos. 

7. Comunicação da 
pesquisa  

 Os resultados das etapas geraram(ão) artigos que foram(serão)
apresentados para os públicos envolvidos: tecnologia, educacional,
entre eles professores e estudantes com deficiência visual.  

Fonte: Adaptado de Hevner, Ram, et al. (2004) e Dresch, Lacerda e Antunes Júnior (2015) 

Peffers, Tuunanem, et al. (2007) apresentaram a síntese dos elementos comuns em 

pesquisas de Sistemas de Informação em um modelo para condução do método Design Science 

Research. O modelo (Figura 2) é composto por seis atividades ou etapas principais: (1) 

identificação do problema e motivação, (2) definição dos objetivos para a solução, (3) Design e 

desenvolvimento, (4) Demonstração, (5) Avaliação e (6) Comunicação. Dependendo do projeto, 

existe a possibilidade de quatro pontos de entrada para a pesquisa, os quais podem ser: centrada no 

problema, centrada nos objetivos da solução, centrada no design e desenvolvimento e, por fim, 

centrada no contexto do cliente. 
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Figura 2  Modelo de condução do método Design Science Research 

 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora, adaptado de Peffers et al. (2007).  

 

Nas seções seguintes, detalham-se essas atividades. Na sequência, uma breve descrição 

de cada uma delas. 

(1) Identificação do problema e motivação: conforme introdução, a motivação surgiu 

dos resultados de um grupo focal sobre Educação e Acessibilidade. Dentre os vários desafios,

identificou-se por meio de revisões sistemáticas e decidiu-se por focar esforços para a busca de 

soluções para o problema da atuação docente no processo de ensino e aprendizagem de 

estudantes com deficiência. No mesmo grupo focal, os participantes cegos apontaram o uso do 

smartphone como oportunidade de inclusão. Vale acrescentar à motivação, as necessidades de 

ampliação de conhecimento no tocante ao público com deficiência visual do grupo de pesquisa 

Núcleo de Acessibilidade e Tecnologias Digitais, do qual essa pesquisadora integra. Centrada 

nesse problema, iniciou-se a investigação pelo ambiente composto de pessoas (professores e 

estudantes), organizações (instituições de ensino) e tecnologias. Nessa fase exploratória, por 

meio de revisões sistemáticas de literatura, pesquisa aplicada a professores que atenderam 

estudantes com deficiência e entrevistas realizadas com pessoas com deficiência visual, 

ratificou-se a necessidade de buscar soluções para que esse público possa desenvolver 

experiências de aprendizagem com autonomia e equidade de condições dos videntes. Nas 

entrevistas com os estudantes com deficiência visual identificou-se o quanto eles buscam 

informações em diferentes mídias para o entendimento daquilo que está sendo estudado. Esse 

ponto serviu de pista para investigar a transmídia como uma possibilidade. 

(2) Definição dos objetivos para a solução: diante do quadro desenhado, voltou-se para a 

experiência de aprendizagem no ambiente digital. Tal opção pautou-se em revisões sistemáticas 

onde constatou-se a lacuna. Nesse sentido, a proposta de inovação teve como norteador o conceito 

de experiência de Dewey e o uso dos recursos de mídia pensada para promover autonomia e 

equidade no processo de aprendizagem. A partir do levantamento das características dos recursos 
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de aprendizagem aplicadas à Educação, os professores terão elementos para o planejamento das 

experiências de aprendizagem. As características envolveram as aplicações em experiências de 

aprendizagem e as estratégias pedagógicas. Ao final, obteve-se como resultados: o referencial 

teórico, a explicitação das características das mídias, assim como os requisitos e as metas para 

experiência de aprendizagem do estudante com deficiência visual. 

(3) Design e desenvolvimento: (a) ao modelo de design educacional incorporou-se o 

conhecimento gerado na revisão sistemática de literatura e na revisão integrativa das áreas de 

Comunicação, Educação, Tecnologia educacional, Sistema de Informação e Design para

experiência do usuário. Como metas de funcionalidade, a solução deverá ser genérica, adaptável, 

de fácil compreensão, intuitiva, prática e útil para o planejamento dos professores; (b) ao protótipo 

de aplicativo a ser utilizado pelos professores incorporou-se os conhecimentos das mesmas áreas 

citadas e os requisitos levantados das entrevistas com estudantes com deficiência visual e do modelo 

mental dos professores. O desenvolvimento foi norteado por personas e histórias no contexto de 

uso dos estudantes com deficiência visual para a identificar dos requisitos para a experiência de 

aprendizagem; assim como de professores para a elaboração do modelo, dos requisitos funcionais 

e de conteúdo do protótipo do aplicativo.  

(4) Demonstração: considerando o ambiente de estudo (pessoas, organizações e 

tecnologia), no primeiro momento, verificou-se a utilidade da proposta com uma Instituição de 

Educação Profissional (organização), por meio de grupo focal composto por especialistas em 

Educação e Inclusão. Após a fase de Design, na qual o modelo foi desenvolvido, novamente 

especialistas verificaram coerência, relevância, aplicabilidade e utilidade do modelo de design 

educacional. E, por fim, em paralelo à fase de Desenvolvimento, representando pessoas do 

ambiente, os professores verificaram a utilidade de um módulo do protótipo do aplicativo por 

meio de teste de usabilidade e de experiência.  

(5) Avaliação: nessa etapa verificou-se as conformidades dos objetivos e requisitos dos

artefatos modelo e protótipo ao compará-los aos resultados da observação da Demonstração. 

Utilizou-se os relatos e observações dos especialistas e professores para os ajustes da versão final.

(6) Comunicação: para o público não acadêmico, os conhecimentos e resultados desta 

tese serão por meio de apresentação, relatório, vídeo, infográfico, site de divulgação do trabalho

do grupo de pesquisa e grupos de redes social e profissional direcionadas à Educação (Instagram 

e LinkedIn). Para o público acadêmico, a comunicação será realizada por meio desta tese, de 

artigos em periódicos, apresentação em Congressos, entre outras formas. Algumas 

contribuições desenvolvidas ao longo desta investigação encontram-se no Anexo C. 
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1.6.1 Procedimentos metodológicos 

A seleção de diferentes procedimentos relaciona-se ao problema ser estudado, aos 

objetivos a serem atingidos, cabendo ao pesquisador definir os mais adequados para o estudo. 

Eles podem ser combinados e usados de forma concomitante na medida que forem necessários 

ou apropriados para determinado caso (FREIRE, 2013; MARCONI e LAKATOS, 2007; 

MARCONI e LAKATOS, 2005).  Nesta investigação, aplicou-se uma abordagem pragmática

(CRESWELL, 2014). Iniciou-se um levantamento amplo e, a partir dos resultados obtidos, 

optou-se por técnicas que auxiliassem a focar na compreensão mais detalhada do problema. No 

percurso da investigação, para apoiar o desenvolvimento desta pesquisa aplicada utilizaram-se

técnicas variadas de acordo com desenrolar das etapas do DSR, tanto para coleta quanto para a 

análise de dados. A síntese das técnicas utilizadas encontra-se no Quadro 2. 

Quadro 2  Procedimentos previstos de acordo com objetivos 

Objetivos Etapas do DSR Técnicas 

Estudar o ambiente (pessoas, 
organização e tecnologia) para 
identificação do problema 

1. Identificação do 
problema e motivação 

Grupo focal 
Questionário  
Entrevista
Revisão sistemática de literatura 

Identificar experiências de 
aprendizagem de estudantes com 
deficiência visual, as mídias utilizadas 
e os desafios enfrentados. 

2. Definição dos objetivos 
para a solução 

Entrevista
Revisão sistemática de literatura 
Triangulação de dados 

Identificar os elementos as 
experiências transmídia que 
contribuem para experiências de 
aprendizagem; 

2. Definição dos objetivos 
para a solução 
3. Design e 
desenvolvimento 

Entrevista
Revisão integrativa 
Triangulação de dados 

Identificar os requisitos e metas de 
experiência do estudante com 
deficiência visual  

3. Design e 
desenvolvimento 

Entrevista
Criação de Personas e histórias 
de usuário
Diagrama de afinidades 

Desenvolver o modelo e o projeto de 
aplicativo para que professores 
planejem para experiência de 
aprendizagem inclusiva 

3. Design e 
desenvolvimento 
Pesquisa centrada no 
Design 
 

Histórias de professores 
Framework Elementos para
Experiência do usuário de 
Garrett 

Submeter o modelo à apreciação dos 
especialistas em educação e o 
protótipo de média fidelidade aos 
professores. 
 

4. Demonstração  
Pesquisa no contexto 
5. Avaliação 

Questionário 
Avaliação de usabilidade e de 
experiência do usuário 
 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 
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1.7 ADERÊNCIA AO PPGEGC 

No Programa de Pós-graduação Mestrado e Doutorado da Engenharia e Gestão do 

Conhecimento (PPGEGC), esta tese enquadra-se na área de concentração Mídia do 

Conhecimento. Desenvolveu-se um modelo para planejamento para experiência de aprendizagem 

inclusiva, utilizando recursos de aprendizagem, na abordagem transmídia. Assim, este trabalho 

insere-se na linha de pesquisa Mídia e Conhecimento na Educação. De acordo com os 

documentos norteadores, essa linha reúne os trabalhos que visam maximizar a eficiência do 

processo de ensino sob a utilização de meios tecnológicos que tratam da: 

construção do conhecimento, resolução de problemas, planejamento, educação e 
treinamento, com especial foco em facilitar a colaboração, e a educação à distância, e a 

(PPGEGC, sd, p.1). 
 

Este estudo contextualiza-se na visão de ciência transdisciplinar cujo enfoque do 

conhecimento perpassa por diferentes realidades para ser construído (NICOLESCU, 1999; 

SOMMERMAN, 2008). Segundo Frodeman (2014), para ser transdisciplinar o foco central 

deve ser a sustentabilidade. Neste trabalho, a coprodução do conhecimento envolveu como 

atores sociais, estudantes com deficiência visual, professores e instituições organizacionais que 

cooperaram em torno do 4.º Objetivo de desenvolvimento sustentável, Educação de qualidade. 

NAÇÕES UNIDAS PARA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E CULTURA - UNESCO, 2017, p. 18). 

O diálogo entre esses agentes entremeou a complexidade do conhecimento empírico do 

indivíduo com deficiência visual, a experiência de professores e as realidades das instituições 

educacionais na geração de valores como equidade e respeito. Nessa construção representada 

na Figura 3, as áreas Educação, Comunicação, Design, Psicologia cognitiva e Design para 

experiência contribuíram para o desenvolvimento da tese. 
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Figura 3  Representação da transdisciplinaridade  

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 

 

No âmbito do estudo sobre acessibilidade, este trabalho agrega e amplia a produção 

científica de teses (T) e dissertações (D) do PPGEGC e do grupo de pesquisa CNPq Núcleo de 

Acessibilidade Digital e Tecnologias Assistivas, desenvolvido junto ao Laboratório de Mídias 

Digitais (LaMiD).  No referido grupo de pesquisa houve avanço nos projetos de acessibilidade 

para surdos com indicações de continuidade e trabalhos futuros visando a acessibilidade de 

PcDVs. Na busca realizada e atualizada até agosto de 2020, na base de teses e dissertações do 

PPGEGC, levantou-se, excluindo os repetidos:  

Quadro 3  Buscas realizadas na BTD/PPGEGC 

Busca pelos termos Apurados Descartados Selecionados 

 1 0 1 
 55 53 2 

 0 0 0 
 3 0 3 

 8 3 5 
 14 12 2 

 5 3 2 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 
 

No Quadro 4, em ordem decrescente de ano, visualizam-se os trabalhos que de alguma 

maneira relacionam-se com a investigação proposta. Vale notar que na maioria não foi possível 

identificar o grupo de pesquisa.     
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Quadro 4  Teses e dissertações da base do PPGEGC

Ano
 

Tipo
 

Título Autor(a)/ Orientador(a)/ 
Grupo de Pesquisa 

2014 T A Implementação de Mídias em Dispositivos Móveis: 
Um Framework para a Aplicação em Larga Escala e com 
Sustentabilidade em Educação a Distância. 

MÜLBERT, Ana Luisa.
Dra Alice Theresinha Cybis 
Pereira. 

2014 D Modelo de Ontologia para Representação de Jogos 
Digitais de Disseminação do Conhecimento. 

CARDENAS, Yuri Gomes.
Dr. João Bosco da Mota Alves. 

2011 T Avaliação de jogos voltados para a disseminação do 
conhecimento.  

SAVI, Rafael.
Dra Vania Ribas Ulbricht. 

    
2020 T Transmídia e Fansubs: Estratégias Aplicadas a Cursos 

Online Acessíveis à Pessoa com Deficiência Visual 
SCHIMMELPFENG, Leonardo 
Enrico. 
Dra Vania Ribas Ulbricht 
NADiTA 

2016 D Transição e Inovação: As Potencialidades dos 
Newsgames para o Jornalismo On-Line.  

ACOSTA MEDEIROS, 
Danielle Rufino de. 
Dra Maria José Baldessar 
MídiaCon. 

2016 D Jogando para Transitar Seguro: Uma Experiência de 
Educação para o Trânsito.  

BARBOSA, Rafaela Elaine.
Dra Maria José Baldessar 
MídiaCon. 

    

2019 T O cego e a geometria plana: um desafio piagetiano De SOUZA SOMBRIO, 
Graziela. 
Dra Vânia Ribas Ulbricht. 
NADiTA. 

2019 T A colaboração e inclusão de Cursos On-line Abertos e 
Massivos (MOOCs) 

KUNTS, Viviane Helena. 
Dra Vânia Ribas Ulbricht. 
NADiTA. 

2017 T Ferramenta para Identificação de Emoções a partir de 
Onomatopeias para Pessoas com Diferentes 
Habilidades Visuais 

BERG, Carlos Henrique.
Dra Luciane Maria Fadel. 
NADiTA. 

2016 T Audiodescrição Didática.  VERGARA-NUNES,  
Elton Luiz. 
Dr. Tarcísio Vanzin. NADiTA. 

    
2016 T Recomendações para a Criação de Pistas Proximais de 

Navegação em Websites voltadas para Surdos Pré-
Linguísticos. 

FLÔR, Carla da Silva. 
Dr Tarcísio Vanzin
Design de publicações digitais. 
LaMiD. 

2010 T Diretrizes para criação de objetos de aprendizagem 
acessíveis.  

MACEDO, Claudia Mara 
Scudelari de. 
Dra Vania Ribas Ulbricht. 

  design science research   
2017 D Jogos Digitais Educativos: Design Propositons para 

GDDE.  
SENA, Samara de. 
Dra Araci Hack Catapan

2014 T Modelo Conceitual para Criação, Aplicação e 
Avaliação de Jogos Educativos Digitais.  

JAPPUR, Rafael Feyh.
Dr. Fernando A. Forcellini 

Fonte: Base de Teses e Dissertações do PPGEGC. Elaboração da pesquisadora

 

Nesses trabalhos encontrou-se conhecimentos alinhados a esta tese relacionados à 

Educação (MÜLBERT, 2014; CARDENAS, 2014; JAPPUR, 2014), Design de games 
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(CARDENAS, 2014; SAVI, 2011; ACOSTA, 2016; BARBOSA, 2016; SENA, 2017) e 

acessibilidade (BERG, 2017; VERGARA-NUNES, 2016; FLOR, 2016; MACEDO, 2010; 

SCHIMMELPFENG, 2020). Por outro lado, este trabalho avançou em novos temas. A 

experiência de aprendizagem inclusiva inova o acervo com foco em experiência, pois alia 

Educação, Design para experiência e acessibilidade. A transmídia agrega Educação ao acervo 

até então voltado para a Comunicação. No Quadro 5 apresentam-se os enfoques dos trabalhos 

e as relações com esta tese. 

Quadro 5  Temas da BTD/PPGEGC relacionados à tese.  

Os trabalhos abordaram ao longo dos 
estudos sobre... 

... que relacionam-se ao estudo...

1. Aprendizagem móvel (MÜLBERT, 2014), 
aprendizagem baseada na experiência (CARDENAS, 
2014), aprendizagem mediada (JAPPUR, 2014); .    

... ao abordar as teorias para a 
aprendizagem utilizando as lógicas da 
transmídia. 

2. Correntes pedagógicas para games educacionais 
(CARDENAS, 2014), modelo de avaliação da qualidade 
dos jogos educacionais (SAVI, 2011); as vantagens 
competitivas transitórias dos newsgames (ACOSTA, 
2016); avaliação dos jogos digitais no processo de 
aprendizado (BARBOSA, 2016); os elementos do design 
proposition Game Design Document Educativo (GDDE) 
para o desenvolvimento de games educativos (SENA, 
2017);  

... ao levantar e avaliar as características e 
elementos da lógica transmídia play. 

3. Aspectos sensoriais dos cegos (BERG, 2017; 
VERGARA-NUNES, 2016); Pistas proximais (FLOR, 
2016); recomendações para desenvolvimento objetos de 
aprendizagem (MACEDO, 2010); recomendações para 
uso de estratégias transmídia em ambientes virtuais 
acessíveis (SCHIMMELPFENG, 2020). 

... ao avaliar os requisitos para a 
experiência do estudante cego; 
... no desenvolvimento do protótipo do 
aplicativo para experiências de 
aprendizagem inclusiva; 
 ...no desenvolvimento do protótipo como 
sugestões seguindo as recomendações das 
estratégias transmídia. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 
 

No grupo de pesquisa, Schimmelpfeng (2020) propõe recomendações das estratégias 

transmídia no processo de produção de conteúdos para cursos com acessibilidade para pessoas 

com deficiência visual. Em comum com este estudo estão o público, o método DSR e a lógica 

transmídia narrativa, porém nesta tese amplia-se para as lógicas Play (Atuação) e Navigation

(Navegação). 

1.8 INEDITISMO E ORIGINALIDADE 

Para verificar o ineditismo e a originalidade da proposta, realizou-se revisão sistemática, 

nos meses de fevereiro e março de 2018, nas bases CAPES e ProQuest escolhidas por serem 

abrangentes e multidisciplinares. Nessas bases buscou-se identificar pesquisas consolidadas 

abordando transmídia no contexto da educação. Nesse sentido, preferiu-se buscar teses e 
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dissertações pela profundidade em vez de artigos. O detalhamento da revisão encontra-se no 

Apêndice B  Revisão Sistemática Transmídia. Os achados e as discussões aparecem ao longo das 

seções seguintes. Os critérios adotados foram: busca pelos termos em inglês transmedia , tipo de 

documento teses ou dissertações, período a partir de 2015. Ao todo surgiram 536 trabalhos, após os 

filtros restaram para leitura analítica 12 trabalhos.  

Na temática transmídia, a maioria dos trabalhos volta-se para a comunicação. No campo 

da Educação encontrou-se somente 39 no período da pesquisa que comparado ao relacionado à 

comunicação considera-se pouco. Nos selecionados, em comum com esta proposta destaca-se 

a carência e a inadequação da formação de professores para o contexto da convergência das 

mídias, as tensões entre o mundo dos estudantes e a postura transmissiva dos professores, o 

preconceito para a inserção da tecnologia móvel em sala de aula, ausência de políticas públicas 

para discutir mídia-educação (MONTANARO, 2016; FRANÇA, 2015; CIPRIANI, 2015; 

QUEIROZ, 2015; KALAITZIDIS, 2015). De forma geral, as teses e dissertações revelaram 

uma busca pela compreensão da transmídia, concentrada na lógica da narrativa no processo de 

letramento. No Quadro 6, apresenta-se de um lado os tópicos de estudo dos trabalhos analisados 

e, do outro, as lacunas que oportunizam o avanço do conhecimento. 

Quadro 6 - Oportunidades para avanço do conhecimento 

Os trabalhos apresentaram  
estudos sobre... 

Lacunas a aproveitar 
para o avanço do conhecimento... 

... a narrativa transmídia buscando compreender os 
elementos constituintes (LIMA, 2016), a 
abordagem pedagógica para o letramento midiático 
(FRANÇA, 2015), as características que favoreçam 
a formação de leitores, as características na 
literatura gamer (NAGATA, 2017), as possíveis 
relações das diferentes linguagens e mídias para 
explorar os conteúdos didáticos (MONTANARO, 
2016). 

... ao abordar as outras lógicas transmídia  
transmídia play e transmídia navigation. 

... a formação de identidades na experiência 
transmídia (AGUIAR, 2016), os sentidos que os 
estudantes atribuem ao tempo e ao espaço e o uso 
nas interações experenciadas pela convergência 
(QUEIROZ, 2015), a mudança de percepção dos 
estudantes pelo uso de livro transmídia interativo 
(PONNERS, 2016). 

... ao tratar a experiência de aprendizagem ir além 
da experiência das mídias; 
... ao investigar pedagogias culturais. 

... planejamento da aprendizagem e as 
características do design para os novos letramentos 
na era digital (KALAITZIDIS, 2015). 

... no aspecto do design instrucional e do design da 
experiência explorar as outras lógicas além da 
narrativa transmídia. 

... geração social de conhecimento por meio dos 
games transmídia (GARCIA, 2015). 

... ao verificar como o conhecimento é gerado em 
MOOCs, comunidades de prática e mídias sociais. 

... as mudanças na prática transmídia para a 
discussão de gênero no currículo (MCWILLIAMS, 
2015). 

... no aspecto da inclusão, oportunidade para tratar a 
diversidade, multiculturalidade e acessibilidade de 
pessoas com deficiência. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 
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Quanto aos métodos, os trabalhos pertencem aos campos da Educação (Brasil) e da 

Filosofia (EUA), sendo doze científicos e um aplicado utilizando o Design Science Research

(KALAITZIDIS, 2015). Treze são qualitativos, com abordagem interpretativa e apresentam

ampliação dos fundamentos. Ponners (2016) utilizou Grounded Theory na sua investigação e 

Kalaitzidis (2015) apresentou além da ampliação dos fundamentos, uma instanciação na forma 

de proposta de curso Digital Media & Literacy para a formação de profissionais da Educação e 

do Design. Quanto à inclusão, somente McWilliams (2015) investigou a diversidade de gênero 

no letramento transmídia na escola elementar. 

Para finalizar, em novembro de 2019, realizou-se busca no Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial (INPI) para verificar pedidos de patente para aplicativos similares a essa 

proposta, Quadro 7. Pesquisou-se em quatro bases: INPI, nacional; Latipat, patentes 

depositadas na Espanha e em países da América Latina; Espacenet, base de maior abrangência 

com patentes de mais de 90 países; e, Patentscope, patentes de mais de 40 países. Utilizou-se 

Espacenet e P planning educat* Este último para 

restringir, pois a busca com os outros dois era ampla e retornou muitos resultados não 

relacionados. Dos sete, três eram educacionais, um voltado para robótica, outro para correção

de provas e outro para o aluno planejar sua trajetória formativa dentro da instituição; isto é, 

planejar os cursos que irá realizar.  

Quadro 7  Pesquisa de patentes no portal do INPI 

Identificação Patentes de aplicativos sobre planejamento educacional 
Realização Novembro de 2019 
Objetivo Identificar patentes de aplicativos relacionados  
Questão de pesquisa Quais são os aplicativos de planejamento educacional existentes?
Bases INPI, Latipat, Espacenet e Patentscope 
Termos aplicativo app planning educat  
Período de abrangência Data inicial do repositório até novembro de 2019 
Tipo Aplicativo 
Estratégias de busca Busca 1  aplicativo AND planejamento 

Busca 2  app AND planning AND educat*  
Resultados  

Bases INPI Latipat Espacenet Patentscope
Busca 1 1 5 - - 
Busca 2 - - 2 1 
Total 9    
Critérios de seleção Incluídos Excluídos 
- repetidos 0 2 
- relacionados à educação 3 4 

      - similar à proposta 0 3 
Patentes encontradas 0 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 
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Nessa pesquisa, as patentes existentes não correspondem nem são similares ao 

aplicativo que se propõe nessa tese. 

Diante do exposto, esta tese mostra-se original e relevante. Diferencia-se no caráter 

transdisciplinar, tecnológico e propositivo pautado em duas perspectivas, a saber: do 

compartilhamento e disseminação do conhecimento e da inclusão que contribuem para a 

formação de professores como para o design educacional de cursos. Na perspectiva do 

compartilhamento e disseminação do conhecimento, têm-se o embasamento para o modelo de 

design educacional que permite apoiar professores no planejamento de situações para 

experiências de aprendizagem utilizando recursos de aprendizagem, considerando as lógicas 

transmídia. Na perspectiva da inclusão, o desenvolvimento pautado a partir da acessibilidade de 

estudantes com deficiência visual tendo como valores respeito, autonomia e equidade oportuniza 

avanços na aprendizagem, assim como nos relacionamentos entre todos os envolvidos. 

1.9 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA TESE  

Para entendimento do caminho percorrido no desenvolvimento da pesquisa para a 

elaboração desta tese, organizou-se a exposição do processo em nove seções: 

A seção 1 Introdução apresenta o contexto, a problemática que gerou o problema e 

questão de pesquisa, os objetivos, a justificativa, a abordagem metodológica adotada, a 

aderência ao programa, o ineditismo e finaliza com essa organização. 

A seção 2 Referencial teórico consiste na fundamentação que embasa a proposta no que 

tange às mídias, suas conceituações e características, ênfase na transmídia, experiência de 

aprendizagem e aprendizagem de estudantes com deficiência visual. 

Na seção 3 delineia-se o método Design Science Research, descreve-se a pesquisa 

centrada no problema que envolve o estudo do ambiente e a conscientização do problema. Em 

seguida, apresenta-se a pesquisa centrada na solução na qual definiu-se como artefatos, ou 

produtos da tese, o modelo de design educacional Experientia e o projeto de design de um 

aplicativo para o planejamento de experiências de aprendizagem inclusivas. 

A seção 4 dedica-se ao conhecimento gerado a partir dos resultados apurados na 

pesquisa centrada na solução e na revisão integrativa. Exibe-se a triangulação dos resultados da 

entrevista com estudantes com deficiência visual, do questionário aplicado aos professores e da 

revisão integrativa que norteia o conteúdo do modelo de design educacional. Apresenta-se os 

elementos das experiências de transmídia na educação que contribuem e serão fundamentos que 

servirão de base para o desenvolvimento do modelo e do protótipo de aplicativo.  
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A seção 5 explora a pesquisa centrada no design e no desenvolvimento. No que tange 

ao design, apresenta-se o mapa da empatia, as histórias dos estudantes com deficiência visual 

que geraram os requisitos para experiência. Mostra-se também o modelo conceitual dos 

professores, as histórias, o diagrama de afinidades que serviu de base para o modelo. 

Na seção 6 descreve-se o desenvolvimento do protótipo. Apresentam-se o design do 

aplicativo utilizando o modelo Framework Elementos da Experiência do Usuário de Garrett 

(2011) e o projeto do design da gamificação do aplicativo.  

A seção 7 dedica-se a demonstração e avaliação do modelo e do protótipo de aplicativo.

Na demonstração descreve-se a apreciação do modelo por especialistas em educação das 

organizações de ensino. Assim como a experimentação dos professores na verificação da 

utilidade do protótipo, os testes de usabilidade e de experiência. Na avaliação, relata-se os 

resultados comparando-os aos objetivos delineados na etapa design e desenvolvimento.  

Na seção 8 Considerações finais, comunicam-se os avanços do conhecimento, as 

contribuições do Design Science Research, apresentam-se as limitações, as lacunas e as 

recomendações para trabalhos futuros. 

Em se tratando de um trabalho do grupo de pesquisa Mídia do Conhecimento, optou-se 

por disponibilizar alguns tópicos na web, caso o leitor queira aprofundar-se. Tais tópicos 

encontram-se em links ou QR code. No texto, os destaques nas palavras em negrito, realizados 

por esta pesquisadora, mapeiam o percurso de construção, ligações entre os assuntos a serem 

tratados; os que estão em cor azul sinalizam termos que serão explicitados no glossário. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Não, não tenho caminho novo.
O que tenho de novo é o jeito de caminhar.

Thiago de Mello

Nesta seção apresenta-se o referencial teórico que serão os pilares dessa tese. No contexto 

da educação, abordaram-se os conceitos de mídia e as derivações multi, hiper, cross e 

transmídia, experiência e, por fim, aprendizagem de pessoas com deficiência visual, pois as 

interrelações são a base para o desenvolvimento do modelo e do protótipo de aplicativo.  

2.1 MÍDIA: MULTI/ HIPER/ CROSS/ TRANSMÍDIA  

Este tópico aborda a visão geral sobre mídia e os conceitos que se amoldam de acordo 

com a evolução das tecnologias e das alterações nas formas de comunicação. Na sequência 

apresenta a transmídia, as lógicas de distribuição, destacando três delas que são consideradas 

relevantes para o estudo  narrativa transmídia, transmídia play e transmídia navigation.

Mídia vem da expressão inglesa media cuja origem é latina, plural de médium que traduz-

que conduz, de canal no qual alguma informação pode ser distribuída ou ser conduzida 

(PERASSI e RODRIGUES, 2011). A mídia no sentido de suporte entende-se como material 

que possui a função de registro da informação a exemplo do pendrive ou do cartão de memória; 

como veículo, é o meio de divulgação ou comunicação a exemplo da TV, da imprensa ou do 

rádio; e, por fim, como canal, é a faixa ou caminho de transmissão da informação entre produtor 

e receptor tendo por exemplo as faixas de frequência ou a rede digital. De acordo com Cruz e 

Ventura (2018, p. 444), mídia compreende um sistema que envolve os meios de comunicação, 

cultura e mediação. Quanto aos usos, encontra-

negociação e de conteúdo, distribuição de bens culturais e, também, como aparato, aparelho ou 

disposi   Para Filatro e Cairo (2015), mídia é o suporte, entendido 

como objeto físico ou virtual, em um formato específico, usada para fixar ou exibir mensagens. 

Já os serviços são os veículos para divulgar ou comunicar as mensagens. Segundo as autoras, 

no contexto educacional há dois tipos de suporte de mídias. As convencionais (impressas) e as 

digitais. A diferença surgiu a partir da revolução provocada pelo uso de computadores pessoais 

e da internet. Em função dessas mudanças, na literatura a partir dos anos 2000, verificou-se a 

 (GOSCIOLA, 2003), referindo-se às digitais. Entretanto, na 
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atualidade, entende-

inovação é contínua.  

Em prosseguimento, a multimídia caracteriza-se pela interatividade no uso de diversos 

objetos de mídias em diferentes formatos (texto, imagens, gráficos, vídeos, animações, áudio)

em um aplicativo ou artefato em um mesmo suporte (CD-ROM, pendrive, página na internet, 

por exemplo) (IVANOVA, HOLOTESCU e GROSSECK, 2014). Para Mayer (2014) é a 

utilização de conteúdo verbal (escrito ou falado) e de conteúdo pictorial  inclui ilustração, 

gráficos, diagramas, mapas, fotos, animações e vídeos  na produção de mensagens. No seu 

manuseio, há uma intervenção direta do interator5 no objeto multimídia via interface digital. O 

conteúdo é dotado de diferentes linguagens, de controle direto com algum aspecto não linear 

(MONTANARO, 2016). Por outro lado, a hipermídia distingue-se pelos nós (links) externos 

que interligam a outras mídias na internet (IVANOVA, HOLOTESCU e GROSSECK, 2014).

As informações são acessadas de maneira não sequencial por meio de ícones ou palavras chave 

(FILATRO e CAIRO, 2015). Há ênfase na interatividade e no acesso não-linear (GOSCIOLA, 

2003). Para o interator abrem-se as possibilidades de navegação, o que lhe permite traçar 

caminhos cognitivos de maneira pessoal, livre e particular (MONTANARO, 2016). Do 

marketing, surgiu a crossmídia. Trata-se da difusão de um conteúdo por diversas mídias. Estas 

podem ter pequenas diferenças em função da adaptação da linguagem para cada mídia, mas 

mantêm a essência da mensagem do conteúdo original. O objetivo é criar uma interação do 

público com o conteúdo (FINGER, 2012). É uma estratégia de distribuição para diferentes 

suportes e meios de comunicação. Desse modo, difunde-se o mesmo conteúdo para plataformas 

e dispositivos variados (MONTANARO, 2016). Tal distribuição atinge um número maior de 

pessoas que acessam a mesma informação por diferentes dispositivos. Por fim, a transmídia, 

que será apresentada no próximo tópico, surge em consequência da crossmídia. Enquanto na 

crossmídia o mesmo conteúdo é distribuído por meio de diversas mídias, na transmídia as 

informações estão dispersas nas diferentes mídias, onde cada uma delas tem um elemento 

importante que compõe o todo. 

Para finalizar essa breve explanação, apresenta-se no Quadro 8 uma compilação dos 

principais pontos:  

 
5 Ao considerar as diferentes áreas de conhecimento, nessa tese optou-se por utilizar o termo interator para 
substituir os papeis de usuário, espectador, leitor ou consumidor mencionados pelos autores. 
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Quadro 8  Mídia e variações multi, hiper, cross e trans. 

 Característica Interação Navegação 

Mídia Suporte físico ou digital; 
Formato específico. 

Direta entre interator e 
conteúdo. 

Prevista pelo 
desenvolvedor. 

Multimídia Suporte digital; 
Diferentes formatos; 
Diferentes linguagens; 
Linear com alguns aspectos 
não lineares; 
Não sequencial. 

Direta entre interator e 
conteúdo via interface 
digital. 

Prevista pelo 
desenvolvedor. 

Hipermídia Suporte digital; 
Nós e links externos 
embutidos em palavras 
chave, ícones ou figuras 
para acesso a outras mídias; 
Não linear; 
Não sequencial. 

Direta entre interator e 
conteúdo via web. 
 

Prevista parcialmente pelo 
desenvolvedor; 
Personalizada pelo 
interator. 

Crossmídia Suporte físico ou digital; 
Estratégia de distribuição 
do mesmo conteúdo. 

Direta entre interator e 
conteúdo via física, rede 
web ou móvel; 
Entre os pares sobre o 
conteúdo. 

Personalizada pelo 
interator. 

Transmídia Suporte físico ou digital; 
Partes do conteúdo estão 
dispersas em diferentes 
mídias. 

Direta entre o interator e os 
diversos conteúdos 
dispersos via física, rede 
web ou móvel; 
Entre os pares interatores 
sobre o conteúdo. 

Personalizada pelo interator 
ou compartilhada entre os 
pares. 

Fonte: elaboração da pesquisadora a partir das contribuições de Montanaro (2016), Filatro e Cairo (2015), 
Ivanova, Holotescu e Grosseck (2014), Finger (2012), Perassi e Rodrigues (2011), Santaella (2007) e Gosciola 

(2003).  

 

2.1.1 Sobrevoo pela Transmídia  

A palavra transmídia é composta do que significa além de, para além de

(AULETE e VALENTE, 2018) traz a ideia de transitar ou estar em movimento. A partir dessa

visão simplificada, interpreta-se que a essência da transmídia está em fazer com que a 

informação (texto, imagem, vídeo ou som) registrada de alguma forma em suporte digital

transite. Nesse movimento por canais entre emissor e receptor, deverá ir além da veiculação 

para divulgação e comunicação. Entretanto, vive-se em um contexto contemporâneo 

caracterizado por um mundo complexo imerso em ambientes digitais. Logo, pensar somente 

em divulgação e comunicação, assim como emissor e receptor, merece um novo olhar. De 
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acordo com Murray (2012), em ambientes digitais identificam-se quatro propriedades. Os 

ambientes são procedimentais, participativos, espaciais e enciclopédicos. A propriedade 

procedimental relaciona-se à execução de regras e algoritmos. Não há a incorporação de 

comportamentos complexos e aleatórios, mas sim algoritmos e heurísticas que são 

transformadas em regras e processos; a propriedade participativa caracteriza-se pelo diálogo e 

pela organização participativa; a propriedade espacial relaciona-se à representação de espaços 

navegáveis. O processo interativo da navegação gera a qualidade espacial que possibilita criar 

a relação de um espaço virtual com outro ao refazer os passos; por fim, a enciclopédica

caracteriza a capacidade de armazenamento e recuperação. Esta visualiza-se nas bibliotecas 

globais, por exemplo, nas histórias em hipertexto ou nos ambientes de jogos de representação 

on-line. De acordo com a autora, as propriedades procedimentais e participativas podem 

promover e potencializar a interatividade. Enquanto que as espaciais e enciclopédicas 

possibilitam a criação de ciberespaços que podem promover e potencializar a imersão.  

Nesse contexto dos ambientes digitais, considerando o comportamento dos estudantes 

com deficiência visual no uso das tecnologias, os termos 

evoluem para

atores O

(PPGEGC, s/d). Esses atores exercem o papel 

de criar e disseminar, utilizam-se das propriedades procedimentais, espaciais, enciclopédicas

tomando parte ativa de uma cultura digital e participativa. Por conseguinte, para esta tese 

pressupõe-se que no processo da transmídia, a informação em diferentes modos (texto, imagem, 

vídeo ou som), registrada em suporte físico ou digital, contribui para criação e disseminação do 

conhecimento entre os colaboradores (Figura 4).

Figura 4 Representação da transmídia nos ambientes digitais

Fonte: Elaboração da pesquisadora com base em Murray (2012). 
Imagens FreePik, CorelDRAW. 
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De acordo com Dena (2009), o termo transmídia faz parte de muitas áreas de pesquisa, 

porém descrevendo fenômenos diferentes como em transmedial narrative, transmedial game,

transmídia storytelling e transmediation6. Segundo Kinder (1991) transmídia refere-se a um 

conjunto de elementos de mídia narrativa e não-narrativa que espalham-se de forma sistemática

por múltiplas plataformas. Como já citado na introdução, Montanaro (2016, p. 42) conceitua 

sito de conteúdos por diferentes meios e distintos canais de 

tal conceito é insuficiente para traduzir sua complexidade.

Para Gabriel (2013, p.80), o termo refere-se ao uso integrado das mídias de maneira que uma 

história ou mensagem possa ir 

distribuído por diversas mídias de quaisquer naturezas (analógicas ou digitais, on ou off . Vale 

esclarecer que na distribuição, cada parte tem a função de construir um sentido para a 

totalidade do conteúdo. Na visão de Santaella (2013a, p. 3441), hipermídia e transmídia 

tornaram- linguagens 

hipertexto com a multimídia, transmídia relaciona-se a conteúdos sígnicos de 

-se uma unidade complexa. O processo tanto 

produz uma dispersão textual por diferentes mídias, como também reformulações pela criação 

de novas maneiras de englobar e expandir as antigas formas de produção e consumo de 

conteúdos.   

A transmídia não é recente. Os mitos gregos eram expressos em mídias artísticas por meio 

de escultura, da arquitetura, das encenações épicas e dramáticas. As histórias de Jesus atingiam 

múltiplos níveis da cultura. Elas eram representadas em vitrais, tapeçarias, salmos, sermões e 

apresentações teatrais (JENKINS, 2009a). Na Idade Média, a distribuição das narrativas bíblicas 

realizava-se de diversos modos. Além dos livros, pelo fato das pessoas não saberem ler, elas eram 

oralmente recontadas, dramatizadas e ilustradas por meio de vitrais e pinturas (RYAN, 2013a).

No século XIX, os romances de Charles Dickens eram desdobrados em jornais e revistas (HERR-

STEPHENSON, ALPER, et al., 2013). Nos anos 1970, em pleno momento de repressão política, 

o envolvimento das audiências com os personagens das telenovelas era expresso pelas cartas 

enviadas às emissoras e às revistas especializadas. Ao longo do tempo essa forma de comunicação 

entre audiência e produtor adaptou-se aos novos meios, adequando-se às novas plataformas 

(VALENCISE_GREGOLIN, 2010). Na década de 2010, na medida que personagens de novelas 

utilizavam produtos e serviços e filmes criaram souvenirs, esses eram consumidos pelos 

 
6 Mantiveram-se os termos em inglês (transmedial narrative, transmedial game e transmediation) pelo fato de não 
existirem traduções correspondentes em português. Entretanto, considera-se como derivações relacionadas à 
transmídia. 
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espectadores. Assim, abriram-se portas para os mundos fictícios. Novas profissões surgiram, 

entre eles influenciadores digitais que geraram grupos de seguidores em blogs, twitters, redes 

sociais para se conectarem. A convergência das mídias e de serviços potencializou a amplitude 

social desse processo. Afora os desdobramentos dos rumos da história, seguidores e fãs discutem 

cenário, locais, moda, comportamentos entre outros assuntos que compõem o universo. Na linha 

do tempo ilustrada na Figura 5, nota-se uma mudança no comportamento. A contemplação, o 

indivíduo e os pequenos grupos dão lugar a participação mais ativa que envolve produção, 

recriação, compartilhamento dos conteúdos e disseminação do conhecimento.   

Figura 5  Linha de tempo da transmídia 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. Imagens FreePik. 

 

Nesse ponto cria-se uma conexão com Murray, pois esses repertórios individuais 

discutidos nos espaços dos grupos caracterizam as propriedades enciclopédica, espacial e a 

participativa dos ambientes digitais, exemplificando de certa forma tanto a interatividade quanto 

a imersão no assunto. Além disso, a instanciação exemplifica o pensamento de Jenkins (2011), 

Transmedia, used by itself, simply means across media  Transmedia, at this level, is one way 

of talking about convergence as a set of cultural practices7 Ou seja, nesses grupos que partilham 

tópicos referentes às novelas, há prática cultural possibilitada pela convergência. Vale notar que

Jenkins, em entrevista, declarou que há muita confusão sobre o que é transmídia. Em alguns 

momentos, considerava-se o aspecto interativo. Em outros, levava-se em conta o número de 

mídias ou plataformas para se considerar transmídia. Contudo, segundo ele, o mais importante é 

que exista intertextualidade, isto é, precisa-se verificar quais são as diferentes partes que podem 

se conectar de algum modo e o desenho para uma cultura em rede (SCOLARI, 2013).  A 

 
7 
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professora emérita de Estudos Críticos, da Universidade do Sul da Califórnia, Marsha Kinder foi 

uma das primeiras a identificar o potencial da transmídia na educação ao estudar a 

intertextualidade nos programas infantis na década de 1980. Para ela:

In contemporary media studies, intertextuality has come to mean that any 
individual text (whether an artwork like a movie or novel, or a more 
commonplace text like a newspaper article, billboard, or casual verbal 
remark) is part of a larger cultural discourse and therefore must be read in 
relationship to other texts and their diverse textual strategies and ideological 
assumptions8 (KINDER, 1991, p. 2). 

 

Enquanto parte de discurso cultural, compreender como a transmídia por meio da 

intertextualidade das várias mídias pode contribuir para o planejamento de experiências de 

aprendizagem mostra-se como uma característica marcante na transmídia 

Para finalizar esse sobrevoo, recorre-se novamente a Cupani (2017) para refletir os 

caminhos à luz da filosofia da tecnologia, considerando os aspectos poder, conhecimento, 

sociedade e cidadania. Ao longo do histórico da transmídia, mudanças ocorreram com relação 

ao poder de quem produz e vende e o daquele que recebe e consome o conteúdo de mídia. Se a 

primeira intenção foi de merchandising de produtos e marcas, os ambientes digitais e o 

movimento de suas propriedades permitiram o empoderamento dos indivíduos. Poder de decidir 

um comportamento que sai da contemplação para o remix e a disseminação. Poder de acesso e 

voz, no qual inclui-se a pessoa com deficiência visual este em si é um ser intertextual (ou poder-

se-ia chamá-lo de transmídia?). Vale-se de diferentes sentidos para percepção e leitura de 

mundo e poder de criação capaz de gerar equidade de oportunidades. Tais oportunidades são 

viabilizadas pelos diferentes modos textuais que permitem o inter-relacionamento. Portanto, 

entende-se que todos tendem a ganhar, há oportunidade de compartilhamento de conhecimento 

para desenvolvimento pessoal, profissional e social. A sociedade evolui em novos formatos de 

produção e de consumo numa economia criativa. O cidadão fortalece-se, empodera-se, 

conscientiza-se, equipara-se, contribui para a cultura participativa e evolui ao longo de sua 

existência. 

 
8 
uma obra de arte como um filme ou romance, ou um texto mais comum como um artigo de jornal, outdoor ou 
observação verbal casual) é parte de um discurso cultural maior e, portanto, deve ser lido em relação a outros 

pesquisadora. 
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2.1.2 Lógicas da Transmídia 

De acordo com Jenkins (2011), a lógica transmídia consiste no planejamento do fluxo do 

conteúdo através das mídias. Ele exemplifica que um mesmo texto9 pode fluir por meio de 

diferentes lógicas. Em parte, a lógica justifica a existência de várias abordagens da transmídia em 

diversas áreas, conforme citado por Dena (2009), pois afinal elas existem e auxiliam na 

explicação dos fenômenos aos quais estão relacionadas. Dentre as lógicas, encontram-se a 

storytelling [contação de história/ narrativa]¸branding [marca], performance [desempenho], play 

[jogo/atuação], activism [ativismo], spectacle [espetáculo] (JENKINS, 2011) e navigation

[navegação] (JENKINS, CLINTON, et al., 2006; HERR-STEPHENSON, ALPER, et al., 2013; 

KALAITZIDIS, 2015). Em entrevista, Jenkins citou também rituals [rituais], education

[educação], mobilization [mobilização], entre outras. Asseverou que há empresas que falam em 

transmedia knowledge management [gestão de conhecimento transmídia]. Embora as lógicas 

provoquem experiências diferentes, elas estão conectadas entre si, cada uma pode aprender com 

as outras (SCOLARI, 2013). De acordo com França (2015), independente de ser entretenimento, 

jornalismo ou educação, a lógica transmídia é uma maneira de pensar como conteúdo e 

mensagens podem atender às expectativas e necessidades dos sujeitos que em determinado 

momento exercem papel de produtor e em outro de audiência. E por que não pensar na Educação? 

Espaço a ser explorado, em que estudantes poderão exercer esses papeis de produtores e 

consumidores de conhecimento.    

Para essa proposta de tese, das lógicas relacionadas definiu-se como foco três, são elas: 

storytelling, play e navigation. A opção por essas deve-se ao fato das mesmas serem as mais 

relatadas nos trabalhos científicos divulgados na Educação e por apresentarem experiências que 

podem servir de referências para o aprofundamento. 

2.1.3 Transmídia Storytelling 

Das lógicas, a transmídia storytelling é a que apresenta maior número de trabalhos na

literatura, principalmente nas áreas da comunicação e publicidade. O termo aparece como 

narrativa transmídia. O conceito mais citado é o de Jenkins (2009a, p. 384), a saber: histórias 

que se desenrolam em múltiplas plataformas de mídia, cada uma delas contribuindo de forma 

 
9 Para Santaella (2013, p. 277), não há consenso quanto ao conceito de texto, porém no sentido mais amplo refere-

culturais: filmes, danças, happenings, peças musicais, cerimônias, pinturas e até espetáculos c
aplica muito bem ao contexto da experiência transmídia.  
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distinta para nossa compreensão do universo . Segundo Montanaro (2016), apesar de storytelling

significar contação de história convém distingui-la de narrativa. Por história entende-se uma linha 

de tempo no qual há fatos, ações, eventos, locais, objetos e personagens caracterizando o 

conteúdo; por narrativa entende-se a forma como será organizada e apresentada à audiência, 

ou seja, é o modo como o conteúdo será contado. O autor coloca que na narrativa transmídia há 

a composição de pedaços de diferentes linguagens e suportes de diferentes atores no processo.

Aguilar (2011), por outro lado, entende as narrativas transmídia como um modelo de produção 

de conteúdos cuja característica é construir um relato em múltiplos meios ou plataformas onde 

cada fragmento disponibiliza uma nova informação que aprofunda os conflitos, personagens e 

eventos no interior do universo narrativo. Em outra perspectiva, Lamb (2011) mostra que a 

narrativa transmídia envolve uma história multimídia e multimodal com elementos não-

lineares que favorecem a participação. O enredo pode ou não estar em um meio (livro 

tradicional ou website). A narrativa pode ser contada através de uma série de mídias que são 

conectadas, por exemplo em um website que contém dicas, missões, informações de fundo e 

jogos. Para complementar a ideia, Aguiar (2016) coloca que os nós narrativos tem por objetivo 

expandir os universos e os personagens criados. Kinder (1991) ao estudar as relações de 

intertextualidade através de diferentes narrativas de mídias para crianças, atestou que estruturar 

eventos dentro de padrões de espaço, tempo e causalidade ajuda a criar um contexto para 

interpretar percepções. Ao compreender as histórias, situa-se como um sujeito capaz de perceber, 

sentir, agir e falar dentro de uma série de campos narrativos. 

Os estudos de Jenkins sobre quais aspectos da narrativa transmídia criam engajamento e 

comunidades culminaram em sete princípios fundamentais: espalhabilidade e profundidade, 

continuidade e multiplicidade, imersão e extrabilidade, construção do mundo, serialidade, 

subjetividade e, por fim, performance. Eles são fruto das investigações sobre o comportamento 

de fãs, fandom e cultura popular assim como das observações de discussões entre autores, 

produtores, designers, cineastas envolvidos com narrativa transmídia que abordaram a estética, o 

design e a experiência. Esses princípios são parâmetros que auxiliam o desenvolvimento ou 

análise de narrativas transmídia (JENKINS, 2009b; KERRIGAN e VELIKOVSKY, 2015; 

PRATTEN, 2015).  Convém esclarecer que os princípios que estão em duplas não se contrapõem. 

Eles podem ser analisados de forma isolada ou de forma coordenada como eixos, dependendo da 

situação transmídia. A exposição desses princípios, a seguir, é fruto de quatro contribuições: 

Jenkins, acadêmico, professor de Comunicação, Jornalismo, Artes cinematográficas e Educação, 

estudioso e referência no assunto; Pratten, profissional estrategista do Marketing; Montanaro e 

Batista, pesquisadores do tema em Educação. Graças a essa mescla de visões, as referências aos 
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atores nesse processo ora aparecem como fãs, ora público, consumidores, audiência ou pessoas, 

dependendo do foco dado ao princípio. 

Espalhabilidade versus Profundidade (Spreadability vs Drillability): 

 Espalhabilidade: habilidade e grau que um conteúdo é espalhado e os fatores que 

motivam uma pessoa a compartilhar tal conteúdo (JENKINS, 2010). Pratten (2015)

complementa que esse princípio relaciona-se à motivação e facilidade com que os 

fãs compartilham os conteúdos pela mídia social. 

 Profundidade: diz respeito à habilidade da pessoa de explorar de forma profunda as 

extensões de uma ficção que verdadeiramente captura sua atenção. Relaciona-se a 

quanto tempo e a energia que investe na busca de complexidades no texto 

(JENKINS, 2009b, 2010). Pratten (2015) esclarece que refere-se ao quanto os fãs 

exploram o mundo da história procurando ir a fundo para descobrir algo precioso 

que possa estar escondido. Montanaro (2016), por sua vez, interpreta como 

potencialidade de um determinado conteúdo permitir uma escavação profunda e 

detalhada pelo público. Este vai além do disponível na forma original e busca saber 

mais.  

Para exemplificar, na Figura 6 é possível visualizar a simulação do resultado da análise 

de dois conteúdos transmídia (A e B). O conteúdo A apresentou um alto índice de 

espalhabilidade porque foi aplicada uma estratégia que incentivava o compartilhamento por 

redes sociais na medida em que os usuários solucionavam desafios de baixa complexidade. O 

conteúdo B apresentou um índice elevado de profundidade o que demonstra o investimento de 

tempo e esforço dos fãs que  utilizaram redes para discutir os desafios de média e alta 

complexidade. No caso de planejamento para a produção de conteúdos transmídia, as 

discussões dos profissionais envolvidos pode se voltar para estabelecer quais estratégias são 

adequadas para potencializar um ou outro princípio ou ambos. Nesse estudo, que tal pensar em 

estratégias pedagógicas para que determinado conteúdo possa ser disseminado e aprofundado 

no contexto escolar? 
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Figura 6  Representação da aplicação dos princípios da transmídia 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. Exemplo adaptado de Pratten (2015).  

 

Continuidade versus Multiplicidade (Continuity vs Multiplicity): 

 Continuidade: relaciona-se a ideia de experiência unificada. O senso de continuidade 

contribui para a coerência e plausibilidade dos mundos fictícios. Para o público, em 

especial o fã, é a recompensa pelo investimento de tempo e energia na coleta das 

pistas e fragmentos que foram dispersos e culminam na montagem de um todo 

significativo (JENKINS, 2009b). Na percepção de Pratten (2015), refere-se a 

consistência da história do mundo por meio das muitas formas de realização sem 

apresentar contradições ou inconsistências. Nesse aspecto, Filatro e Cairo (2015)

concordam que faz-se necessário coordenação em alto nível e controle criativo 

visando que as partes colaborem para a consistência do todo.

 Multiplicidade: versões do universo paralelo ou versões alternativas dos 

personagens da história. Funciona como recompensa alternativa para o domínio 

sobre o material original. Múltiplas versões como possíveis alternativas ao cânone 

em diferentes contextos. Isso leva a ver diferentes normas e valores das culturas 

quando retrabalhadas para público local (JENKINS, 2009b, 2010). Pratten (2015) e 

Montanaro (2016) concordam que são recontagens alternativas ou universos 

paralelos da mesma história em uma configuração diferente. Para o fã, a nova 

perspectiva sobre o que lhe é familiar torna-se uma recompensa. Entretanto, o 

criador precisa deixar claro que é uma recontagem e deve manter consistência com 

o enredo original. Filatro e Cairo (2015) entendem que pela participação da 

audiência, personagens e histórias são vistos de formas radicalmente diferentes. Para 
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Barbosa (2016), o público sente prazer em ver a história contada e recontada de 

outras maneiras, em diversos tipos de mídia. 

Na Figura 7 buscou-se mostrar a relação entre continuidade e multiplicidade. Dada uma 

linha do tempo da história podem ocorrer histórias menores de personagens ou de contextos 

diferenciados. Embora as histórias possuam alternativas a serem desenvolvidas, elas deverão 

manter coerência e consistência com a linha temporal principal. Apesar de serem paralelos, 

esses pedaços mantém o vínculo para fazer o sentido no todo da história.

Figura 7  Representação dos princípios Multiplicidade e Continuidade 

 
Fonte: Elaboração da pesquisadora. Exemplo adaptado de Pratten (2015).  

 

Imersão e Extrabilidade (Immersion vs Extractability): 

 Imersão: capacidade do consumidor ou fã entrar em mundos fictícios da história. 

Para tanto, são criados micromundos em ambientes físicos a exemplo de parques 

temáticos, ambientes virtuais que replicam os principais aspectos do ambiente 

histórico ou geográfico, videogames, experiência em realidade virtual 3D

(JENKINS, 2009c, 2010; PRATTEN, 2015).  

 Extrabilidade: nesse caso, o fã leva aspectos da história para espaços da vida 

cotidiana como por exemplo recursos, adereços significativos ou artefatos que 

possam ser mostrados ou contados (JENKINS, 2009c, 2010). O envolvimento no 

mundo ficcional faz com que o fã invista na compra de objetos, roupas ou apetrechos 

dos personagens. Desta forma ele apropria-se desse universo e o leva para o seu 

contexto social, por exemplo, os grupos Cosplay (PRATTEN, 2015; 

MONTANARO, 2016). 
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Construção do mundo (Worldbuilding): 

 Um mundo pode suportar vários personagens e várias histórias em várias mídias. O 

universo surge do pensamento do espaço de uma história como uma geografia 

fictícia que depende também da geografia cultural. Esta envolve a percepção dos 

povos, das normas, rituais, vestimentas, falas e experiências cotidianas. O conceito 

de construção do mundo está relacionado ao impulso enciclopédico das 

propriedades dos ambientes digitais de Murray assim como aos princípios de 

imersão e extrabilidade (JENKINS, 2009c, 2010). Segundo Pratten (2015), a 

disponibilidade de conteúdo expande a compreensão da audiência acerca do 

mundo. Tais expansões nem sempre contribuem de forma direta para a narrativa, 

mas podem esclarecer tópicos que ajudam a entender o mundo. O que ratifica o 

aspecto enciclopédico já citado. Interessante notar que nessa enciclopédia formada 

pelas percepções das audiências, Montanaro (2016) afirma que é uma maneira de 

fazer com que esses fãs identifiquem e reflitam sobre comportamentos sociais, 

concepções dos povos, ritos, vestuários, tecnologias e tudo mais que possa ser 

compreendido como parte essencial do universo. 

 

Serialidade (Seriality): 

 São fragmentos da história que são significativos e envolventes dispersos em vários 

segmentos. A história forma-se pela construção mental dos pedaços de 

informação disponíveis numa sequência, isto é, num enredo. Os capítulos divididos 

motivam a audiência a voltar para saber mais (JENKINS, 2009c, 2010). Filatro e 

Cairo (2015) revelam que a divisão ocorre pelo processo de  chunking e dispersão.

No primeiro, criam-se pedaços significativos da narrativa e, no segundo, quebra-se 

em partes (capítulos ou fascículos) interconectados. Montanaro (2016) e Barbosa 

(2016) concordam que a divisão pode se desenvolver em diferentes mídias. 

Entretanto, para o primeiro, a serialidade permite que as peças midiáticas sejam 

criadas em diferentes linguagens e suportes, porém resguardando suas 

particularidades de forma que possam ser entendidas como parte do mesmo mosaico 

transmidiático.   

 

Subjetividade (Subjectivity): 

 Nesse princípio os eventos da história são contados a partir de diferentes pontos de 

vista os quais são enriquecidos com experiências subjetivas dos personagens 
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secundários  (JENKINS, 2009c, 2010) ou do protagonista, do antagonista e dos 

coadjuvantes, segundo Barbosa (2016). Pratten (2015) acrescenta que esses pontos 

são expressos em platarformas diferentes da que o herói está contando a sua história. 

Para Montanaro (2016), a subjetividade faz com que o público compreenda de forma 

mais íntima as histórias que lhe foram apresentadas e assim faça as leituras que 

melhor convém. Além disso, permite agir diretamente na sua experiência a partir 

de seu ponto de vista. Essa ação ajuda tanto a construir sua percepção do mundo 

como da sua relação com outras pessoas que compartilhem da mesma experiência.

 

Performance (Performance): 

 Refere-se a capacidade de produção de performances pelos fãs que podem ou não 

tornar-se parte da própria narrativa transmídia. São extensões não autorizadas dos 

fãs nas quais eles reencenam ou reinterpretam partes da história (JENKINS, 2009c, 

2010). De acordo com Barbosa (2016), trata-se do prazer em representar a 

narrativa, por exemplo, em grupos como o Cosplays. Esses participantes incorporam 

os personagens preferidos de games e seriados. Para complementar, Pratten (2015) 

cita que essas extensões podem ser materializadas em fan fiction ou mash up

[mistura] de vídeos, assim como role-playing do mundo da história. Montanaro 

(2016), por sua vez, acrescenta que essa performance prevê a imersão do público 

no mundo e uma tarefa ativa nele. Para tanto, adota postura de pesquisa de 

informação, assume papeis, interpreta personagens ou age como parte dele. 

 

Quadro 9  
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Quadro 9  Dimensões da narrativa transmídia, segundo Ryan (2006) 

Dimensão Característica(s) 
Espacial  envolve o mundo povoado por existências individualizadas. 
Temporal  o mundo deve ser situado no tempo sob transformações significativas; 

 as transformações são causadas por eventos físicos não habituais. 
Mental  um ou mais dos participantes reagem emocionalmente ao estado do 

mundo; 
 alguns eventos são ações dos agentes para atingir metas e executar planos. 

Formal e pragmática  a sequência de eventos deve formar uma única corrente causal que 
caminha para um fim; 

 alguns eventos afirmam os fatos do mundo ficcional;
 a história comunica algo significativo. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora adaptado de Ryan (2006).

 

Quadro 10  

Quadro 10  Características da narrativa transmídia, segundo Pratten (2015) 

Característica Descrição 
Pervasivo A história é construída ao redor da audiência com a qual eles se 

conectam por meio dos dispositivos. 
Persistente A história evolui com o tempo e reage ao engajamento da 

audiência.  
Participativo A audiência interage com personagens e outros membros.  
Personalizado A história relembra decisões e conversas tornando-se 

personalizada para cada membro da audiência. 

Conectado A experiência conecta-se entre as plataformas e o mundo real, 
permitindo que a história seja contextual. 

Inclusivo Os dispositivos e os modos de engajamento podem ser suportados 
para que mais pessoas possam usufruir da história, mesmo que em 
diferentes níveis de profundidade e sofisticação. 

Baseado em nuvens Uma plataforma de rede controla a história e a experiência de um 
sistema central, o qual pode ver todo o conteúdo e toda a audiência. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora adaptado de Pratten (2015). 

 
Na Figura 8, apresenta-se a compilação das contribuições dos autores. 
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Figura 8  Princípios, Dimensões e Características das Narrativas Transmídia.

Fonte: Elaboração da pesquisadora adaptado de Jenkins (2009b, 2009c, 2010),  
Ryan (2006) e Pratten (2015). 

 

A partir dessas contribuições, buscou-se sistematizar as características da lógica e da 

mídia (Figura 9), assim como as possíveis ações a serem desempenhadas pelo estudante e pelo 

professor. Tal sistematização são indicadores nos desdobramentos da proposta:

Figura 9  Características e indicadores da lógica transmídia storytelling 
(narrativa transmídia). Imagem ampliada disponível no QR Code. 

 
Fonte: Elaboração da pesquisadora adaptado de Jenkins (2009b, 2009c, 2010),  

Ryan (2006) e Pratten (2015). 
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2.1.4 Transmídia Play 

Antes de entrar no conceito dessa lógica, considerando a play

convém demarcar alguns pontos para este estudo. Segundo o dicionário Oxford (OXFORD 

UNIVERSITY PRESS, 2009), play significa jogar, brincar, mas também são atribuídos outros 

significados, entre eles: tocar (um instrumento), interpretar ou fazer (um papel dramático), 

representar (uma cena ou um texto teatral), desempenhar (uma função) e mais alguns. Todos 

esses sentidos são aplicáveis e pertinentes aos processos de aprendizagem por isso aparecem ao 

longo deste trabalho. Além disso, a ligação com a experiência de quem a vivencia e atua 

justifica tratar essa lógica no contexto desta investigação. 

A lógica transmídia play envolve experimentação e participação em uma experiência 

transmídia, a exemplo de jogos ou videogames. O ponto que a difere da narrativa transmídia é 

a atuação significativa do participante, ou seja, a capacidade de experimentar em um contexto 

de resolução de problemas (JENKINS, CLINTON, et al., 2006). Ela está relacionada à 

storytelling, porém nem sempre o artefato de mídia utilizado apresenta um enredo a exemplo 

de um jogo de palavras cruzadas (ALPER e HERR-STEPHENSON, 2013). 

Segundo Alper e Herr-Stephenson (2013), as experiências transmídia convidam a 

múltiplos letramentos que incluem digital, textual, visual e midiático, assim como habilidades 

sociais e competências culturais. As autoras identificaram junto ao público infantil que a 

transmídia play pode promover novas abordagens de leitura, encorajar a aprendizagem pelo 

engajamento da mídia, apoiar objetivos de aprendizagem construtivistas. Elas destacam cinco 

características da transmídia play que são úteis para a aprendizagem, a saber: a mobilidade, 

acessibilidade, replayable [rejogabilidade], resourceful 10[engenhosidade] e sociabilidade, 

descritos no Quadro 11. 

 

  

 
10 Nos dicionários e tradutores consultados encontrou-se como significado para resourceful os seguintes termos 

stes, preferiu-
considerá-lo mais adequado ao contexto. 
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Quadro 11  Características da transmídia play aplicadas à aprendizagem 

Característica Refere-se a (ao)... 
Mobilidade uso de tecnologias móveis, o movimento entre plataformas, mídias e 

configurações. É preciso considerar como ocorre o movimento entre 
histórias, personagens, mercadoria e outros aspectos de um produto de mídia 
entre plataformas para a criação de novos significados.

Acessibilidade natureza multiplataforma que potencializa a acessibilidade, uma vez que as 
pessoas podem ter acesso de diversos pontos de entrada. Cada trajetória é 
um contexto único de acesso que respeita suas características e 
possibilidades. 

Rejogabilidade experiência que pode se desdobrar ao longo do tempo, o que provoca novas 
possibilidades a cada momento revelado ou a cada revisitação. É um convite 
para novas explorações. 

Resourceful 
[Engenhosidade]  

capacidade de agir/reagir em situações inusitadas e desafiadoras, buscando 
soluções de maneira criativa ao aproveitar ferramentas e materiais 
disponíveis. 

Sociabilidade potencial de conversação com outros participantes que podem estar no 
mesmo local, ou podem ser ligados através da tecnologia ou da mídia, em 
redes sociais, comunidades on-line, ou games multijogadores. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora adaptado de Alper e Herr-Stephenson (2013). 

 
De acordo com Busarello (2016b), os conceitos de jogos unidos aos conceitos de 

narrativas possibilitam a criação de histórias interativas que favorecem o engajamento do 

participante de maneira que ele prossiga nas tarefas. Nesse sentido, buscou-se a contribuição 

dos professores Bizzocchi e Jenkins, pois as narrativas no contexto dos games talvez possam 

ser utilizadas em outros tipos de artefatos e situações no planejamento de experiências 

transmídia.  

O professor de design de narrativas interativas, James Bizzocchi, propõe um framework

para a construção, descrição e análise de narrativas em games que contêm cinco parâmetros: 

storyworld (mundo ficcional), personagem, emoção, interface narrativa e micronarrativa. No 

Quadro 12, visualiza-se a descrição. 

Quadro 12  Parâmetros para as narrativas de games, segundo Bizzochi (2007).

Parâmetro Refere-se ... 
Storyworld ou o mundo 
ficcional 

ao ambiente onde o jogo acontece. 

Personagem aos seres que atuam no mundo. 
Emoção aquelas emoções que são mostradas pelo personagem da história como 

também as que são provocadas no interator - ou jogador, no caso dos games. 
Interface narrativa a como a narrativa instancia a aparência e a funcionalidade do design da 

interface. 
Micronarrativa aos momentos no fluxo da narrativa que acontecem de forma coerente com 

o contexto maior do game. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora adaptado de Bizzocchi (2007). 
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Jenkins (2004), por sua vez, defende uma arquitetura narrativa. Pauta-se em documentos 

os quais mostram historicamente que a construção do espaço para o mundo da história é um 

dos aspectos de maior interesse e investimento dos designers de game, ultrapassando  inclusive 

a criação da trama ou do personagem. Relata que na transmídia, quando filmes são adaptados 

para games, o processo envolve traduzir eventos do filme para ambientes dentro do game; de 

igual maneira, revistas de game quando descrevem a experiência de gameplay precisam de um 

esforço maior para disponibilizar  informação a fim de reproduzir o mapa do mundo do game

do que o esforço para recontar a narrativa. Sugere que os designers de games estudem técnicas 

de ambientação da contação de histórias. Desta maneira, abrem-se possibilidades para criar pré-

condições de experiências narrativas imersivas por meio da adoção de uma das quatro formas

exibidas no Quadro 13:  

Quadro 13  Condições para criação de experiências narrativas imersivas em games. 

Formas da arquitetura 
narrativa 

criam pré-condições... 

Espaços evocativos para a capacidade do espaço da história de reproduzir na imaginação ou de 
trazer a lembrança de associações narrativas preexistentes. 

Espaços de representação em que os interatores possam atuar ou testemunhar os eventos narrativos da 
história. Por exemplo, os objetivos, os conflitos e os incidentes localizados 
indicam o mapa do personagem e as ações a serem realizadas ao longo do 
percurso. 

Incorporação das narrativas que estão, no geral, presentes nos formatos de investigação ou histórias de 
conspiração. As dicas e pistas deixadas no espaço ajudam a reconstruir as 
narrativas dos eventos passados. 

Narrativas emergentes para que o interator possa construir sua própria história a partir de estados 
emocionais, relacionamentos dos personagens, entre outros aspectos do 
mundo ficcional. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora adaptado de Jenkins (2004). 

 
Note-se que qualquer seleção sobre o design e a organização do espaço traz 

consequências para a narrativa, respectivamente, imersão em um mundo ficcional familiar 

(espaços evocativos), história estruturada ao redor do movimento de um personagem pelo 

espaço (espaço de representação), espaço com conteúdos que precisam ser decifrados 

(incorporação das narrativas) e a construção de histórias a partir das atividades dos interatores 

(narrativas emergentes) (JENKINS, 2004).  

Para complementar, de acordo com Prensky (2012), aprender por meio de jogos digitais 

deve-se ao envolvimento, ao processo interativo da aprendizagem empregada e a maneira como 

os dois são unidos. Segundo ele, as instâncias de aprendizagem fazem parte de iniciativas e 

abordagens mais amplas. É onde enxerga-se a transmídia como elo. O autor cita o caso do 

Laboratório de Submarinos da Marinha da Divisão de Sistemas de Treinamento do Centro de 

Batalhas Aéreas e Marítimas. Lá realizou-se um estudo ao longo de três anos no qual utilizaram-
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se jogos e videogames para o treinamento dos futuros profissionais. As conclusões foram de 

que os objetivos e regras do jogo e a sensação de controle sobre o destino de alguém no mundo 

ficcional provocam no participante um sentido de propósito a partir da oportunidade de sucesso; 

que a curiosidade advinda das surpresas, complexidades, mistérios e humor levam ao fascínio; 

que o perigo incitado por meio de conflitos, sons, gráficos e ritmos, levam ao estímulo; que o 

aspecto social, identificado nas conversas face a face ou nas salas de bate papo sobre os jogos, 

assim como, os placares e interações no jogo, levam a sensação de competência. Ora, o que se 

identifica nessa passagem são as características, parâmetros e formas dos Quadros 11, 12 e 13

supra descritos. Prensky acrescenta que as escolhas dos jogos dependem do tipo de conteúdo e 

de aprendizagem, conforme expõe-se no Quadro 14. 

Quadro 14  Tipos de aprendizagem e estilos de jogos associados

Conteúdo Atividades de aprendizagem Estilos de jogos possíveis
Fatos Perguntas, memorizações, associações, 

treinos. 
Competições, jogos com cartões, jogos 
mnemônicos, de ação e de esportes. 

Habilidades Imitação, retorno, treinamento, prática 
contínua, crescentes desafios. 

Jogos: de estado persistente, RPG, de 
aventura, de detetive. 

Julgamento Revisão de casos, fazer perguntas, fazer 
escolhas (praticar), retorno, treinamento. 

RPG, jogos de detetive, interação entre 
múltiplos jogadores, de aventura, de 
estratégia. 

Comportamentos Imitação, retorno, treinamento e prática. RPG. 
Teorias Lógica, experimentação, 

questionamentos. 
Jogos de: simulação abertos, criação, 
construção, que testam a realidade.

Raciocínio Problemas, exemplos. Enigmas. 
Processo Análise e desconstrução de sistemas, 

prática. 
Jogos de: estratégia, aventura, 
simulação. 

Procedimentos Imitação, prática. Jogos com tempo contado, de reflexo.
Criatividade Jogos, memorização. Enigmas, jogos de invenção.  
Linguagem Imitação, prática contínua, imersão. RPG, jogos de reflexo, jogos com 

cartões. 
Sistemas Entender princípios, tarefas graduadas, 

jogar em microuniversos. 
Jogos de simulação.

Observação Observação, retorno. Jogos de concentração, de aventura. 
Comunicação Imitação, prática. RPG, jogos de reflexo. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora adaptado de Prensky (2012).

 

Mais uma vez, na Figura 10, retrata-se a compilação para discussão após a apresentação 

dos demais tópicos dessa fundamentação. 
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Figura 10 Características, Parâmetros, Formas de Arquitetura e Tipos de aprendizagem 
envolvendo games na Transmídia Play. 

 
Fonte: Elaboração da pesquisadora adaptado de Alper e Herr-Stephenson (2013),  

Bizzocchi (2007), Jenkins (2004) e Prensky (2012).

Na Figura 11 exibe-se as características e os indicadores compilados dessa lógica. 

Figura 11  Características e indicadores da lógica transmídia play.

    

Características da lógica: 
 Envolve experimentação, atuação significativa do participante 

em um contexto de resolução de problemas; 
 Interatividade; 
 Mobilidade; 
 Multiplataforma possibilita acessibilidade; 
 Sociabilidade. 

     

Características da mídia (digital/não digital): 
 As mídias nem sempre apresentam enredo (exemplo: jogo de 

palavras cruzadas). 

 

Ações protagonizadas pelo estudante: 
 Atua, joga, brinca, interpreta, representa, toca, faz, desempenha 

funções ao longo da experiência; 
 Há uma atuação significativa na resolução de problemas;  
 Desdobra-se em novas possibilidades e desafios; 
 Compartilha o que descobre e o que produz; 
 Busca soluções em conjunto com os pares.

   

Professor, arquiteto e curador: 
 Cria espaços evocativos (lembranças, conhecimentos anteriores); 
 Cria espaços de representação (conflitos, desafios, pistas de ações 

a serem realizadas); 
 Incorpora narrativas (investigação, dicas e pistas para reconstruir 

eventos passados); 
 Promove narrativas emergentes (situações em que estudante 

pode construir novas histórias); 
 Cria relações entre natureza do conteúdo, atividades e estilos de 

jogos. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora adaptado de Alper e Herr-Stephenson (2013),  
Bizzocchi (2007), Jenkins (2004) e Prensky (2012).
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2.1.5 Transmídia Navigation 

Esta lógica aparece como uma das competências necessárias para o letramento midiático

(ALPER, 2013; HERR-STEPHENSON, ALPER, et al., 2013) e da cultura participativa 

(JENKINS, CLINTON, et al., 2006; WILLS, 2015). Segundo Jenkins, Clinton, et al. (2006, p. 

4) transmídia navigation 

. Kalaitzidis (2015) interpreta o termo 

como seguir a informação através de diversos canais de mídia. Herr-Stephenson, Alper, et al., 

(2013) consideram essa lógica como essencial para experiências transmídia Play uma vez que 

ela requer habilidades de leitura e escrita em diferentes modalidades textuais assim como de 

investigação. 

Alper (2013) ao estudar sobre a aplicação do framework New Media Literacy (NML)

[Letramento nas Novas Mídias] no ensino infantil verificou três das habilidades (Play [no 

sentido de experimentação para solucionar problemas], Distributed Cognition [Cognição 

distribuída] e Transmídia navigation). Concluiu que há benefícios no trânsito através das 

mídias, pois os modos de expressão digital e não digital são ferramentas importantes para a 

construção, desconstrução e reconstrução de conceitos e de narrativas. Os diferentes suportes 

digital e não digital propiciaram às crianças oportunidades para realizar testes, conversar sobre 

possibilidades, construir teorias, buscar soluções.  

Nesse trânsito, para lidar com o fluxo de conteúdo são necessárias habilidades para pensar 

através das mídias em três níveis (JENKINS, CLINTON, et al., 2006), descritos no Quadro 15: 

Quadro 15  Transmídia Navigation, níveis de habilidade necessárias.

Nível Refere-se a ... 
Reconhecimento simples identificar o conteúdo traduzido em diferentes formas de representação; 
Lógica narrativa entender as conexões entre histórias expressas através de diferentes meios 

de comunicação; 
Retórica aprender a expressar uma ideia dentro de um único meio ou através do 

espectro da mídia. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora adaptado de Jenkins, Clinton, et al. (2006). 

 

De acordo com Lamb (2011) a alta qualidade de navegação que os livros interativos 

proporcionam permite uma experiência de leitura diferenciada. A não linearidade convida os 

leitores a navegarem na história o que afeta a maneira de relembrá-la ou recontá-la. Em vez de 

simplesmente ler, ampliam-se as possibilidades de ouvir, assistir, manipular, ampliar ou reduzir 

entre outras ações. As histórias multimídia são multimodais com elementos não-lineares.

Nesse sentido, abre-se parênteses para constatar a pertinência e ressaltar a importância dos 
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níveis reconhecimento simples e da lógica narrativa da transmídia navigation. Retomando e 

indo além, a professora de Biblioteconomia e Ciência de Informação, questiona se esse tipo de 

interação pode melhorar a leitura ou distrair a experiência de aprendizagem. Ela alerta que para 

muitos leitores de diferentes idades é difícil diferenciar o que é fato, ficção e informação fake.

Tal preocupação nos tempos atuais em que as redes sociais veiculam um grande volume de 

informação faz-se pertinente. Nessa questão, entende-se ser crucial integrar a capacidade crítica 

à lógica narrativa, pois além da compreensão das conexões é preciso analisar os diferentes 

aspectos a fim de verificar a veracidade, validade e pertinência de uma informação. Por isso, 

entende-se que a capacidade crítica é uma característica relevante para a transmídia navigation

a ser pontuada no planejamento de experiências transmídia.  

A navegação, segundo Murray (2012), 

No design atrela-se à propriedade espacial das mídias digitais, mencionada anteriormente no 

Sobrevoo pela Transmídia. O uso lógico do espaço reforça o mapa mental do interator acerca 

das categorias de informação que lhe são apresentadas. Tal espaço também fornece associação 

memorável para localizar o que procura, pode ser visualizada no processo interativo de criar 

relações de um ou outro espaço e refazer passos. Contudo, para a autora o desenho da 

interatividade nesse processo não é o mais importante, e sim, a agência é mais útil como objetivo 

de design. Agência  a capacidade gratificante de realizar ações significativas e ver os resultados 

De uma forma mais elaborada, refere-

an aesthetic pleasure characteristic of digital environments, which results from the well-

formed exploitation of the procedural and participatory properties11

Embora Herr-Stephenson, Alper, et al. (2013) não tenham mencionado de forma explícita agência 

em seu trabalho, ela mostra-se como um importante elemento que justifica a transmídia 

navigation ser um pré-requisito para a transmídia play. No entendimento desta pesquisadora, se

na transmídia play a atuação ou o jogar são movimentos de destaque, o prazer da agência é o que 

leva o participante a fazer algo acontecer. Nesse sentido, elege-se para os fins desta proposta, a 

agência como parte relevante para experiência transmídia de aprendizagem seja ela play ou 

navigation.  Interessante notar que Murray coloca como desafios para os designers buscar como 

atender as necessidades dos usuários, tornando coerente a abudância de informação e como 

coordenar a participação massiva nos ambientes interativos. Tais desafios merecem ser 

refletidos neste estudo para o planejamento das experiências transmídia de aprendizagem.  

 
11 

ra. 
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A propósito de desafios, jornalistas deparam-se com eles para informar no contexto 

digital. Por um lado, a web rompe limites de espaço, mídia e tempo existentes no impresso. Por 

outro, o controle da navegação nas mãos do leitor requer pensar em estratégias para organizar a 

disponibilização da informação. Nesse sentido, assemelha-se aos designers instrucionais quanto 

à disponibilização de conteúdos em material educacional digital. De acordo com Canavilhas 

(2014), produzir blocos informativos com sentido, independente do contexto dos demais blocos, 

é uma maneira de driblar a dificuldade de encontrar um eixo, provocada pela leitura dinâmica 

durante a navegação do leitor web. Trata-se de prover pontos de marcas que indiquem ao leitor 

qual o ponto focal do trabalho. Para evitar que a liberdade de leitura transforme-se em um 

labirinto, o autor, sugere uma gramática hipermultimediática. Nesse caso, as hiperligações

(links12) são utilizadas como ferramentas para a escrita hipertextual. Consiste em três regras: 1ª 

Distribuição dos links; 2ª Indicação do tipo de bloco informativo para o qual o link direciona; 3ª 

Colocação dos links nos blocos informativos; 4ª Associação do tipo de conteúdo à palavra a 

hiperligar cujas descrições encontram-se no Quadro 16: 

Quadro 16  Regras da Gramática Hipermultimediática. 

Regras Refere-se a ... 
1ª  Distribuição dos links realizar a distribuição dos links de forma homogênea, assim como evitar 

concentrações. Os links bem distribuídos funcionam como âncoras. As 
concentrações podem gerar desorientação e dificultar o entendimento da 
mensagem. 

2ª  Indicação do tipo de 
bloco informativo para o 
qual o link direciona 

indicar se o bloco é texto, foto, vídeo, som, infografia, entre outros por 
exemplo, uma vez que eles representam diferentes estímulos para o leitor. 
Este pode acionar ou não de acordo com o interesse, desempenho 
tecnológico (velocidade da rede ou aplicativo de suporte). 

3ª  Colocação dos links nos 
blocos informativos 

posicionar o link após a mensagem do texto para que o leitor possa captá-la 
antes de acionar o clique ou toque. Há a propensão ao clique no momento 
em que se visualiza um link. Por isso, o ideal é colocá-lo no final da frase 
ou parágrafo. O segundo texto, no geral, trata de uma informação mais 
aprofundada ou uma particularidade.  

4ª  Associação do tipo de 
conteúdo à palavra a 
hiperligar 

oferecer ao usuário uma leitura apoiada em que as palavras selecionadas 
apresentam ligação semântica ao bloco destino. Fotos relacionam-se a 

ou s explicações 

associam-se a situações que envolvem apresentação de dados ou processos, 
reconstituição de fatos ou a localização geográfica. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora adaptado de Canavilhas (2014). 

 

 
12 De acordo com Salaverría (2005), os links desempenham no jornalismo duas funções: documental  funcionam 
como elementos de contexto, oferecendo informação sobre aspectos específicos; narrativa oferecem ao leitor 
possibilidades para diferentes percursos de leitura. Diante dessas funções, os links podem ser classificados em 
documentais  liga a blocos contextuais no arquivo da publicação; ampliação informativa  liga a blocos de 
informação contextual recente; atualização  liga a novas informações que atualizam o assunto; definição  liga a 
blocos de informação mais específicos e com aprofundamento. 
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A modelo das outras lógicas, reune-se na Figura 12 as contribuições que podem auxiliar 

no desenvolvimento desse estudo. 

Figura 12  Transmídia Navigation, compilação das contribuições. 

 
Fonte: Elaboração da pesquisadora adaptado de Jenkins, Clinton, et al., (2006),  

Lamb (2011), Murray (2012) e Canavilhas (2014). 

 
Na Figura 13 relaciona-se as características e indicadores para a essa lógica.

Figura 13  Características e indicadores da lógica transmídia navigation. 

    

Características da lógica: 
 A informação ou o conhecimento são seguidos através de 

múltiplas modalidades em diversos canais de mídia; 
 Requer habilidades de leitura, de escrita em diferentes 

modalidades textuais e de investigação. 

     

Características da mídia (digital/não digital): 
 Elementos não lineares e multimodais. 

 

Ações protagonizadas pelo estudante: 
 Identifica o conteúdo em diferentes formas de representação 

(reconhecimento simples); 
 Navega por diferentes mídias; 
 Entende as conexões entre as histórias através dos diferentes 

meios de comunicação (lógica narrativa); 
 Demonstra criticidade ao analisar diferentes aspectos para 

verificar veracidade, validade e pertinência da informação; 
 Mapeia o conhecimento por meio de representações, categorias 

e associações; 
 Expressa uma ideia por uma ou mais mídias (retórica). 

   

Professor, arquiteto e curador: 
 Desenha caminhos a serem explorados; 
 Cria estratégias para organizar a disponibilização de informação 

em marcas ou pontos de referência e os disponibiliza na forma 
de dicas e pistas; 

 Atribui recompensas na forma de informação privilegiada para o 
esforço de agência. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora adaptado de Alper e Herr-Stephenson (2013),  
Bizzocchi (2007), Jenkins (2004). 
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Em conclusão, enquanto a narrativa transmídia apresenta uma linha temporal ou de 

eventos, a play um potencial de agência, a transmídia navigation caracteriza-se por marcas e 

mapas que permitam demarcar e rastrear os percursos realizados na busca. Tais pontos serão 

retomados nos próximos tópicos na busca de relações que contribuam para a elaboração de 

experiências transmídia de aprendizagem. 

2.2 EXPERIÊNCIA  

Neste tópico apresenta-se a visão geral sobre a experiência, a experiência na 

aprendizagem e no uso de tecnologias digitais para a educação, a teoria da experiência de John 

Dewey e, por fim, os conceitos sobre a experiência do usuário. 

2.2.1 Sobrevoo pela experiência 

A palavra é de origem latina, experientia. Refere-se ao conhecimento adquirido pela 

prática ou observação, pelos dados advindos da própria vida ou da vivência de uma situação. 

Assim como da experimentação, de testes, ensaios e tentativas, de um ensaio prático cujo 

objetivo é descobrir algo ou determinar um fenômeno, fato ou teoria (MICHAELIS, 2015; 

AULETE e VALENTE, 2018). Ao refletir sobre essas definições para o contexto desta tese, 

observa-se que elas envolvem processos explícitos no caso das experimentações. Por outro lado, 

quando se trata de vivências, há subjetividades e processos que levam a geração de 

conhecimentos tácitos. Nesse caso, o desafio que emerge é como tornar explícito esse 

conhecimento advindo da experiência. Um possível caminho, e já tecendo inter-relação, vem 

da Comunicação, mais especificamente, no estudo de narrativas. Segundo Motta (2012, p. 23), 

estudá-las experiência humana e sobre o quê as narrativas 

 entender as representações feitas do mundo e a 

performance de atuação sobre ele. Nesse sentido, pode-se criar gancho com os princípios da 

narrativa transmídia (construção de mundo e performance) o que torna consistente ter a 

experiência como objeto de estudo, pois poderia ser uma estratégia para a identificação e o 

envolvimento de quem a vivencia. 

Contudo para a continuidade a esse sobrevoo, convém agregar outras visões. No campo 

da Filosofia, a experiência é tratada de forma diferenciada em duas doutrinas: o racionalismo, de 

Descartes, e o empirismo, de Locke. Para o racionalismo, o conhecimento está fundamentado na 

razão e, portanto, as análises lógicas e a reflexão contemplativa sobrepõem-se às experiências. 
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Para o empirismo, ao contrário, os alicerces do conhecimento estão na experiência. Locke 

acreditava que os indivíduos constroem o conhecimento pela vida e pela experiência. Nem tanto 

ao céu, nem tanto à terra, o filósofo Kant, ao sintetizar as ideias de Descartes e Locke, argumenta 

que Racionalismo e Empirismo devem trabalhar juntos para buscar a verdade. Nesse sentido, há 

lugar para ambos (STERNBERG, 2015). Ao contrário dos filósofos e cientistas gregos que 

evitavam experimentação, Leonardo da Vinci, um exemplo de criatividade e inovação 

(adjetivos da pesquisadora), costumava anotar em seus cadernos, comentários, impressões e 

insights que eram amadurecidos durante o processo criativo. Ao longo de sua vida registrou em 

diversos momentos, declarações acerca do quão é importante a crítica da observação e da 

(CAPRA, 2008, p.175). Por isso, entende-se que não se pode descartar qualquer possibilidade

para apurar as experiências, principalmente na contemporaneidade repleta de ambientes

digitais. É bem verdade que os métodos de pesquisa são fruto das escolas filosóficas e reflitam 

visões de mundo que evoluem ao longo dos tempos. Diante disso, considerando que vivemos 

num mundo de complexidades o trabalho transdisciplinar mostra-se adequado para o estudo da 

experiência. Conclui-se que a experiência cujas fontes vem tanto de práticas observadas como 

de situações refletidas deve ser estudada na perspectiva da complexidade situando o  ser no 

contexto educacional, social, cultural e tecnológico. 

Na Psicologia, segundo Amatuzzi (2007), a experiência é um termo chave que possui 

um significado geral, porém desdobrando-se em dois caminhos. Em um deles é o conhecimento 

adquirido com a prática; no outro, é a vivência emocional que subjaz a esse conhecimento que 

foi acumulado. O autor diferencia experimento de experiência, atribui ao primeiro o sentido 

objetivo que é observado de forma externa. Ao passo que experiência traz um sentido 

subjetivo de algo que se passa internamente no sujeito. Verificou que dependendo da língua o 

termo recebe significados diferenciados como o de vivência. O papel do psicólogo ou do 

pesquisador (como nesta investigação) é olhar, escutar ou atentar para a experiência a fim de 

interpretar a relação sujeito-objeto ou sujeito-sujeito. Quando a experiência é adquirida pela 

prática, implica em um acumulado na memória de algo que foi vivenciado. Tais vivências 

produzem conhecimento tácito que são registrados na consciência do sujeito, o que corrobora 

com as percepções desta pesquisadora. O autor sugere adicionar um adjetivo à experiência para 

poder identificá-la, por exemplo, experiência vivida (que está no passado), experiência 

vivencial (que está sendo reelaborada), experiência emocional (que sentiu ou está sentindo). 

A condução do entrevistador através de questionamentos é fundamental na busca para entender 

o fluxo da experiência que pelo relato pode ser refletida ou reelaborada. É por meio da reflexão
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que se encontra o significado sentido ou se este (significado) estiver em transformação, 

segundo ele, em fluxo experiencial. Para o psicólogo ou pesquisador o desafio é o de não se 

deixar levar pelas construções do sujeito, pelas suas próprias construções, ou pela cultura do 

ambiente. Isto é, buscar mecanismos que evitem o viés que pode surgir na pesquisa. De outra 

perspectiva, porém complementar, recorre-se à Psicologia Cognitiva que, segundo Sternberg 

(2015), estuda como os sujeitos percebem, aprendem, lembram e pensam a respeito de uma 

informação. Numa visão mais ampliada, para Fialho (2011, p. 186), 

indivíduos conhecem ou obtém conhecimento a respeito do seu mundo e como utilizam esse 

conhecimento para guiar suas decisões e realizar ações   Conclui-se que tais 

processos cognitivos (perceber, aprender, lembrar, pensar), o fluxo da experiência assim como 

saber utilizar o conhecimento elaborado são de suma importância para a aprendizagem e as 

experiências relacionadas a ela no que tange ao sensorial e ao emocional em ambientes digitais.  

2.2.2 Experiência de aprendizagem  

Aprendizagem, segundo DeAquino (2007, p. 6), refere-

.

Nesse caso, observa-se que a experiência  está implícita no processo, nem sempre é 

considerada para planejamento ou avaliação, mas sim prioriza-se o resultado da aprendizagem. 

Por outro lado, para Dewey (WESTBROOK e TEIXEIRA, 2010), vive-se aprendendo e o que 

se aprende leva a uma vida melhor. Para ele, aprender é o poder de reter de uma experiência 
13. Ou seja, significa adquirir 

um novo modo de agir, pois o conhecimento é um instrumento para reorganizar a ação. Quando

se aprende para a vida, ao deparar-se com uma nova situação há a oportunidade de agir 

utilizando o conhecimento já aprendido. Aprende-se a fazer algo que não se sabia 

(aprendizagem motora) e a resolver desafios e problemas (aprendizagem intelectual). Esse

filósofo foi muito criticado na sua época por questionar os dualismos que faziam oposições 

entre pensamento e ação, mundo e mente. Tais dualismos, Dewey considerava ser o problema

das práticas educacionais vigentes. A problematização a qual defendia tanto para a experiência 

de crianças quanto para a de adultos faz parte da discussão atual de metodologias ativas. Outro 

destaque é a questão da continuidade uma vez que 

experiência para transformar a próxima, sinalizam o permanente estado de aprender num ciclo 

 
13 Ibid. p. 52. 
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contínuo e virtuoso. Tal pensamento apresenta-se atual na conceituação de experiência de 

aprendizagem da Unesco Brasil (2016):    

Ampla variedade de experiências que perpassam diferentes contextos e 
ambientes e transformam as percepções do aluno, facilitam a compreensão 
conceitual, produzem qualidades emocionais e nutrem a aquisição de 
conhecimentos, habilidades e atitudes. Em contextos educacionais, 
experiências de aprendizagem idealmente são desafiadoras, interessantes, 
ricas, atraentes, significativas e apropriadas às necessidades do aluno. 
Experiências de aprendizagem anteriores são consideradas fatores-chave que 
predizem aprendizagens ulteriores (UNESCO BRASIL, 2016, p. 49). 
  

No contexto da EAD, Sancho-Gil (2016) relaciona que aprender implica desafiar as 

estruturas de conhecimento e às crenças dos estudantes, possui manifestações psicológicas e 

físicas, necessita da estimulação do cérebro, requer tempo para refletir, assim como para 

consolidar e internalizar e, por fim, não está ligado a um tempo nem a um espaço. Mais uma 

vez, a experiência está implícita. Contudo, vale atentar no que tange ao tempo. A partir de 

DeAquino e de Dewey, verifica-se que o fluxo da experiência está no processo do que se sente 

e se transforma pela reflexão, contudo constata-se que na EAD há um tempo que é 

individualizado. Ele pode ser um aliado ou um algoz dependendo de como o estudante o 

experiencia ao lidar com seus desafios e crenças. É aliado quando oportuniza a reflexão, a 

consolidação e internalização do que se estuda, assim como quando permite a continuidade em 

novas experiências de aprendizagem. É algoz quando o estudante não consegue ter autonomia 

e maturidade para utilizá-lo a seu favor. Por conseguinte, experiências de realização e de

frustração podem fazer parte do processo de aprendizagem. Cada estudante tem seu tempo 

próprio. Aqueles com deficiência enfrentam alguns desafios, entre eles, o de transformar o 

material, nem sempre acessível; precisar de intérprete; de uma adaptação ou de tecnologia 

assistiva, o que acarreta um tempo de experiência maior.   

As experiências dos estudantes modificaram-se significativamente com a entrada das 

tecnologias digitais no cotidiano. A ubiquidade e a mobilidade trouxeram desafios e 

oportunidades para estudantes e professores. Segundo Santaella (MILL, 2018), a aprendizagem

ubíqua está relacionada à disponibilização de fontes de informação que estão nas nuvens em 

torno do aprendiz para sua apreciação. O acesso pode levar a aprendizagem, apesar de que nem 

sempre o aprendiz tenha consciência disso. Configura-se em novas relações do estudante com 

o conhecimento nas quais a tecnologia não é o mais importante, mas sim o modo pelo qual ele 

acessa, armazena, cria significado e distribui a informação ou o conteúdo. 

 Por fim, no contexto da mobilidade, de acordo com Boll, Ramos e Real (MILL, 2018),

a aprendizagem móvel é a que permite interações sociais e com os conteúdos disponíveis pela 
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internet, de modo autodirigido, não planejado, pode ser formal ou não, ocorre de forma 

espontânea, ter referência ou não a um ambiente físico e ser ou não uma experiência intencional 

de aprender.  Em comum entre os autores, denota-se processo, diferenças e mudanças a serem 

experenciadas pelos estudantes que no contexto deste estudo terá o olhar para os ambientes 

digitais.  

No tocante a como acontece a aprendizagem, DeAquino (2007) esclarece que, no domínio 

cognitivo, ela pode ser não reflexiva, exigindo pouca atividade intelectual ou significação 

pessoal. Na reflexiva, ao contrário, mobiliza-se a competência cognitiva na busca de 

entendimento do processo para a realização de algo, ou da utilidade ou da aplicabilidade do 

conhecimento que está sendo adquirido. No domínio físico, relaciona-se aos sentidos e à forma 

como as informações são coletadas e processadas. No domínio emocional, considera-se a forma 

como o aprendiz sente-se em termos psicológicos e fisiológicos. Em ambos, fatores internos e 

externos podem influenciar na aprendizagem. No caso do psicológico, fatores internos são 

motivação, persistência, estilo pessoal, capacidade para assumir riscos, entre outros; fatores 

externos: estilo de outras pessoas, estresse na vida pessoal ou profissional, preocupações, apoio 

moral ou financeiro, por exemplo. No caso do fisiológico, fatores internos como doença, fome, 

sede cansaço ou fatores externos como adequação do ambiente, ruídos, iluminação, distração 

entre outros podem influenciar no desempenho da aprendizagem. Já para Filatro e Cairo (2015), 

a aprendizagem pode ocorrer de forma incidental, isto é, na situação em que ela acontece não há 

uma intenção pedagógica explícita. É o exemplo de uma visita a um país estrangeiro em cuja 

experiência ocorre o contato com pessoas, costumes e culturas diferentes. De acordo com as 

autoras, até mesmo em situações com intencionalidade é possível aprender além do que está 

planejado. Uma delas, por exemplo, é aquela em que há negociação de significados com os 

colegas. Acredita-se que as experiências surgem de situações não previstas nos objetivos, mas de 

relacionamentos, motivações ou desafios. De alguma maneira, os estudantes precisaram enfrentá-

las no processo. Assim, encaixam-se no domínio emocional citado por DeAquino. As autoras têm 

o foco na produção de conteúdos e, portanto, no ensino e na instrução e não na experiência. Isto 

significa que os objetivos de aprendizagem são o fio condutor dessa produção. Segundo elas, há 

dois tipos de aprendizagem que podem ser apoiados por conteúdos educacionais, a que acontece 

pela atenção e a que acontece pela ação. A primeira volta-se para o entendimento de conceitos e 

informações relevantes. A segunda, requer uma participação ativa, envolvendo debate, 

investigação, exploração e experimentação. Nesse tocante, Sancho-Gil (2016), ao refletir acerca 

do ensino presencial e a distância, indica que para aprender com sentido é preciso contextualizar 

o que se aprende, sentir-se envolvido com o que se aprende, descobrir o mundo junto com os 
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demais, arriscar-se no desafio de criar e resolver problemas, indagar-se, usar a indagação como 

caminho e não destino, surpreender-se com as aprendizagens, pensar e atuar dentro de uma rede 

de relações, transferir o que se aprende a novas situações. Verifica-se que são experiências

cognitivas e sociais que a autora questiona a existência nas modalidades presencial e a distância.  

2.2.3 Teoria da Experiência de John Dewey 

Para subsidiar o planejamento para experiências de aprendizagem recorreu-se ao 

filósofo e educador John Dewey (1859-1952). Ele foi um grande crítico da escola tradicional 

em que o professor era o centro do saber. Contudo, também recebeu muitas críticas por sua 

filosofia pragmática na sua época. Entretanto, suas ideias são retomadas no século 21 por causa 

do uso cada vez mais presente das tecnologias em sala de aula (WILLIAMS, 2017; YILDIRIM, 

AKMAN e ALAGÖZ, 2017; SILVA, TEIXEIRA, et al., 2013; SANTOS, 2006), assim como 

dos grandes volumes de informação (BLANKEN-WEBB, 2017). Para este estudo, considera-

se a teoria da experiência a mais relevante porque a experiência é, em primeiro lugar, a essência 

deste trabalho. Em segundo, porque as contribuições de Dewey no que concerne à valorização 

do respeito, da cidadania e do crescimento do estudante enquanto sujeito ativo da sociedade 

(SANTOS, 2006) são aderentes aos propósitos deste estudo. Nos próximos parágrafos, 

compilou-se as principais ideias acerca da experiência de duas obras John Dewey , de 

por Anísio Teixeira. 

De Westbrook e Teixeira (2010) apreende-se que experiência é uma forma de interação 

na qual agente e situação são modificados. Ela é transitória, passageira e pessoal. Enquanto 

processo, a experiência envolve agente e situação que influenciam um sobre o outro. Entre 

eles há uma ação e uma capacidade de reação mútua. Nem sempre a modificação entre agente 

e a situação é perceptível. Nesse quadro, a experiência é pouco significativa, pois por não chegar 

a uma reflexão consciente, não se percebe as mudanças de realidade que aconteceram. Contudo, 

ela terá um grande significado quando houver percepção, análise e pesquisa, o que leva à 

aquisição de conhecimento. Esses acréscimos tornam os sujeitos mais aptos a dirigir novas 

experiências. é o processo da experiência vivido pelo 

agente que atinge o nível de percepção das relações entre as coisas, da qual decorre sempre a 

aprendizagem de algum novo aspecto. Nesse sentido, vida, experiência e aprendizagem não se 

separam, porque a vida é uma longa aprendizagem entremeada por experiências. 
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é a aquela em que o pensamento participa. É a experiência 

inteligente na qual percebe-se relações e continuidades que antes estavam despercebidas. 

Quando ela é reflexiva o resultado é a aquisição de conhecimento, pois há atenção no antes e 

no depois do processo da experiência. Assim, o conhecimento enriquece o espírito, 

acrescentando significado à vida. Logo, educar-se é crescer no sentido espiritual, humano, 

estético e ético. Então, para Dewey, a educação é um processo em que a experiência é 

reconstruída e reorganizada mentalmente ao longo de sua elaboração que prepara o agente para 

experiências futuras.  

O aprender para a vida significa que a pessoa agirá assim que aconteça uma situação em 

que será necessário usar o conhecimento adquirido. Segundo Kilpatrick citado por Westbrook 

e Teixeira (2010, p.57), há cinco condições em que a aprendizagem se processa que se integra 

na vida, a saber: (1) aprende-se o que se pratica  habilidade, controle emocional, atitude 

apreciação ou ideia; (2) Não basta praticar  para aprender é preciso a reconstrução consciente 

da experiência. Significa que experiências passadas afetam a experiência presente e 

reconstroem as que possivelmente virão no futuro; (3) Aprende-se por associação além do 

objeto de estudo, o que vier associado com o objetivo mais claro da atividade é aprendido; (4) 

Não se aprende uma coisa só  atitudes, ideias e hábitos que estão ao redor da atividade ou em 

relação à matéria entram no processo; (5) toda aprendizagem deve ser integrada à vida, ou seja, 

adquirida em uma experiência real de vida. O que é aprendido tem lugar e função com o que há 

na vida.  

Segundo Dewey (1976) nem todas as experiências são genuínas e igualmente 

educativas, algumas são deseducativas. Elas são as que produzem efeito de parar ou de distorcer 

o crescimento para novas experiências posteriores. Por exemplo, as atividades automáticas que 

geram rotina, não são abertas possibilidades para novas experiências; ou as que são prazerosas 

e agradáveis por si mesmas também. O problema está na qualidade das experiências. As 

defeituosas não permitem conexão com as futuras. A qualidade tem dois aspectos: o imediato

de ser agradável ou desagradável e o mediato de sua influência sobre as experiências futuras. 

As experiências presentes devem influir de forma frutífera nas posteriores o que leva ao 

p continuum . Em um plano deve-

se cuidar do o que deve ser feito e como deve ser feito para que a experiência tenha valor 

educativo. Educar pela experiência é mais simples. Contudo descobrir o que é realmente 

simples e agir na descoberta é tarefa difícil. O processo é lento e árduo. É um crescimento e há 

obstáculos que tendem a impedi-lo.  
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2.2.3.1 Critérios da experiência  

Para identificar se as experiências são educativas, não educativas ou deseducativas, 

Dewey apresenta alguns critérios baseados em dois princípios: continuidade da experiência e

interação. Para ele, interpreta-se uma experiência em sua função e em sua forma educativa. 

 O princípio da continuidade da experiência ou o continuum experencial

toda e qualquer experiência toma algo das experiências passadas e modifica de algum modo as 
14.  

O processo educativo é um crescimento, ou crescendo, no gerúndio no sentido de 

desenvolvimento físico, intelectual e moral. Esse crescendo  independe se é para o bem ou 

para o mal. Cada experiência também atua sobre as condições em que poderão decorrer as novas 

experiências (Figura 14). Por exemplo, ao aprender um idioma abrem-se novas opções, novos 

desejos e meios para oportunidades. Oportunidade de visitar um novo país, de fazer um curso 

em uma universidade estrangeira que geram novas experiências. Contudo, a qualidade da 

experiência presente influencia no modo como o continuum acontece. Pode levar uma pessoa 

a limitar-se ou a progredir. Se a experiência desperta curiosidade, incentiva a iniciativa, 

provoca desejos e propósitos esses conduzem a pessoa em marcha ao futuro. Ao passo que o 

oposto pode levá-la à estagnação. O segundo modo são as condições externas que podem 

influenciar a qualidade da experiência.  

Figura 14  Representação do continuum da experiência.

Fonte: Elaboração da pesquisadora adaptado de Dewey. 

 

O segundo princípio fundamental é a interação. Este atribui direitos iguais a ambos os 

fatores da experiência: condições objetivas e condições internas. Uma experiência qualquer 

é um jogo entre condições objetivas e condições internas. Quando tomadas em conjunto, em 

interação, constituem o que se chama de uma situação. Os indivíduos vivem em uma série de 

situações entre objetos e outras pessoas. Os conceitos de situação e interação são inseparáveis. 

As condições que formam o meio ou o ambiente em processo de interação com necessidades, 

desejos, propósitos e aptidões dos indivíduos podem criar a experiência em curso. Nesse 

 
14 op. cit, p. 26. 
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sentido, continuidade e interação interceptam-se e unem-se o que faz com que o processo 

prossiga enquanto vida e aprendizagem continuem. 

Condições objetivas incluem o que o professor faz e o modo como faz (palavras, tom), 

equipamentos, livros, aparelhos, brinquedos e jogos, materiais com que o indivíduo entra em 

interação e, o mais importante, o arranjo social global em que a ele está envolvido.

O princípio da interação mostra que tanto a falta de adaptação do conteúdo às 

necessidades e capacidades dos estudantes, quanto a falta do estudante em se adaptar a esses 

conteúdos podem da mesma forma tornar a experiência não-educativa (deseducativa). Por outro 

lado, o princípio da continuidade importa que se considere o futuro em cada fase do processo 

educativo. O erro comum é a desconexão com a experiência que faz com que a matéria seja 

apresentada de forma isolada, sem sentido, compartimentada. Contudo, a atitude mais 

importante é o desejo de continuar a aprender. 

2.2.3.2 Papel do educador 

O papel do educador é verificar a direção da experiência e ajudar a organizar as 

condições da experiência do estudante a fim de promover o crescimento contínuo. Além disso, 

precisa ter capacidade de compreender o que se passa na mente do estudante que está 

aprendendo; identificar quais atitudes levam ao crescimento contínuo e quais são prejudiciais; 

verificar quais as situações concretas, as condições externas e como utilizar as condições físicas, 

sociais e ambientais de forma que contribuam para a condução de experiências de crescimento. 

Precisa preocupar-se com a situação em que a interação se processa. Determinar o ambiente 

que, ao entrar em interação com as necessidades e capacidades do estudante, vai criar a 

experiência educativa válida. Na criação da experiência considerar as capacidades e os 

propósitos dos estudantes. A responsabilidade de selecionar as condições objetivas, importa 

na responsabilidade de compreender as necessidades e capacidades dos indivíduos que estão 

aprendendo em dado tempo. Selecionar novos conteúdos que dentro da experiência existente, 

suscitem novos problemas, estimulem novos modos de observação e julgamento, ampliando a 

área para experiências posteriores. Preocupar-se com a conexão de sucessivos estágios de 

crescimento. Reforça como estratégia que o problema deve surgir da experiência presente e 

dentro da capacidade dos estudantes; ele deve despertar neles a busca ativa por informações e 

novas ideias, num processo de espiral contínua. 
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2.2.3.3 Organização do objeto de estudo 

Para promover o enriquecimento para novas experiências, Dewey recomenda a seguinte 

organização: 

1. Tudo que se possa chamar de objeto de estudo deve encontrar-se dentro da área de 

experiência da vida comum; 

2. Cuidar para dispor conteúdos que possam ser ampliados e organizados em novas 

experiências. O que foi adquirido deve ser um agente para abrir novos campos, 

novas aplicações da capacidade de observar e usar de forma inteligente a memória; 

3. Buscar crescimento em capacidade de formar propósitos assim como selecionar e 

organizar meios para a sua realização; 

4. Criar atividade cujo tipo leve a entender relações entre meios e fins, modos como 

ocorrem as interações umas com as outras para produzir determinados efeitos; 

5. Refletir olhando para trás sobre o que foi feito e extrair significados positivos cujo 

capital constituído permitirá lidar de forma inteligente com experiências posteriores.

Na Figura 15, representa-se o resumo das contribuições para as experiências de 

aprendizagem:  

Figura 15  Experiência de aprendizagem de Dewey  Resumo. 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora a partir de Dewey (1976) e Westbrook e Teixeira (2010). 
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2.3 COMO OS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA VISUAL APRENDEM 

No intuito de entender como a experiência de aprendizagem de um estudante com 

deficiência visual acontece em estudos presenciais ou mesmo a distância, buscou-se conhecer 

na literatura quais são os desafios e o que os ajuda a aprender.  Desta maneira, as escolhas dos 

recursos de aprendizagem e das tecnologias a serem utilizadas para a elaboração de situações 

de aprendizagem mediadas por elas poderão ser mais assertivas.  

Na interação com o mundo, os estudantes com deficiência visual utilizam recursos 

sonoros e táteis. Por isso eles usam os sentidos com mais frequência. As informações sensoriais 

ajudam o estudante a construir a representação mental do espaço, das pessoas e dos objetos com 

os quais ele interage. No Quadro 17, visualiza-se a relação do sensorial, a informação captada 

e o que ela pode favorecer na interação do estudante com deficiência visual com o mundo: 

Quadro 17  Os sentidos e as informações capturadas por uma pessoa com deficiência visual. 

Sentido utilizado Informação capturada favorece

Tato - Acesso à leitura e à escrita Braille; 
- Estética tátil: textura, forma e tamanho. 

a composição de forma analítica 

Audição Sons do ambiente e das falas a representação do espaço e o 
reconhecimento do que é 
transmitido do mundo exterior 

Olfato e paladar - Odores e aromas do ambiente e das pessoas; 
- Sabores. 

O reconhecimento de referências 
pessoais e convívio social 

Fonte: Elaboração da pesquisadora adaptado de Quevedo e Ulbricht (2011) 

 

Estímulos táteis e sonoros ampliam a interação do estudante com os conteúdos a serem 

estudados. É importante passar informações que mapeiem as características, as rotas, o espaço 

e as ações a serem realizadas para que esses estudantes possam criar relações e referências a 

fim de atuar com autonomia e independência. Para estudar no computador, tablet ou celular, os

estudantes com deficiência visual podem utilizar-se de tecnologias assistivas, como 

ampliadores ou leitores de tela, dependendo do tipo da deficiência. Eles também utilizam 

aplicativos de celular para realizar tarefas cotidianas com independência, isto é, sem precisar 

de outra pessoa para ajudar. Dentre os exemplos citados por estudantes brasileiros encontram-

se o Blind Tool para reconhecimento de objetos; Color Id para reconhecer e verbalizar cores; 

Be my eyes15 para que a pessoa com deficiência visual realize o que ela precisa (DE SOUZA 

SOMBRIO, 2019). Como ponto positivo, esses aplicativos estão disponíveis e podem ser 

 
15 Por meio de uma conexão áudio e vídeo pelo celular, um vidente voluntário responde à demanda da pessoa 
com deficiência visual para orientar ou auxiliar (DE SOUZA SOMBRIO, 2019).
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utilizados de forma democrática por videntes e pessoas com deficiência visual. Vale lembrar 

que videntes podem passar por situações temporárias com algum tipo de deficiência visual. A 

disponibilidade é uma forma de equiparar e dar oportunidades a pessoas com diferentes 

habilidades. Assim, mais pessoas videntes ou com deficiência visual experimentam aprender 

ao interagir com eles e os pares (princípio da interação de Dewey). Além disso, decidir como 

usar no estudo, no trabalho ou em atividades cotidianas é empoderar. 

No ambiente escolar, outras tecnologias auxiliaram no processo de aprendizagem de 

estudantes cegos, entre eles, Listening to Complexity (L2C) para o ensino de Ciências; i-Math

para leitura de expressões matemáticas, na língua tailandesa; lousa interativa com software

IWB16 para compartilhamento de anotações de forma remota (DE SOUZA SOMBRIO e 

ULBRICHT, 2019). Apesar de iniciativas positivas, não se encontrou divulgação de 

continuidade para uma avaliação de sua efetividade e alcance. Por conseguinte, reduz-se o 

potencial de equidade e de empoderamento pela restrição regional, acesso ou idioma.  

Nessas tecnologias e recursos, na medida em que se desenvolvem experiências 

multimodais amplia-se o potencial de inclusão, sejam essas experiências de interação ou de 

aprendizagem (ADAM, NASCIMENTO e OKIMOTO, 2020; FADEL, PRIMO e SOMBRIO, 

2020). Adam, Nascimento e Okimoto (2020) mapearam as tecnologias assistivas de acordo com 

as saídas sensoriais. Os autores categorizaram 52 recursos em sonoros (25), visuais (4), hápticos

(3), visuais e sonoros (4), sonoros e hápticos (11), visuais e hápticos (2), e, por fim, sonoros, 

visuais e hápticos (3). Tais tecnologias assistivas são utilizadas para navegação em telas 

digitais, realização de tarefas diárias, desenvolvimento e interpretação de imagens e gráficos, 

ensino e aprendizagem de matemática, química, cartografia, música e, também, deslocamento 

e navegação em ambientes físicos. Por sua vez, Fadel, Primo e Sombrio (2020) mapearam as 

experiências de aprendizagem em que foram utilizadas tecnologias e recursos multimodais. Na 

revisão de literatura encontraram tecnologias multimodais em podcast, jogos, interface e 

dispositivo táteis e sonoros, ambiente virtual de aprendizagem, sistema de reconhecimento 3D, 

módulo de imersão para modelagem textual que foram aplicados para a mediação de conteúdos 

de História, Química, Desenvolvimento de Sistemas e Geometria. As habilidades sensoriais 

referem-se ao auditivo (som e voz), visual, háptico e tátil (vibração, forma, textura, volume e 

dimensão). As situações de aprendizagem envolviam os estudantes em experiências de 

navegação, exploração, reconhecimento, criação, orientação, mapeamento, colaboração e 

simulação. As autoras identificaram que essas experiências de aprendizagem multimodais são 

 
16 No processo, enquanto o professor utiliza a lousa para a exposição, um mediador adiciona texto para que o 
estudante com deficiência visual ouça o conteúdo (DE SOUZA SOMBRIO e ULBRICHT, 2019). 
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pouco aproveitadas pelos professores das escolas brasileiras. Elas chegaram a essa conclusão 

ao compararem esses achados com os depoimentos17 de estudantes com deficiência visual de 

suas investigações. Nesse caso, as experiências desses estudantes reduziram-se à navegação, 

reconhecimento e orientação utilizando vídeo, texto e material concreto.  

As tecnologias multimodais proporcionam uma experiência complexa aos usuários 

porque disponibiliza a informação em diferentes modalidades (tato, visão ou fala) (ROGERS, 

SHARP e PREECE, 2013). Além do enriquecimento da experiência, elas permitem a interação 

entre as pessoas videntes e com deficiência visual (ADAM, NASCIMENTO e OKIMOTO, 

2020). Tal interação favorece a inclusão e o sentimento de pertencimento ao grupo, pois 

possibilita ao estudante com deficiência visual partilhar ao mesmo tempo e sem diferenciação

(FADEL, PRIMO e SOMBRIO, 2020). Ou seja, não precisa usar uma tecnologia exclusiva 

dele. Ela é a mesma só usada de acordo com a habilidade de cada um. Cuidar de questões sobre 

como reduzir diferenças, valorizar as potencialidades, promover a interação entre os pares 

relacionam-se à afetividade e potencializam a aprendizagem de todo o grupo. Neste sentido, 

Flores (2018) sugere algumas ações para potencializar a aprendizagem de estudantes com 

deficiência visual relacionadas à afetividade, entre elas: (a) estabelecer uma relação de ensino-

aprendizagem que favoreça a sensação de pertencimento ao grupo, desenvolvimento da 

autoestima e valorização de suas qualidades; (b) diversificar estratégias pedagógicas para 

atender aos diferentes perfis de estudantes; (c) estimular atividades em grupos para favorecer a 

sensação de pertencimento. 

Nesta tese, entende-se que disponibilizar recursos de aprendizagem ou tecnologias 

multimodais por meio de conteúdos equivalentes ou alternativos são oportunidades para que 

estudantes videntes e com deficiência visual participem das experiências em igualdade de 

condições. Se a multimodalidade em um mesmo não for possível, que possam ser 

complementares. Nesse caso buscar a intertextualidade, ou seja, como os recursos conectam a 

informação. De maneira afetiva, tais conteúdos devem ser pensados, selecionados ou adaptados 

pelos professores para que possam proporcionar experiências de aprendizagem instigantes, 

envolventes e realizadoras aos estudantes com deficiência visual. 

 
17 Parte dos depoimentos são das entrevistas realizadas no estudo do ambiente desta tese.    
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2.4 SÍNTESE DA SEÇÃO REFERENCIAL TEÓRICO 

A fim de buscar respostas para a questão desta investigação recorreu-se a autores de 

diferentes áreas Comunicação, Design para experiência e Educação. Tal referencial subsidia a 

defesa de uma abordagem transmídia. Esta abordagem articulada por um planejamento 

inclusivo, possui elementos que favorecem o protagonismo do estudante, capaz de proporcionar 

um continuum experencial com valor educativo. Para o sucesso, há de se cuidar de um 

planejamento para o qual os professores ainda não estão preparados. Entretanto, a partir de suas 

experiências pessoais foi possível construir junto com eles as próximas etapas desta tese.  

Na Figura 16, representa-se a síntese do referencial teórico. A abordagem transmídia

por meio de suas lógicas narrativa, play ou navigation [navegação] possuem elementos de 

metodologias ativas que contribuem para a criação de experiências de aprendizagem acessíveis 

a estudantes com deficiência visual, por meio de um planejamento a ser realizado pelos 

professores. As nuvens de palavras originadas dos destaques realizados até o momento

sinalizam relações que serão evidenciadas nas próximas etapas. 

Figura 16  Síntese Referencial teórico 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

Na próxima seção inicia-se o Estudo do ambiente. 
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3 ESTUDO DO AMBIENTE: PESQUISA CENTRADA NO PROBLEMA 

E CENTRADA NA SOLUÇÃO  

Ande e crie o caminho caminhando
Osho

 

Nesta seção apresenta-se o desenvolvimento da investigação utilizando o Design Science 

Research. Serão descritas as etapas Pesquisa centrada no problema, Pesquisa centrada na 

solução e os respectivos resultados.  

3.1 PESQUISA CENTRADA NO PROBLEMA - IDENTIFICAÇÃO E 

CONSCIENTIZAÇÃO 

No desenvolvimento do Design Science Research, o ambiente é composto por 

organizações, pessoas e tecnologias. No modelo proposto por Peffers, Tuunanen, et al. (2007)

o estudo do ambiente corresponde à atividade 1 na qual a pesquisa centra-se no problema. Nesse 

sentido, conforme relatado, a motivação para esta investigação surgiu a partir dos resultados de 

um grupo focal realizado em uma instituição de educação profissional do Ceará interessada em 

melhorar o atendimento educacional para estudantes com deficiência. Nessa instância, 

identificou-se como organizações as instituições de educação, como pessoas  os estudantes, 

corpo docente, equipes pedagógicas, de apoio e administrativa e como tecnologias  as que são

utilizadas para mediação nos processos de ensino-aprendizagem. Conforme Dresch, Lacerda e 

Antunes Júnior (2015), nessa fase levantam-se as possibilidades que aliadas ao interesse do 

pesquisador, busca pela resposta a uma questão importante, pela solução para um problema 

prático ou para uma classe deles. Assim sendo, descreve-se no Quadro 18 as primeiras 

informações para o desenho da problemática. Convém esclarecer que nesse período, esta 

pesquisadora ainda não integrava o PPGEGC.  
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Quadro 18  Identificação do problema  Grupo Focal  

Ambiente Discriminação 
Organizações Instituições de educação
Pessoas Estudantes, corpo docente, equipes pedagógica, de apoio e administrativa.
Tecnologias Utilizadas para mediação do processo de ensino-aprendizagem 
Coleta de dados Grupo focal, registro em vídeo. 
Participantes da IEP do 
Estado do Ceará 

Externos a instituição: Representantes de Universidade, Instituição 
Psicopedagógica, Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, 
Associação dos Cegos, Consultoria de Acessibilidade e Mobilidade, 
trabalhador e estudantes com deficiência; 
Da instituição: colaboradores da Biblioteca, Atendimento, Recursos humanos, 
supervisão pedagógica e docentes. 

Período Março de 2014 
Síntese das contribuições dos 
participantes externos 

Desafios no cenário educacional: 
- Escolas padrão do Ministério da Educação e Cultura não atendem às 
necessidades; 
- Despreparo dos docentes; 
- Dificuldades para tratamento e comunicação com PcDs; 
- Materiais didáticos inadequados a PcDs; 
- Falta de intérpretes Libras; 
- Falta de sinalização acessível; 
- PcDs enfrentam barreiras atitudinais, afetivas, cognitivas e emocionais;
- Rótulos  barreiras na aprendizagem; 
- PcDs que não buscam desenvolvimento. 
 
Desafios no cenário político social: 
- Políticas públicas e programas de acessibilidade não ouvem PcDs; 
- Dinâmicas de seleção não são adequadas a PcDs. 
 
Avanços: 
- Evolução das tecnologias  comunicação e acesso à informação pelo 
smartphone; 
- 550 mil PcDs fazem parte da população economicamente ativa (PEA); 
- Tema em pauta. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora adaptado do relatório da instituição18. 
 

O resultado do grupo focal, nessa fase exploratória, sinalizou a relevância da temática 

Acessibilidade na Educação, o que requer aprofundamento visando promover a inclusão por 

meio de ações práticas e concretas. Verificou-se também que as observações poderiam ser 

similares em outras instituições de educação e, portanto, poder-se-ia constituir em classes de 

problemas. Nesse sentido, esta pesquisadora já integrando o PPGEGC, inicialmente como aluna 

de disciplina isolada (2015), depois como aluna aprovada em processo seletivo (2016) e 

participando do grupo de pesquisa NADiTA e do LaMID iniciou esta investigação visando 

desenhar a problemática com o objetivo de definir o objeto de estudo. Por isso, dando 

continuidade, aplicou-se questionário a professores, uma vez que eles foram citados no grupo 

focal. Por fim, realizou-se revisões sistemáticas de literatura.  O desenho dessa fase exploratória 

visualiza-se na Figura 17. 

 
18 O uso das informações foi autorizado pela Diretoria da instituição. 



91

Figura 17  Esquema da fase exploratória para identificar problemas 

 
Fonte: Elaboração da pesquisadora 

3.1.1 Pesquisa Professores 

Com o fito de verificar a situação dos professores, que são Pessoas no contexto do DSR, 

realizou-se uma pesquisa intitulada Diagnóstico - Educação e Acessibilidade. Público-alvo 

professores de instituições de educação profissional dos Estados de Santa Catarina e Ceará, 

respectivamente regiões Sul e Nordeste do Brasil, no período de maio a dezembro de 2015. O 

convite foi feito a 95 professores por e-mail e por contatos em rede social. O requisito para a 

participação do professor era ter atendido estudante com deficiência, ter utilizado recursos 

digitais para a mediação e estar disposto a responder as questões de forma livre e consentida. 

Elaborou-se o questionário utilizando aplicativo de formulários do Google, contendo perguntas 

fechadas com questões de múltipla escolha e questões abertas. O objetivo era identificar os 

recursos utilizados, estratégias pedagógicas adotadas, desafios para o atendimento de 

estudantes com deficiência. 

O universo da pesquisa foi de 95 potenciais participantes e a amostra foi de 24 

respondentes (25,26%). Destaques: experiência docente - 13 (54,2%) acima de 10 anos, seis 

(25,0%) entre 5 e 10 anos; Nível de atuação: 10 (47,6%) atuam na Educação Profissional, 5 

(23,8%) na Educação básica do 1º a 9º ano em escolas públicas ou privadas. Na Tabela 1

visualiza-se o tipo de deficiência atendida pelos informantes.  
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Tabela 1 - Resultado Diagnóstico Educação e Acessibilidade Tipo de deficiência atendida

Tipo de deficiência atendida Ocorrências % 
Auditiva (parcial, surdez)  
 - Presença de intérprete Libras (56,25%) 
 - Não foi necessário intérprete (43,75%) 
Visual (baixa visão, cegueira)   
Cognitiva  
Motora  
Outros 

15 
 
 

14 
10 
10 
5 

62,5%
 
 

58,3% 
41,7%
41,7%
20,8%

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 

 

Sobre aspectos pedagógicos, destacam-se como desafios/dificuldades na atuação: 

definir a estratégia pedagógica a ser adotada, 9 (37,5%); material didático inadequado, 5 

(20,8%). Sobre os procedimentos metodológicos adotados: exposição dialogada, 21 (87,5%); 

trabalho em grupo, 21 (87,5%); resolução de situação problema, 16 (66,7%); desenvolvimento 

de projetos, 10 (41,7%); outros, 4 (16,7%).  

Sobre os aspectos tecnológicos, (a) as mídias mais utilizadas: texto, 19 (79,2%); vídeo, 

19 (79,2%) e apresentação em PowerPoint, 17 (70,8%). Na Tabela 2 visualizam-se os recursos 

virtuais utilizados pelos informantes.  

Tabela 2 - Diagnóstico Educação e Acessibilidade - Aspectos tecnológicos 

Aspectos tecnológicos Ocorrências %
Recursos virtuais utilizados 
Internet em laboratório 
Youtube 
Rede social 
Ambiente virtual de aprendizagem 
Jogo/game 
Não foram utilizados recursos virtuais 
Objetos de aprendizagem 
Blogs 
Outros  
Aplicativo na internet (computador de mesa ou portátil) 
Aplicativo em dispositivo Android 
Google (aplicativos) 
Aplicativo em dispositivo IOS, Skype, Livro digital (cada) 
Podcast, Hangout, Realidade aumentada (cada) 

 
15 
11 
8 
6 
6 
5 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
0 

 
62,5% 
45,8% 
33,3% 
25,0% 
25,0% 
20,8% 
16,7% 
12,5% 
12,5% 
8,3% 
8,3% 
8,2% 
4,2% 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 

 

Sobre as modificações para a acessibilidade de estudantes com deficiência, obteve-se: 

quatro professores declararam que não fizeram alterações nas mídias. As alterações informadas 

para a acessibilidade foram: três ocorrências de ampliação, três de legendas, duas de texto 

Braille; áudio, apresentação ilustrada, texto curto, descrição e material concreto foram citados 

uma vez cada. Quanto a orientações no atendimento ao estudante: três professores afirmaram 

realizar orientações específicas para estudantes com deficiência, dois orientaram somente 
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quando solicitados e sete não realizaram orientações específicas. Quanto às modificações nos 

procedimentos metodológicos: dois professores utilizaram outros recursos (áudio/vídeo), dois 

realizaram movimentos corporais, dois delegaram as mudanças ao intérprete, um informou que 

alterou tempos. 

Os resultados mostraram que há muitos desafios ainda a serem superados para a 

aprendizagem de estudantes com deficiência. Apesar dos avanços das TICs estarem presentes 

no cotidiano, a pesquisa aplicada ao grupo de professores revelou um descompasso na 

apropriação do uso pedagógico das mídias, no planejamento das estratégias pedagógicas 

a serem utilizadas, assim como a ausência da percepção de que adaptações e ajustes são 

necessários para a acessibilidade. Esta última pode ser evidenciada pelo baixo número de 

modificações relatadas pelos professores na pesquisa - considerando a relação dos 14 estudantes 

com deficiência visual para apenas três ocorrências de ampliação, dois de texto Braille e dois 

de conversão para áudio que foram registrados. Vale notar que os informantes possuem 

experiência docente acima de cinco anos (79,2%). Contudo tais resultados indicam lacunas na 

formação, o que ratifica o relato do grupo focal sobre o despreparo dos docentes, sobre

dificuldades para tratamento e comunicação com os PcDs. Portanto, infere-se que houve 

sobrecarga do estudante com deficiência, pois o esforço dele aumenta para conseguir 

acompanhar o estudo.  

3.1.2 Revisão sistemática de literatura 

Ainda no intuito de consolidar a visão do ambiente, procedeu-se a revisões sistemáticas 

de literatura. Ressalta-se que em função da participação no NADiTA, mais especificamente nas 

linhas de pesquisa Design para cegos/deficiência visual (CNPq) e Mídia do Conhecimento na 

Educação (EGC), visando a ampliação do conhecimento, direcionou-se o estudo para 

estudantes com deficiência visual, educação a distância, tecnologias digitais, mídias e as 

tecnologias relacionadas. Desta forma passou-se a considerar os interesses do grupo de pesquisa 

como parte do ambiente do DSR. De maneira resumida, apresenta-se no Quadro 19 os termos 

de busca e as questões norteadoras das revisões sistemáticas para levantar o panorama acerca 

da acessibilidade na educação. Os parâmetros das RSLs encontram-se no APÊNDICE C -

Revisões sistemáticas realizadas para identificação do problema (RSLP). 
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Quadro 19  Revisões sistemáticas realizadas para identificação do problema (RSLP) 

RSLP Termos 
de busca 

Questão norteadora Autores

RSLP 1 -Acessibilidade
-Deficiência  
-Educação a distância 
-Objeto de aprendizagem  

Quais as tecnologias e estratégias 
pedagógicas utilizadas para 
promover a aprendizagem de 
estudantes com deficiência? 

Santarosa, Conforto e 
Basso (2012) 
Lopes (2012) 
Jerez et al (2011)
Bardy (2010) 

RSLP 2 -Acessibilidade 
-Audiovisual 
-Deficiência 
-Educação a distância 
-Escola 
-Multimídia 

Como professores lidam com as 
mídias, audiovisuais e 
tecnologias de informação e 
comunicação para promover a 
aprendizagem de estudantes com 
deficiência? 

Manica e Caliman (2014)
Fantin (2012)
Santarosa, Conforto e 
Basso (2012) 
Bordignon e Sarmento 
(2011) 

RSLP 3 -Moodle 
-Blind 
-Virtual Learning 
Environment 
-Visual impairment 

Como o ambiente virtual de 
aprendizagem Moodle pode 
apoiar o desenvolvimento da 
aprendizagem de estudantes 
cegos? 

Matta e Ferraz (2015) 
Dalcin (2014) 
Carvalho, da Silva e 
Pagliuca (2013) 
Barbosa, Martins e Santos 
(2013) 
Silveira e Beiler (2012)
Lima, Pagliuca e Rebouças 
(2013) 
Pansanato, Silva e 
Rodrigues (2012) 
Ulbricht, Flores, Vanzin et 
al (2011) 

RSLP 4 -Blind 
-Education 
-Human Computer Interaction 

Como a interação humano-
computador contribui para a 
aprendizagem de pessoas cegas? 
 

et al (2015)
Maidenbaum et al (2011) 
Levy e Lahav (2011)
Schloerb et al (2010)
Petridou, Blanchfield e 
Brailsford (2011)
Buzzi et al (2011)

Fonte: Elaboração da pesquisadora 
 

A consolidação das revisões resultou em três categorias: processos (das organizações), 

pessoas e tecnologias, Figura 18. Novamente, as informações levantadas ratificaram os pontos 

apontados no grupo focal, principalmente com relação a pessoas e processos.  

Figura 18  Síntese dos problemas identificados

 
Fonte: Elaboração da pesquisadora a partir das RSLs. 
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Em continuidade, uma das práticas recomendadas para a compilação das informações 

levantadas das três fontes (grupo focal, questionário professores e revisões sistemáticas de 

literatura) é triangulação de dados (ROGERS, SHARP e PREECE, 2013). Para tanto, os 

resultados da triangulação das fontes de informação foram organizados em um quadro para a 

identificação dos problemas relacionados. Seguindo o DSR, ao serem organizados em grupos 

de problemas teóricos e/ou práticos podem possibilitar o desenvolvimento de artefatos ou 

prescrições úteis para ação nas instituições, criando assim classes de problemas (DRESCH, 

LACERDA e ANTUNES JÚNIOR, 2015). De forma esquemática, o processo de análise do 

ambiente dessa investigação, representado pela Figura 19, mostra que a partir do grupo focal, a 

abrangência local foi ampliada para a pesquisa em dois estados do país e, por fim, 

complementada com a revisão sistemática de literatura. A partir daí, surgiram os agrupamentos, 

ou seja, as classes de problemas. 

Figura 19  Observação do ambiente para a identificação de problemas comuns
 (classes de problemas) 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 
 

Como passo intermediário, para a classificação dos problemas utilizou-se uma 

codificação aberta (GIBBS, 2009) na qual o título do código procura expressar uma ideia ou 

fenômeno geral. Procedeu-se a análise dos problemas buscando codificá-los baseado na 

similaridade e nas ocorrências. Como resultado surgiram as seguintes classes: Ação docente, 

Material didático, Tecnologia e Infraestrutura (Figura 20).  
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Figura 20  Classes de problemas identificadas 

 
Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

No processo de codificação, atribuiu-se um código a cada classe: (AD)  Ação docente, 

(MD)  material didático, (T)  tecnologia e (I)  infraestrutura. Para cada problema identificou-

se um ou mais códigos das classes, assim como o tipo teórico e/ou prático. Considerou-se para 

esta investigação, teórico aqueles que demandam estudo, ou fundamentação para sua solução,

ou o conhecimento levantado para que deem suporte aos agentes que vão operacionalizar a 

solução. No Quadro 20 visualiza-se o resultado. Para possibilitar uma visão geral, reagrupou-

se os itens por similaridade conforme exibe-se no Quadro 21. 

Quadro 20  Codificação dos dados para identificação das classes de problemas 
Legenda: AD  ação docente, MD  material didático, T  tecnologia, I - infraestrutura 

Grupo Problemas 
Origem

Tipo do problema 
(Teórico/Prático) GF QP RSL 

AD Professores despreparados    T/P
AD Dificuldades de comunicação com PcDs    T/P
AD Barreiras atitudinais, afetivas, cognitivas e emocionais.    T/P
AD Rótulos  barreiras de aprendizagem    T/P
AD Dificuldade para definir a estratégia pedagógica a 

adotar 
  T/P

AD Ausência de adaptações e ajustes para acessibilidade 
nas mídias e estratégias 

  T/P

AD Pouco domínio no uso das mídias e tecnologias digitais   T/P
AD Despreparo de professores: pedagógico, tecnológico, 

conhecimento das deficiências, uso das mídias, dos 
objetos de aprendizagem, mediação. 

   T/P

AD, T Ausência de opções equivalentes para diversas mídias    T/P
AD, T Leitores de tela não reconhecem imagens e gráficos     T/P

(continua)
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(conclusão) 

Grupo Problemas 
Origem Tipo do problema  

GF QP RSL (Teórico/Prático) 
MD Materiais didáticos inadequados para PcDs    T/P 
MD Material didático inadequado    T/P 
MD Falta de material acessível     T/P
MD Recursos restritos a poucos idiomas    T/P

MD, T Muitos elementos  confusão, desorientação.    T/P
T Ausência de ferramentas genéricas para a acessibilidade    T/P
T Inacessibilidade por parte das PcDs visual    T/P
T Leitores de tela não leem imagens, gráficos e tabelas    T/P
T Informações incompletas ou inexistentes  

desorientação 
   T/P

T Dispositivos de substituição sensorial que requerem 
longo tempo de adaptação 

   T/P

T Necessidade de alteração/adaptação de ferramentas para 
a acessibilidade 

   T/P

T Ausência de ferramentas de comunicação e de 
colaboração síncronas e assíncronas acessíveis 

   T/P

T Indisponibilidade de acesso via teclado    T/P
T Falta de padronização das ferramentas para 

acessibilidade 
   T/P

I Escolas padrão MEC não atendem às necessidades    P
I Falta de intérpretes    P
I Falta de sinalização acessível    P
I Indisponibilidade de material tátil    T/P
I Alto custo das tecnologias    P
I Ausência de equipe multidisciplinar para trabalhar a 

acessibilidade nas instituições 
   T/P

I Falta de qualificação das equipes para atendimento do 
estudante com deficiência 

   T/P

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

Quadro 21  Classes de problemas identificadas

Problemas 
relacionados aos 
temas por fonte 

Grupo  
Focal 

Pesquisa  
Professores 

Revisão Sistemática  
de Literatura 

Ação docente 
- Despreparo (mídias, 
tecnologia, acessibilidade, 
pedagógico e emocional) 
- Tratamento e comunicação 

- Pessoal de apoio 

- Despreparo (mídias, 
tecnologia, 
acessibilidade, 
pedagógico e emocional) 

- Pessoal de apoio 

- Despreparo (mídias, 
tecnologia, 
acessibilidade, 
pedagógico e emocional)

Materiais didáticos - Inadequação - Inadequação - Inadequação 
Tecnologias  - Inexistência de 

tecnologias assistivas 
- Desconhecimento das 
tecnologias, das mídias e 
da aplicação pedagógica. 
- Inacessíveis 
- Incompletude e 
desorientação 

Infraestrutura 
(tecnologia, 
arquitetônica, pessoal) 

- Sinalização inadequada 

- Barreiras arquitetônicas 
- Falta pessoal 

- Estrutura física 
inadequada 

- Material tátil 
indisponível 
- Falta de pessoal 
- Falta de qualificação 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 
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Seguindo o modelo de Peffers, Tuunanem, et al. (2007), concluiu-se a Pesquisa centrada 

no problema com a identificação de quatro classes de problemas: Ação docente, Material 

didático, Tecnologia e Infraestrutura. Para essa investigação, o foco está em Ação docente.

Portanto, as buscas concentram-se em soluções para melhorar a atuação de professores no 

atendimento a estudantes com deficiência, mais especificamente, aqueles com deficiência 

visual.  

Na sequência, para entender as pessoas que compõem o ambiente, investigou-se a 

experiência dos estudantes com deficiência visual por serem parte deste processo. Pautou-se 

também no que surgiu nos anos 70, a partir dos movimentos prol 

pessoas com deficiência e tem sido usado internacionalmente. Ele resume as reivindicações dos 

PcDs no tocante a direitos e benefícios no âmbito social, principalmente o reconhecimento 

como sujeitos autônomos, capazes de se posicionarem e participarem das tomadas de decisão 

(RIOS, 2017). Para tanto, realizou-se entrevista numa abordagem qualitativa para levantar 

elementos que auxiliem na conscientização dos problemas identificados, assim como colaborar 

para a proposta de solução.  

3.1.3 Experiência dos Estudantes com Deficiência visual  

A investigação configura-se como uma pesquisa qualitativa básica na qual busca-se a 

compreensão dos fenômenos a partir da perspectiva do participante ( MERRIAM, 2009). O 

planejamento envolveu uma estruturação prévia mínima uma vez que poderiam ocorrer 

mudanças ao longo da investigação (LAKATOS e MARCONI, 2004). A partir de Creswell 

(2010, 2014), elaborou-se a seguinte proposta descrita no Quadro 22. 

Quadro 22 - Planejamento da Pesquisa 

Tópicos Descrição 
Abordagem da investigação Interpretativa 
Estratégia da pesquisa Entrevista semi-estruturada 
Público Pessoas com deficiência visual que utilizam tecnologias 
Objetivo Descrever a experiência de acessibilidade digital a partir da 

percepção da experiência dos estudantes cegos 
Razões para a estratégia 
adotada 

(a) conhecer as fragilidades e potencialidades na perspectiva de 
usuários; (b) contribuir para a melhoria dos processos de ensino-
aprendizagem; 

Coleta de dados Entrevistas presenciais ou por Skype com gravações
Análise dos dados Análise da transcrição utilizando abordagem interpretativa, técnica 

de codificação aberta com a criação de categorias para a 
identificação de relacionamentos, a posteriori.

Narrativa final Apresentação textual e quadros com a compilação dos pontos 
relevantes 

Fonte: Elaboração da pesquisadora adaptada de Creswell (2010, 2014) 
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O roteiro da entrevista teve como proposta inicial Apresentação e na sequência o convite 

para discorrer sobre Desafios, Tecnologias e Sugestões acerca da acessibilidade digital no 

contexto educacional ou do trabalho. No primeiro contato por e-mail, cada um deles recebeu

informações sobre a pesquisadora e os objetivos da pesquisa. Na véspera da entrevista, os 

informantes receberam o termo de consentimento livre e esclarecido. Para a análise das 

transcrições, mais uma vez, utilizou-se uma codificação aberta (GIBBS, 2009) na qual o título 

do código procura expressar uma ideia ou fenômeno geral. Desta forma busca-se no texto 

passagens que exemplifiquem ou que possam conectar-se ao código para a posteriori criar 

relações com outros assuntos.  

O período de entrevistas foi de agosto de 2016 a julho de 2017. O convite foi feito a seis 

possíveis informantes. Destes, uma delas declinou o convite pelo fato de estar na época 

realizando pesquisa de mestrado similar para a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Ao todo, entrevistou-se cinco informantes cegos utilizando a técnica Snowball (TAYLOR e 

BOGDAN, 1998) na qual eles sugeriram uma pessoa que pudesse contribuir para a pesquisa.

Quatro do gênero masculino e uma do gênero feminino. Os cinco informantes são cegos com 

idades de 23 a 64 anos, residentes em quatro estados do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul. Todos atuam no mercado de trabalho. Eles utilizam tecnologias 

no cotidiano para trabalhar ou estudar. Quanto à cegueira: dois nasceram cegos, um ficou cego 

na infância acometido por glaucoma congênito; outro, na adolescência por causa de retinose 

pigmentar que provocou a perda gradual até a cegueira total aos 15 anos e o um ficou cego aos 

40 anos depois de um acidente. Com exceção do que se acidentou, os demais participaram da 

vida escolar e acadêmica na condição de cegueira. Para preservar o anonimato dos informantes, 

eles estão identificados pelos numerais. De forma sintética, apresenta-se o perfil dos 

informantes no Quadro 23. 

Quadro 23  Perfil dos informantes com deficiência visual 

Informante Descrição  (condição, idade, ocupação, escolaridade, residência)

1 Cego, 36 anos, Professor; Superior em Pedagogia, Especialização em docência do ensino 
superior e Especialização em deficiência visual, Rio Grande do Sul. 

2 Cego, 28 anos, Técnico em suporte e programador; Superior em andamento em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, Rio de Janeiro. 

3 Cego, 34 anos, Auxiliar administrativo; Superior em Pedagogia, Especialização em 
andamento em Supervisão e Orientação Educacional, Rio de Janeiro.

4 Cego, 64 anos, Professor universitário; Doutorado em Telecomunicações, São Paulo.
5 Cega, 23 anos, Analista de qualidade de dados; Superior em andamento em Sistemas de 

Informação, Santa Catarina. 

Fonte: Transcrição das entrevistas compilado pela pesquisadora. 
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Considerou-se esse número de informantes suficiente para essa fase da investigação. 

Isso se deve por ser uma abordagem qualitativa e, também, porque identificou-se a partir da 

terceira entrevista similaridades nas informações. Portanto, não havia necessidade de ampliar o 

número de participantes. Na sequência apresentam-se alguns tópicos considerados relevantes 

para a conscientização do problema. 

3.1.3.1 Desafios dos informantes com deficiência visual na vida escolar e acadêmica

Dentre os desafios pessoais, os Informantes 1, 3 e 4 passaram por alguma transição da 

visão para a cegueira. Nos dois primeiros, a reabilitação aconteceu na infância e na 

adolescência. Todos eles relataram depender de alguém para alguma atividade em que a visão 

é necessária. Segundo o Informante 1, é importante que o cego aprenda a ser autônomo desde 

cedo, pois existe uma tendência paternalista e assistencialista por parte dos familiares e pessoas 

do convívio que podem refletir na vida profissional. O Informante 4 precisou passar por um 

período de reestruturação de vida pelo fato de ter perdido a visão aos 40 anos por causa de um 

acidente. Entretanto, ao final do processo, a superação materializou-se em recursos de apoio às 

pessoas com deficiência visual por meio do desenvolvimento de programas acessíveis no campo 

da provar pra todo mundo

que podia fazer de forma diferente

s também um aprendizado. Relatou que independente de ser fácil ou 

difícil, sabia que precisava fazer e buscava meios para realizar. No Quadro 24 apresenta-se 

um resumo dos desafios relatados pelos informantes que estão identificados pelos numerais.  

Quadro 24  Desafios apontados pelos informantes com deficiência visual 

Desafios  Considerações dos informantes (1), (2), (3), (4) e (5) 

Ensino 
superior 

- Parte virtual: excesso de informações nas páginas dos cursos, informações confusas, 
uso de gráficos sem identificação, sem texto alternativo ou sem legendas, problemas de 
download de vídeos, travamento de animações baseadas em Flash, arquivos PDF não 
disponibilizados, com restrições ou proteção e problemas em fóruns de ambientes 
virtuais proprietários que inviabilizam o uso de leitores de tela (1), (2), (3) e (5).

Atendimento - 

- Material didático não adaptado, biblioteca não disponibilizava livros, não contava com 
pessoal ou infraestrutura para digitalizar material (5). 

Material 
didático 

- Pais precisaram providenciar adaptação no ensino fundamental (1); 
- Materiais didáticos que passam pelo processo de conversão para Braille não são 
produtivos, demoram a chegar às mãos dos estudantes e consomem muito papel. A 
espera chegou por vezes a dois meses de atraso (1), (2) e (3). 
- Materiais eram omitidos ou aluno era dispensado das atividades provocando defasagem 
no aprendizado (1). 

(continua)
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(conclusão) 

Desafios Considerações dos informantes (1), (2), (3), (4) e (5)

Professor - Professores não queriam passar pdfs e slides (5); 
- Despreparo dos professores para lidar com estudantes com deficiência visual 
(1), (2), (3), (4) e (5); 
- Lacunas no acompanhamento, pois para o professor era difícil corrigir a 
redação do aluno em Braille. No computador, os colegas podem ajudar a apontar 
as correções a serem realizadas (1); 
- Nem todos os professores estão dispostos a ajudar. Situações de humilhação e 
desrespeito que foram superadas por conta própria (2), (3);
- Não há estrutura para professor atender 40 alunos e um cego (5). 

Disciplinas -  Que envolvem gráficos, diagramas, como Geometria, Estatística e Matemática 
são as mais desafiadoras para os estudantes cegos (1), (2), (4); 
- Matemática, Química e Física só melhorou quando entrou na Escola de 
Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina, onde recebeu apoio e 
atenção de professores e monitores, material adaptado e entrou em contato com 
o Multiplano (5); 
- Para a vida profissional, não conhecer Matemática é um complicador que pode 
restringir a atuação do trabalhador cego provocando desvio de função. No 
ensino, muitas vezes fica no superficial. O conteúdo fará falta no ambiente do 
trabalho e prejudicará o desempenho nos concursos públicos (1). 

Fonte: Transcrição das entrevistas compilado pela pesquisadora. 
 

De acordo com o Informante 1, os cursos de formação de professores não abordam 

acessibilidade. Segundo a Informante 5, o sistema está despreparado. O estudante cego precisa 

sinalizar, dizer que não entendeu para seguir em frente ou poderá prejudicar-se. 

As tecnologias ajudaram a reduzir a espera do material didático, pois possibilitaram o 

uso de notebook e escâner para digitalização e adaptação do próprio material, conforme 

acesso à tecnologia é recente segundo eles. Informante 2 relatou que na sua época de escola 

computador e gravador estão sempre na bolsa para usar de acordo com a necessidade. 

Informante 3 lembrou que em 2001-

co a internet. Ele declarou que no Ensino Superior usava gravador 

porque não conseguia anotar. A informante 5 só começou a usar notebook a partir do 2º ano do 

Ensino Médio que a acompanha atualmente no Ensino Superior. 

3.1.3.2 Tecnologias na vida dos informantes 

Ao discorrerem sobre as tecnologias na vida de um cego, o Informante 1 colocou que o 

domínio é indispensável para a inclusão, pois facilita a vida de todos. Segundo ele, os 

smartphones e tablets colocam uma pessoa com deficiência visual em pé de igualdade de 
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condições e oportunidades com os videntes

oportunidade de expandir-se como pessoa. Entretanto, 

alerta que a inclusão digital requer infraestrutura, pois muitos cegos que moram no interior não 

sabem o que é um computador ou o DosVox19. O Informante 3 vê a educação a distância como 

uma grande vantagem em um 

curso a distância [...] você vai ter uma possibilidade de se capacitar, da mesma forma que as 

outras pessoas fazem [...] você vai estar em pé de igualdade com todo mundo

viver sem o computador [...] O recurso pra poder compartilhar, dá motivação para o 

anos atrás, graças ao computador. Ele diz ter esperança na acessibilidade no futuro. Contudo, 

alertou para questões de segurança quando usa telefone e banco para acesso às transações 

bancárias, reclamou que o Imposto de Renda não teve acessibilidade no programa da declaração 

desde 2015, mas empenha-

 Para a Informante 5, a tecnologia é independência e liberdade, mas afirma 

exemplo, sites de compra de passagens aéreas. No Quadro 25, apresenta-se os pontos principais 

da fala dos informantes acerca da tecnologia. 

Quadro 25 - Compilação do depoimento dos informantes 

(continua)

 

 

 
19 DosVox  é um sistema com interface simplificada para computadores. Desenvolvido pelo Núcleo de 
Computação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), utiliza síntese de voz e entrada por meio de 
teclado para a comunicação com o usuário deficiente visual (CANEJO, 2016).  

Tecnologias Considerações dos informantes (1), (2), (3), (4) e (5) 

Assistivas 
utilizadas 

- DosVox e NVDA, vantagens dependendo da atividade, trabalha com gráficos no Excel, 
exige menos do computador e gratuidade; 
- DosVox ideal para séries iniciais do ensino fundamental. NVDA, JAWS e Virtual 
Vision indicados para uso a partir do Ensino Médio (1); 
- JAWS melhor para leitura de gráficos (2) e (4); 
- Tabelas nas páginas de internet são confusas no leitor de tela, prefere usar recurso de 
fala da planilha Excel (3); 
- VoiceOver no tablet e smartphone iOS (5). 

Smartphone 
touch 

- Usam (1), (2), (3) e (5). Não usa por questão pessoal (4); 
- 
- 
tira fotos e mantém a par de sua localização, verifica e-mails, está disponível a qualquer 
momento, ideal para trabalho e estudo (5). 
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(conclusão) 

Fonte: Transcrição das entrevistas compilado pela pesquisadora. 

 

Ao final, os Informantes 1, 2, 3, 4 e 5 apontaram algumas sugestões para melhorar a 

acessibilidade. Seguindo a codificação aberta, elas foram organizadas em categorias: gestão, 

educacional e desenvolvimento, descritas no Quadro 26: 

Quadro 26 - Sugestões de melhoria relatadas no depoimento dos informantes cegos

Categorias Sugestões 

Gestão: 
- instituições 

- Os núcleos de apoio devem preparar os alunos para que sejam autônomos;
- Prover para que tenham acesso aos materiais didáticos de forma acessível.

- operacional - Substituir por digital o preenchimento manual. 
Educacional: 
- Pesquisa 

- Mais grupos de pesquisa para descobrir, elaborar normas técnicas de 
acessibilidade para sites e para uso de leitores de tela para pessoas cegas. 

- Equipes 
pedagógicas 

- Promover atividades que trabalhem o raciocínio, não a memorização; 
- Aproveitar melhor as possibilidades que o Moodle oferece; 
- Professores e elaboradores de cursos  aprimorar e melhorar os mecanismos de 
avaliação de forma acessível; 

(continua)

 

Tecnologias Considerações dos informantes (1), (2), (3), (4) e (5) 

Recursos de 
acessibilidade 
dos celulares 

- iOS: simples, agilidade e gestos respondem melhor comparado ao Android (1), (3) e (5). 
Apple preocupa-se mais com a acessibilidade que a Google (1) e (2). Desvantagem preço 
elevado (1), (2), (3) e (5). 
- Android: ainda está em desenvolvimento (1). Não se adaptou porque aplicativos de 
terceiros dificultam a configuração (5). 
- WhatsApp é a principal ferramenta de comunicação do cego. Se manda mensagem 
escrita, usa iOS; se for voz, usa Android porque o percentual de erro ao digitar é grande 
(1).  

Ambientes 
Virtuais de 
Aprendizagem 

- não usa porque as aulas são presenciais (4); 
- Moodle: sem problemas quando configurado de forma correta (1), (2) e (5); 
- Problemas de acessibilidade dos AVAs proprietários das universidades particulares (2), 
(3) e (5).  

Objetos de 
aprendizagem 

- Desconhecem (2), (3) e (4); 
- Consideram OA como jogo educativo (1) (2); 
- Conteúdo era textual não usou OA (3); 
- Só usou táteis que ela mesma construiu (5). 

Jogos - Jogam audiogames (1), (2) e (3); 
- Colabora no desenvolvimento de jogo acessível (4); 
- Jogos de imersão tridimensional preparam a criança cega para o uso do computador e 
para a orientação e mobilidade. Eles devem ter imagem para partilhar a diversão com 
parceiros videntes (1); 
- Jogos desenvolvidos no DosVox, quando criança, e audiogames quando mais velho. A 
orientação espacial é feita por sons. Com um fone de ouvido consegue-se perceber o 
espaço do jogo. Os movimentos são pelas setas do teclado e o eco do ambiente cria a 
realidade virtual pelo som. Há várias modalidades incluindo Role Playing Games (RPG). 
Há salas onde se pode jogar com parceiros ou com robôs (2);  
- Audiogames é a plataforma preferida. Está em pé de igualdade com jogos de 
videogames. Sabe-se a localização do avatar utilizando fone de ouvido. Foram 
desenvolvidos por cegos. Há também dominó, baralho, banco imobiliário (3). 
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Categorias Sugestões

- Equipes de 
desenvolvimento 

- Estar em permanente contato com pessoas com diferentes deficiências para ouvir 
suas necessidades; 
- Estudar padrões de acessibilidade W3C; 
- Descrever fotos de maneira objetiva; 
- Evitar poluição de informação; 
- Manter informação organizada para os leitores de tela; 
- Usar links para pular conteúdo; 
- Testar no leitor de tela para verificar os problemas e resolvê-los; 
- Incluir ações via teclado; 
- Trabalhar sons tridimensionais; 
- Pensar as funcionalidades para todos os tipos de deficiência. 

Fonte: Transcrição das entrevistas compilado pela pesquisadora. 

 

Conclui-se que (1) as tecnologias são fundamentais para o desenvolvimento pessoal, social 

e profissional dos cegos. Dentre elas, destaca-se a móvel, porém ainda há a necessidade de 

melhorias quanto à acessibilidade; (2) há lacunas na formação de desenvolvedores e designers 

instrucionais para o desenvolvimento de artefatos, cursos e materiais didáticos acessíveis; (3) há 

despreparo das equipes educacionais para o atendimento de estudantes com deficiência na gestão, 

no atendimento e na prática docente.  

A ausência da discussão da acessibilidade nos diversos grupos de desenvolvimento e no 

educacional, assim como a superficialidade no tratamento do tema nos cursos de formação 

provocam a sobrecarga de uma parcela da sociedade. Como consequência, PcDs passam pela 

experiência de frustração, apesar das leis estabelecerem o acesso em igualdade de 

oportunidades. Evidencia-se nos relatos dos informantes cegos o quanto a determinação e o 

desejo de autorrealização os mobiliza a superar as barreiras enfrentadas. Eles têm encontrado 

os mecanismos de superação nas tecnologias. 

De um lado, o protecionismo da família e das pessoas do convívio podem gerar 

dependência do cego; de outro, as tecnologias móveis na vida dos informantes mostraram que 

podem promover independência, autonomia e ampliação das relações sociais e 

profissionais. Os relatos dos indivíduos cegos expressaram o empoderamento, a equidade e 

o senso de pertencimento que os tornam cidadãos produtivos na sociedade por meio da 

Educação e do Trabalho. Se pelo lado positivo as tecnologias têm proporcionado tais 

conquistas, elas são fruto de um esforço muito mais pessoal do que a acessibilidade do 

dispositivo ou serviço, dentre eles o da Educação.  
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3.1.4 Resultado da Pesquisa Centrada no Problema 

Ao cruzar os problemas da classe Ação docente e as sugestões de melhoria relacionadas 

pelos informantes, encontra-se em comum a indicação das estratégias pedagógicas e das 

adaptações a serem realizadas para a acessibilidade. De um lado, os professores declararam a 

dificuldade para definir a estratégia a ser adotada. De outro lado, os informantes cegos declararam 

que os professores precisam trabalhar atividades que desenvolvam o raciocínio. Considerando o 

contexto das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação e o público de jovens e adultos, 

as práticas pedagógicas encaixam-se nas metodologias ativas. Desta forma, como resultado desta 

etapa aliado ao interesse da pesquisadora em transmídia tem-se o direcionamento para estratégias 

pedagógicas voltadas a elaboração de experiência de aprendizagem.  Como um dos requisitos

para os estudantes com deficiência visual, tal experiência deve passar pelo canal sensorial mediada 

pelas TDIC e compor de forma holística a aprendizagem. 

3.2 PESQUISA CENTRADA NA SOLUÇÃO 

A segunda atividade do modelo DSR refere-se à pesquisa centrada na solução que 

culmina na definição dos artefatos a serem desenvolvidos. Dividiu-se essa atividade em duas 

fases que serão descritas mais adiante. Na primeira fase, realizaram-se revisões sistemáticas de 

literatura a fim de identificar artefatos que pudessem atender ou servir de referências para as 

possíveis propostas de solução. A segunda fase voltou-se para compreender a perspectiva dos 

integrantes do ambiente envolvidos no problema  as pessoas (estudantes com deficiência e 

professores), a instituição educacional e as tecnologias envolvidas  para, enfim, definir que tipo 

de artefato e os objetivos.  

Vale recordar que artefato é qualquer objeto projetado com uma solução incorporada 

aplicável a um problema de pesquisa compreendido (PEFFERS, TUUNANEN, et al., 2007). 

Dependendo do projeto e sua complexidade, pode-se encontrar mais de um artefato nas soluções 

desenvolvidas utilizando o DSR. No Quadro 27, apresentam-se os tipos de artefatos.   
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Quadro 27  Tipo de Artefatos 

Tipo de artefato Descrição 

Constructo teórico Elementos conceituais usados para descrever problemas em um domínio e 
especificar as possíveis soluções.  

Modelo Representação da realidade que apresentam variáveis de um determinado 
sistema e suas relações. 

Método Passos necessários para a realização de determinada tarefa representados 
graficamente, por meio de heurísticas ou algoritmos específicos. 

Instanciação Execução do artefato em ambiente para demonstrar a viabilidade e a 
eficácia do mesmo. 

Design proposition 
[proposta de design, termo 
usado nessa tese] 

Contribuições teóricas originárias do DSR apresentado como generalização 
de uma solução para uma classe de problemas. Tais contribuições podem 
ser na forma de template ou como descrição numa formulação genérica. 

Novas propriedades 
técnicas, sociais e/ou 
recursos informacionais 

Recursos usados no desenvolvimento de uma inovação. Eles podem ser de 
caráter técnico, social e/ou informacional, ou também combinados. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora adaptado de Hevner, Ram, et al. (2004), Järvinen (2007) 
e Dresch, Lacerda e Antunes Júnior (2015). 

3.2.1 Fase 1: A busca de possíveis soluções  o que há de artefatos? 

Para identificar artefatos que contribuam para a classe de problemas Ação docente e 

auxiliem experiências de aprendizagem de estudantes com deficiência visual, utilizando 

dispositivos móveis, a busca iniciou-se pela aprendizagem móvel cujos parâmetros e resultados 

podem ser visualizados no APÊNDICE D  Revisão Sistemática Aprendizagem móvel. Preferiu-

se utilizar o termo em inglês, mobile learning.  A RSL resultou 27 artigos. Na leitura analítica, nove

artigos foram descartados por não estarem relacionados à questão da pesquisa, restando 18. Na 

categorização, utilizou-se a técnica de codificação aberta (GIBBS, 2009). No fichamento foram 

apontados os elementos de destaque de cada artigo. Ao final, elaborou-se um quadro síntese de oito 

colunas com a identificação do artigo, ano, tipo de artefato, palavras-chave, descrição do artefato, 

destaques no aspecto educacional, idem tecnologia, idem experiência. Na Figura 21 exibe-se a 

representação do processo. 
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Figura 21  Processo análise dos artigos 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 
 

Dos 18 trabalhos analisados, há quatro constructos, uma proposta de design, um modelo 

e doze instanciações. Considerando-se as classes de problemas deste estudo (Ação Docente, 

Material Didático, Tecnologias e Infraestrutura) a distribuição quantitativa20 apresenta-se no 

Quadro 28. Convém esclarecer que um artefato pode atender a mais de uma classe de problema.  

Quadro 28  Distribuição quantitativa dos artefatos da RSL Aprendizagem móvel nas classes 
de problemas 

Artefatos 
Classes de Problemas 

Ação Docente Material didático Tecnologias Infraestrutura
Constructo (4) 3  1 3 
Modelo (1)    1 
Proposta de design (1) 1   
Instanciações (12) 1 3 10 3 

Totais 5 3 11 7 

Fonte: Elaboração da pesquisadora a partir da RSL Aprendizagem móvel. 

 

Na identificação de possíveis soluções, nesta etapa do DSR, priorizou-se os relacionados 

à classe de problemas Ação Docente que pudessem contribuir para o uso, conhecimento ou

formação do professor, a saber:  

 Ismaili e Ibrahimi (2017) estudaram o potencial dos apps utilizados em smartphones

e tablets como alternativa para as tecnologias assistivas que promovem autonomia 

e independência para o estudante com deficiência;  

 
20 Detalhamento incluindo as referências encontra-se no APÊNDICE E -  Quadro 115  Artefatos da RSL 
Aprendizagem móvel distribuídos nas Classes de Problemas. 
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 Cumming e Draper Rodríguez (2017) apresentaram metanálise dos estudos do uso 

de tecnologia móvel para estudantes com deficiência com impactos positivos;  

 Hayhoe (2013) tratou do uso educacional de dispositivos móveis nos Estados Árabes 

por estudantes com deficiência demonstrando o potencial para facilitar a inclusão. 

Para os propósitos deste estudo, tais trabalhos são de caráter informativo, portanto, 

pouco contribuem.  

 Ok, Kim, et al. (2016) propõem um guia para a orientar a seleção de apps com 

qualidade educacional adequados para uso de estudantes com deficiência; e  

 Chee, Ibrahim, et al. (2016) desenvolveram um aplicativo de comunicação baseado 

na teoria do construtivismo social a ser integrado à aprendizagem móvel. 

Esses trabalhos apresentam artefatos úteis que podem ser indicados como sugestões. 

Um para uso como apoio tecnológico na comunicação e o outro para orientação do que pode 

ser utilizado no processo de aprendizagem.  

A outra RSL teve o foco na transmídia (APÊNDICE B). De forma similar, preferiu-se 

usar o termo em inglês, realizou-se o fichamento com a diferença de que não constaram na 

análise temática tecnologia e experiência porque não apareceram nos trabalhos.  

Dos 12 trabalhos analisados, há sete constructos, dois métodos e três instanciações. No 

Quadro 29 visualiza-se a distribuição dos artefatos por classes de problemas. 

Quadro 29  Distribuição quantitativa dos artefatos da RSL Transmídia21  
nas classes de problemas 

Artefatos 
Classes de Problemas 

Ação Docente Material didático Tecnologias Infraestrutura
Constructo (7) 6 1  
Modelo (2) 1 1  
Proposta de design (0)    
Instanciações (3) 3   

Totais 10 2  

Fonte: Elaboração da pesquisadora a partir da RSL Transmídia. 

 

Dentre as soluções de artefatos referentes a Ação docente somente duas aproximam-se

da proposta desta tese, são eles: Montanaro (2016) e França (2015), respectivamente constructo 

e instanciação. Montanaro (2016) levantou os aspectos fundamentais da narrativa transmídia 

para relacionar com as possibilidades de processo de ensino aprendizagem de conteúdos 

didáticos nas diferentes linguagens e mídias. França (2015) elaborou orientações pedagógicas 

 
21 Detalhamento incluindo as referências encontra-se no APÊNDICE E -  Quadro 117 - Artefatos da 
RSLTransmídia distribuídos nas Classes de Problemas 
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para a aprendizagem transmídia. Contudo, eles não abordam acessibilidade. Apesar de não 

citarem as metodologias ativas em seus trabalhos, apresentam ligações que remetem a elas. Por 

exemplo, nas características da Realidade virtual e Realidade Aumentada levantadas por 

Montanaro (2016) aparecem a resolução de problemas e desafios; e, as orientações de França 

(2015) enfatizam o protagonismo do aprendiz e a ligação com a sua realidade. 

3.2.1.1 Considerações sobre o resultado da fase 1 

Constatou-se nessa fase que, até o momento da escrita desta tese, não há artefatos 

disponíveis que possam atender como solução a necessidade dos professores (indicações para 

estratégias pedagógicas e acessibilidade) de forma plena. Nesse sentido, os esforços desta tese

voltaram-se para o desenvolvimento da proposta de design educacional a fim de que os 

professores planejem para experiência de aprendizagem inclusiva, que respeite a autonomia e 

equidade de estudantes com deficiência visual, utilizando recursos das mídias digitais, mais 

especificamente, a transmídia. Nessa perspectiva, desenvolveu-se a fase 2. 

3.2.2 Fase 2: Pesquisa no ambiente  

No método DSR, a conscientização do problema visando definir os objetivos da solução

recomenda um retorno ao ambiente para aprofundamento. Por isso, voltou-se a ele (ambiente)

para rever as organizações, pessoas e tecnologias com o foco no levantamento das informações 

necessárias para o desenvolvimento da solução. Nessa ecologia, elegeu-se para representar

Pessoas, dois públicos - estudantes com deficiência visual (Etapa 1/E1) e professores (Etapa 

3/E3). Justifica-se os estudantes por serem os que devem ser incluídos, possuem informações 

para o processo e por serem os beneficiários desta proposta. Justifica-se os professores por 

serem os agentes no processo de ensino e aprendizagem; para representar Organizações,

elegeu-se uma instituição de educação profissional por meio de especialistas em Educação e 

Inclusão (Etapa 2/E2). Justifica-se verificar o contexto da organização como segunda etapa, por 

ser o ambiente onde ocorrem as experiências de aprendizagem. Desta forma, possibilita 

constatar se há relevância para a instituição, contribuições a serem acrescentadas e apoio para 

o desenvolvimento do estudo. Também, justifica-se por atenderem com regularidade ao público 

com deficiência nos níveis técnico, tecnológico e superior. Por fim, para levantar as 

Tecnologias, optou-se por compilar os resultados dos relatos das etapas 1 e 3. Justifica-se esta 

opção por poder apresentar um quadro do cenário real e no contexto atual do ambiente. Nos 
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encaminhamentos, apresentou-se o projeto da investigação nos termos da Resolução 510/16 ao

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH) que foi aprovado pelo parecer 

consubstanciado nº 3.254.628/2019 (ANEXO A).  

De forma sucinta, na Figura 22 apresentam-se as etapas, públicos, objetivos e técnicas 

utilizadas: 

Figura 22  Desenho da Pesquisa no ambiente para conscientização do problema 
e definição dos objetivos da solução 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 

 

Para a compilação das informações, novamente, recorreu-se à triangulação dos dados

das três fontes, da entrevista com estudantes com deficiência, do grupo focal com especialistas 

em educação da instituição de ensino e do questionário aplicado aos professores. Os resultados 

obtidos geraram desafios, recomendações, requisitos, sugestões entre outras informações. Esses 

dados serão apresentados tanto nesta seção quanto nas seções seguintes que tratam do 

desenvolvimento da proposta. Na Figura 23 apresenta-se o desenho da triangulação dos dados 

das três fontes. 

E1 - Pessoas:
Estudantes com deficiência visual

E2 - Organização: 
Especialistas Instituição de Ensino (IE)

E3 - Pessoas:
Professores

Tecnologias:

Levantar requisitos e expectativas 
acerca das experiências de 
aprendizagem;
Técnica: Entrevista;

Levantar os desafios relacionados 
à ação docente e  estudantes com 
deficiência;
Avaliar a proposta de solução ;
Técnica: Grupo focal;
Conhecer como professores 

elaboram planejamento;
Levantar desafios relacionados à 
acessibilidade;
Técnica: Questionário online;
Triangulação de dados de E1 e E3 
nos aspectos infraestrutura, 
aplicações, comunicação e 
competências de 
desenvolvimento.
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Figura 23  Desenho da triangulação dos dados para definição dos objetivos para a solução 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

Na sequência descreve-se o planejamento e os resultados parciais de cada uma dessas 

etapas. Para o planejamento, recorreu-se ao framework DECIDE (ROGERS, SHARP e 

PREECE, 2013). O acrônimo é composto dos itens: Determine os objetivos, Explore as 

questões, C do inglês choose, escolha os métodos de avaliação, Identifique questões práticas, 

Decida como lidar com as questões éticas e E do inglês evaluate, avalie, analise, interprete e 

apresente os dados. Para este estudo, o framework DECIDE foi utilizado porque permitiu 

refletir o processo de maneira sistêmica levando em consideração o ambiente envolvendo a 

organização, as pessoas e a tecnologia.  

3.2.2.1 Etapa 1  Pessoas: Estudantes com deficiência visual 

Nessa etapa optou-se por entrevista pelo caráter qualitativo, uma vez que há o interesse 

no acesso a experiências e interações (GIBBS, 2009). Trata-se de um instrumento flexível, pois 

permite reformular as perguntas na busca de um entendimento dos dados coletados (DRESCH, 

LACERDA e ANTUNES JÚNIOR, 2015). É um instrumento importante nos campos das 

ciências sociais entre outros, incluindo pesquisas de mercado (MARCONI e LAKATOS, 2007)

e design para experiência. Nessa última, o objetivo é explorar e aprender, descobrir o que 

pensam e como interagem nas experiências (KALBACH, 2017). Algumas das vantagens: 

oportuniza obter dados que não estão em fontes documentais que podem ser relevantes e 

significativos; possibilita avaliar atitudes, posturas do entrevistado (gestos ou reações); pode 

ser utilizada com todos os segmentos da população; há flexibilidade para o entrevistador repetir 

ou esclarecer, formular de maneira diferente, especificar um significado para garantir a 

compreensão. Dentre as desvantagens, encontram-se: ruídos na comunicação (incompreensão 

ou dificuldade de expressão) tanto do entrevistador quanto do entrevistado, dados não relatados, 
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omitidos por gerar constrangimento, esquecidos no momento da entrevista ou o entrevistado 

sentir-se influenciado pelas questões (DRESCH, LACERDA e ANTUNES JÚNIOR, 2015; 

MARCONI e LAKATOS, 2007).   

No Quadro 30 apresenta-se o planejamento da entrevista com estudantes com 

deficiência visual, utilizando o framework DECIDE.  

Quadro 30  Planejamento da etapa 1  Estudantes com deficiência visual. 

Itens Decisões 

(D)etermine os objetivos Levantar os requisitos e as expectativas do estudante com deficiência 
visual acerca da experiência de aprendizagem; 

(E)xplore as questões acerca da(s)/do: 
- Experiência de aprendizagem; 
- Estilo de aprendizagem, metodologias ativas;
- Uso da informação para aprender; 
- Tecnologias e mídias utilizadas; 

(C) Escolha os métodos Abordagem qualitativa; 
Entrevista, roteiro semiestruturado (questões abertas e fechadas);  
Técnica Snowball para ampliar o universo de informantes; 

(I)dentifique questões práticas Parceria com Instituição; Mobilização; Agendamento; 
Gravação e transcrição das entrevistas registradas em áudio; 

(D)ecida as questões éticas Aprovação pelo comitê de ética; Termo de consentimento livre e 
esclarecido (TCLE); 

(E) avalie, analise, interprete e 
apresente os dados 

Análise dos registros (anotações, fotográfico, vídeo e áudio);
Codificação interpretativa (GIBBS, 2009), apresentação em quadros, 
mapa de empatia e histórias. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora, adaptado de Rogers, Sharp e Preece (2013). 

 

Elaborou-se o roteiro da entrevista semiestruturada (ROGERS, SHARP e PREECE, 

2013) com questões abertas e algumas delas com opções, divididas em (1) apresentação para 

compor o perfil demográfico, (2) o uso da tecnologia, (3) experiência de aprendizagem e (4) 

como lidam com a informação para aprender (APÊNDICE F  Roteiro Entrevista).   

Mobilização: para a realização contou-se com o apoio da Associação Catarinense de 

Integração dos Cegos (ACIC), para a qual apresentou-se uma solicitação e um miniprojeto. 

Após reunião presencial, definiram-se os próximos passos. A ACIC identificou dentre os 

associados, aqueles que apresentavam o perfil de pessoas com deficiência visual, acima de 18 

anos, que utilizaram ou utilizam tecnologias para estudar e trabalhar. Vinte e quatro associados 

foram indicados. Na lista constavam nome, telefone ou celular. Cadastrou-se os números de 

celular para identificar quem deles usava aplicativos de mensagens (Whatsapp ou Telegram), 

pois seria um indicativo de que estavam familiarizados com as tecnologias digitais. Com isso, 

oito das indicações foram excluídas, os restantes em número de dezesseis foram convidados 

por aplicativo de mensagens. Destes, dez se disponibilizaram, dos quais oito associados 

participaram. Os dois restantes não participaram por incompatibilidade de agenda e, por isso, 
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outros dois que se disponibilizaram da primeira pesquisa foram convidados. Ao aplicar a técnica 

de snowball, verificou-se que as pessoas indicadas já constavam da lista encaminhada pela 

ACIC, por isso não houve acréscimos. Na confirmação de participação pelo aplicativo de 

mensagens, solicitou-se o e-mail para o qual encaminhou-se o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE)  APÊNDICE G, informações sobre como seria a entrevista, sugestão de 

datas e preferência sobre a forma da entrevista (presencial, por Skype ou por Whatsapp).

Conforme orientado pela ACIC, enviou-se os TCLEs por e-mail, pois assim eles utilizariam o 

leitor de tela para se apropriar do conteúdo. Os TCLEs foram devolvidos pelo mesmo canal 

com a declaração de aceite dos participantes por e-mail porque eles preferiram desta forma.    

Realização: as entrevistas aconteceram no período de março a abril de 2019. Todas as 

entrevistas foram gravadas em áudio. No Quadro 31 apresentam-se as informações gerais.

 

Quadro 31  Entrevistas - informações gerais 

Itens Descrição 
Sujeitos da pesquisa Indicações: 24; Fora do perfil: 8; Convites enviados a 16; 

Retorno: 10 informantes usuários de tecnologia;
Sobre a deficiência Nove cegos: 

 três são congênitos;  
 dois perderam a visão quando nasceram por causa da exposição à 
luz na incubadora;  
 dois perderam na infância e adolescência e dois na fase adulta; 

Um com baixa visão; 
Gênero Feminino: três; 

Masculino: sete;  
Idade Entre 20 e 48 anos; 
Vida escolar e acadêmica Na época: 

 Três: nível superior em andamento; 
 Sete: nível superior completo. Destes: 
- Pós-graduação completa: quatro; 
- Pós-graduação em andamento: um;  
Todos pretendem dar continuidade aos estudos; 

Áreas de formação  Ciências Sociais Aplicadas, dois; 
 Ciências Humanas, quatro;  
 Engenharias, um;  
 Ciências Exatas e da Terra, três; 

Ocupação No período da entrevista:  
 Atividade remunerada: sete; 
 Afastado em processo de reabilitação: um; 
 Estudantes: dois, um deles em busca de oportunidade;

(continua)
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(conclusão)  

Itens Descrição 
Abrangência territorial  Rio de Janeiro; dois; 

 Santa Catarina: oito, mais especificamente, Florianópolis e região 
metropolitana; 

Local das entrevistas  Biblioteca da ACIC: quatro entrevistas presenciais; 
 Residência: quatro remotas; 
 Trabalho: duas remotas; 

Recursos remotos  Whatsapp: quatro; 
 Skype: duas; 

Ocorrências Duas entrevistas por Whatsapp sofreram interrupção por causa da 
conexão do local de trabalho dos informantes. A solução adotada foi 
encaminhar as perguntas e os informantes gravaram áudio e postaram 
as respostas. Nesse caso, houve um acréscimo no tempo de 
aproximadamente 20 minutos para que ambos pudessem ouvir 
pergunta e resposta. As dúvidas foram sanadas no mesmo processo. 
Os informantes mostraram-se muito interessados, disponíveis e 
motivados a participar.  

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 

 

Como realizado na fase exploratória, para preservar o anonimato dos informantes, eles 

estão identificados pelos numerais cujo perfil apresenta-se no Quadro 32. 

 

Quadro 32  Perfil dos informantes com deficiência visual 

Informante Descrição (tipo de deficiência, idade, ocupação, escolaridade, residência) 

1 Cego, 33 anos; Repositor de loja; Superior em Administração; Santa Catarina;
2 Cega, 36 anos; Servidora pública; Superior Psicologia, Pós-graduação em Projetos 

Sociais e em Assistência social; Santa Catarina; 
3 Cega, 40 anos; Professora de crianças cegas de 3 a 14 anos, elaboração de conceitos e 

letramento; Superior Pedagogia séries iniciais, habilitação Educação especial, Pós-
graduação em Psicopedagogia; Santa Catarina; 

4 Baixa visão, 20 anos, Estudante; Superior Jornalismo (5º semestre); Santa Catarina; 
5 Cego, 30 anos; Técnico em manutenção elétrica (afastado); Superior Engenharia elétrica 

incompleto (trancado); Santa Catarina; 
6 Cega, 48 anos; Pedagoga; Superior em Pedagogia séries iniciais, Pós-graduação em 

Educação Especial inclusiva e em serviço educacional especializado; Santa Catarina;
7 Cego, 28 anos; Estudante; Superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (em 

conclusão); Santa Catarina; 
8 Cego, 28 anos; Desenvolvedor de software; Superior em Análise e Desenvolvimento de 

sistemas, Pós-graduação em Segurança da informação; Santa Catarina 
9 Cego, 31 anos; Técnico de suporte; Superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; 

Rio de Janeiro; 
10 Cego, 36 anos; Auxiliar Administrativo; Superior em Pedagogia, Pós-graduação em 

Supervisão Educacional Especializado (em andamento); Rio de Janeiro. 

Fonte: Transcrição das entrevistas compilado pela pesquisadora. 
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No tratamento dos dados das entrevistas utilizou-se a codificação aberta (GIBBS, 2009)

para a análise da transcrição das perguntas abertas, as perguntas fechadas com opções para 

escolha foram tabuladas. Vale esclarecer que as opções foram lidas para os entrevistados.  

Para esse momento de análise do ambiente, em que se pretende definir qual a solução 

ideal, optou-se por apresentar os resultados referentes ao que se espera de uma experiência de 

aprendizagem, ao valor atribuído à ela, às estratégias pedagógicas que participou, com ênfase 

nas metodologias ativas, e aos recursos de mídia mais utilizados na experiência de 

aprendizagem. Nesse intuito, perguntou-se:  

1) O que você espera de uma experiência de aprendizagem? Escolha três atributos: 

divertida, emocionalmente adequada, incentivadora da criatividade, motivadora, 

agradável. Resultado no Quadro 33. 

Quadro 33  Atributos esperados para uma experiência de aprendizagem 

Para ... informante(s) ... espera-se uma experiência de aprendizagem: 
6 Incentivadora da criatividade 
5 Motivadora 
3 Compensadora 
3 Divertida 
1 Agradável 
1 Interessante 

Fonte: Transcrição das entrevistas compilado pela pesquisadora. 

2) Dos atributos citados qual é o mais importante? (Quadro 34)

Quadro 34  Atributo esperado mais importante 

Para ... informante(s) é mais 
importante 

uma experiência de aprendizagem: 

3 Motivadora 
1 Divertida 
1 Incentivadora da criatividade 
1 Satisfatória 
1 Compensadora 

Fonte: Transcrição das entrevistas compilado pela pesquisadora. 

3) Qual o valor de uma experiência de aprendizagem (social, pessoal, emocional, 

profissional, algum outro)? Se houver mais de um, cite em ordem de importância

(Quadro 35). 

Quadro 35  Valor atribuído a uma experiência de aprendizagem 

Valores em ordem decrescente de 
importância  

para o(s) informante(s) 

1º Pessoal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 
2º Profissional 2, 3, 4, 8, 10 
3º Emocional 6, 7, 9 

Fonte: Transcrição das entrevistas compilado pela pesquisadora. 



116

O valor pessoal foi citado como o mais importante por nove informantes. No caso do

Informante 1, refere- Para o Informante 7 está 

ligado ao sentimento de realização e superação: 

 
a dúvida das pessoas, [...] as pessoas colocando pra baixo [...] a cada coisa que 
eu consigo que eu faço, eu me sinto assim... consegui. Finalmente, eu 
con  

 

Em segundo lugar em importância está o valor profissional para cinco informantes (2, 

3, 4, 8, 10) e o emocional para três informantes (6, 7, 9). 

 

4) Com relação às metodologias ativas nos cursos, quais foram utilizadas pelos 

professores? Escolha três dentre as opções: resolução de problemas, elaboração de 

projetos, estudo de caso, atividades gamificadas, sala de aula invertida, vivências, 

simulação (Quadro 36). Vale observar que muitos estudantes entendem como

estratégia pedagógica ou procedimento metodológico em vez de metodologia ativa. 

Esse esclarecimento foi realizado quando necessário. 

Quadro 36  Metodologias ativas vivenciadas pelos estudantes com deficiência visual  

Metodologias ativas  Ocorrências Informantes 
Vivências 8 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 
Estudo de caso 6 1, 2, 3, 6, 9, 10
Resolução de problemas 5 2, 4, 5, 8, 9 
Simulação 5 3, 4, 6, 8, 10 
Atividades gamificadas 4 5, 7, 8, 9 
Elaboração de projetos 4 2, 3, 7, 8 
Sala de aula invertida 4 1, 3, 6, 7 

Fonte: Transcrição das entrevistas. Elaboração da pesquisadora. 

 

5) Qual delas percebe ou sente que aprende mais? (Quadro 37) 

Quadro 37  Metodologia ativa que percebe aprender mais 

O(s) informante(s) percebe(m) aprender mais em...  Ocorrências 
1, 4, 5 Vivências 3 
2, 9 Resolução de problemas 2 
10 Estudo de caso 1 
8 Simulação 1 
7 Atividades gamificadas 1 
3 Elaboração de projetos 1 
6 Sala de aula invertida 1 

Fonte: Transcrição das entrevistas. Elaboração da pesquisadora. 
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6) Qual a expectativa de atributo22/qualidade positiva para a experiência de 

aprendizagem utilizando essa metodologia? Escolha três dentre as opções: divertida, 

emocionalmente adequada, compensadora, incentivadora da criatividade,

esteticamente apreciável, motivadora, proveitosa, interessante, agradável, 

satisfatória (Quadro 38). 

Quadro 38  Atributo esperado para a experiência de aprendizagem  

Atributo esperado  Ocorrências Informantes
Incentivador da criatividade  7 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10 
Divertida  6 1, 2, 5, 7, 8, 9 
Motivadora 5 2, 5, 6, 8, 10 
Compensadora 2 6, 9  
Emocionalmente adequada 2 8, 9 
Interessante 2 7, 6 
Satisfatória 2 1, 10 

Fonte: Transcrição das entrevistas. Elaboração da pesquisadora. 

 

7) Das escolhidas, qual a mais importante para a experiência de aprendizagem?

(Quadro 39) 

Quadro 39 - Atributo mais importante para o estudante com deficiência visual

Atributo mais importante  Ocorrências Informante(s) 
Motivadora 3 2, 5, 10
Divertida  2 1, 9  
Incentivador da criatividade  1 7 
Compensadora 1 6 
Emocionalmente adequada 1 8 
Interessante -  
Satisfatória -  

Fonte: Transcrição das entrevistas. Elaboração da pesquisadora. 

 

8) Quais os recursos de mídia mais utilizados nas experiências de aprendizagem?

(Quadro 40) 

Quadro 40  Recursos de mídia mais utilizados  

Recursos de mídia Ocorrências Informante(s) 
Texto e vídeo 4 2, 6, 9, 10 
Vídeo 3 5, 7, 8  
Texto 1 1 
Texto em braile 1 8 
Recurso tátil 1 8 

Fonte: Transcrição das entrevistas. Elaboração da pesquisadora. 

 

 
22 Utilizou-se como referência os atributos para metas de experiência de Rogers, Sharp e Preece (2013).  
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Informantes 3 e 4 não se manifestaram porque houve problema na conexão e as questões 

3, 4 e 5 foram retiradas. Vale esclarecer que os estudantes com deficiência visual referem-se a 

videoaulas quando citam vídeos. 

A fim de saber como os estudantes com deficiência visual lidam com as informações 

nos conteúdos educacionais desses recursos de mídia, perguntou-se: 

9) Quais os desafios ou problemas relacionados ao acesso e à compreensão das 

informações nas experiências de aprendizagem? 

Na análise, utilizou-se a codificação aberta, os relatos foram agrupados nas categorias

material didático, docência e ambiente virtual de aprendizagem, apresentados na sequência

(Quadro 41): 

Quadro 41  Desafios dos estudantes com deficiência visual 

Categoria Desafio ou problema 
Material didático  - Incompreensível: gráficos, esquemas, desenhos ou representações visuais; 

- Apresentação no PowerPoint - confusão e desorientação porque os 
elementos não estavam dispostos na ordem de leitura compreensível, 
utilizando o leitor de tela; 
- Indisponível no formato digital; 
- Imagens sem descrição [são ignoradas pelo leitor de tela]. 

Docência - Na explanação utilizando apresentação, confusão e desorientação ao pular a 
sequência dos assuntos; 
- Na exposição, não descrever o que faz;  
- Não ditar o que escreve na lousa;  
- Não situar da localização quando faz referência a algo no quadro (exemplo: 

; 
- Não compartilhar material digital;  
- Não permitir uso do computador; 

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem 
proprietário 

- Navegação confusa; 
- Acesso a materiais dificultado; 
- Postagens  confusão, incompatibilidade com leitores de tela. 

Fonte: Transcrição das entrevistas. Elaboração da pesquisadora. 

 

Os problemas relatados pelos estudantes com deficiência visual geraram ruídos, lacunas 

e emoções negativas, tais como, raiva, frustração e insatisfação ao longo do processo de 

aprendizagem. Para superar esses percalços, eles declararam que as tecnologias, 

principalmente, as digitais garantiram a oportunidade e autonomia para suprir as lacunas. Eles 

informaram que utilizaram e utilizam no smartphone, mecanismos de busca para encontrar 

opções para os materiais inacessíveis; procuram na internet fóruns e participam de redes, tanto 

sociais, grupos específicos quanto de amigos, para tirar suas dúvidas ou aprender mais. Além 

disso, fazem uso de aplicativos para digitalizar partes de livros para serem lidos com a ajuda de 

um sintetizador de voz ou leitor de tela. Tais ações geraram emoções positivas, as mais citadas 
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foram satisfação, orgulho pelas conquistas realizadas com autonomia e capacidade de 

superação. 

Perguntou-se o que o professor deve incluir no planejamento e o que deve evitar na 

atuação docente. Nos itens a serem incluídos descobriu-se as seguintes categorias: orientações 

para inclusão, empatia, recursos, atividades e aplicabilidade (Quadro 42). 

Quadro 42  Planejamento do professor, o que incluir.

Na percepção dos estudantes com deficiência visual, o professor deve incluir no 
planejamento... 

Informantes 

Orientações para 
a inclusão  

 Pensar em inclusão em todo o planejamento; 
 Estar disponível, aberto ao novo, a aprender com estudantes com 
deficiência; 
 Entender a especificidade de cada deficiência para agir de 
acordo; 
 Tratar de forma inclusiva; 
 Criar momentos de interação com os colegas; 
 Permitir uso de tecnologia; 
 Descrever os conteúdos visuais; 
 Tornar visível por meio auditivo ou tátil; 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10;

Empatia 
 

 Entender o que ele precisa; 
 Perguntar para o estudante qual é a melhor forma para ele 
aprender, o que prefere e como prefere; 
 Antecipar para que o estudante saiba o que vai acontecer; 

3, 6; 

Recursos 
 

 Entregar material com antecedência; 
 Distribuir material digitalizado, em PDF/A para acesso pelo 
celular, tablet ou computador; 
 Adaptação dos materiais; 

6, 9, 10; 

Atividades  
 

 que incluam todos os estudantes; 
 Adaptadas para realização de forma autônoma; 

 
2, 3; 

Aplicabilidade  Relacionar o assunto à realidade prática do estudante. 1. 

Fonte: Transcrição das entrevistas. Elaboração da pesquisadora. 

 

Por fim, perguntou-se o que o professor deve abolir na atuação docente. Os informantes 

1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 responderam: 

 Separar para provas em braile ou prova oral;  
 Comportamentos agressivos;  
 Mensagens desestimulantes, depreciadoras da capacidade;  
 Diferenciar pela deficiência na sua fala ou atitude;  
 Não: 

... deixar sem acesso à informação; 

... atribuir o erro à deficiência;  

... reprovar por causa da deficiência;  
 Ser: o sabe tudo; o indiferente; o preconceituoso. 

 Essas situações serão transformadas em mensagens de orientação para serem utilizadas 

na solução. 
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3.2.2.2 Etapa 2  Organizações: Instituição Educacional - Grupo focal especialistas em 

Educação e inclusão  

Na sequência descreve-se o estudo na organização. Para tanto, utilizou-se a técnica de 

grupo focal. De acordo com o estudo de Golfetto (2018), que apoiou-se em diferentes autores, 

tais como, Tanaka e Melo (2001), Martins e Thóphilo (2009), Rogers, Sharp e Preece (2013) e 

Krug (2014), as recomendações para grupos focais, são: ter um mínimo de 6 e no máximo 10 

participantes, considerar 12 questões no máximo para a discussão, gravar em vídeo ou áudio, 

dispor participantes no formato em U, cuidar para um clima em que haja a imparcialidade, sem 

julgamentos, expressão de discordância verbal ou física. Por sua vez, De Souza Sombrio (2019) 

apoiou-se em Fern (2001) para identificar as modalidades de grupos focais. Eles podem ser 

exploratórios  quando busca-se levantar aspectos comuns de um grupo alvo; clínicos quando 

pretende-se compreender crenças, sentimentos e comportamentos; e os vivenciais  que 

procuram compreender processos internos ao grupo. Para essa tese, elaborou-se o planejamento 

do grupo focal exploratório descrito no Quadro 43: 

Quadro 43  Planejamento da etapa 2 - Grupo Focal com especialistas da Organização 

Itens Decisões 

(D)etermine os objetivos Levantar: 
- os desafios; e 
- as modificações relatadas pelos professores; 
Avaliar a proposta de modelo de design educacional a fim de que professores 
planejem para experiências de aprendizagem inclusiva utilizando transmídia; 

(E)xplore as questões acerca da(s)/dos: 
- desafios enfrentados pelos professores; 
- modificações realizadas para a acessibilidade; 
- avaliação da proposta do modelo de design (pontos positivos, questões a 
esclarecer, possíveis entraves, sugestões); 

(C) Escolha os métodos Grupo focal; 
(I)dentifique questões 
práticas 

Solicitação de autorização instituição para a participação de 10 
colaboradores; 
Agendamento; 
Gravação do grupo focal; 
Roteiro semiestruturado com abertura a novas informações; 
Transcrição do registro em áudio; 

(D)ecida as questões éticas Aprovação pelo comitê de ética; 
Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE);

(E) avalie, analise, 
interprete e apresente os 
dados 

Análise dos registros (anotações, fotográfico, vídeo e áudio); 
Codificação interpretativa, Descrição narrativa (GIBBS, 2009)

Fonte: Elaboração da pesquisadora, adaptado de Rogers, Sharp e Preece (2013). 

 

Desenhou-se o seguinte roteiro para o grupo focal: (1) boas-vindas, apresentação da 

dinâmica do encontro, dos propósitos e esclarecimentos sobre o TCLE; (2) coleta de 
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informações dos sujeitos da pesquisa para o perfil; (3) questões para reflexão e discussão

(desafios, modificações); (4) apresentação da etapa 1 resultados das entrevistas com estudantes 

com deficiência visual; (5) apresentação da possível solução - desenvolver proposta de modelo 

de design educacional para o planejamento de experiências de aprendizagem; (6) discussão e 

avaliação da proposta apresentada; (6) discussão dos encaminhamentos. 

Mobilização: encaminhou-se solicitação e um projeto sucinto à instituição de educação 

profissional. No aceite, a instituição designou um contato para a articulação das ações internas: 

seleção dos participantes, disponibilização de espaço e infraestrutura na data sugerida, envio 

dos contatos dos participantes para elaboração e envio dos TCLEs. O perfil solicitado foi de 

especialistas em educação que na equipe pedagógica exercem função de apoio aos professores 

e estudantes.  

Realização: o grupo focal aconteceu em maio de 2019, nas instalações da instituição 

educacional, na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, duração de 4 horas. Solicitou-se a 

participação de 10 pessoas, porém na data consensuada, duas delas não puderam comparecer 

porque precisaram atender a ocorrências em unidades da instituição. Considerando que oito 

participantes é um número que está dentro do recomendado, os trabalhos tiveram continuidade.  

Seguindo-se o roteiro elaborado, iniciou-se com as boas-vindas, apresentação dos 

propósitos da investigação, esclarecimentos sobre o TCLE, sobre a dinâmica do grupo focal e 

o papel da mediadora (esta pesquisadora) e dos participantes. Nas boas-vindas, as participantes 

receberam um formulário para preenchimento das informações gerais e o TCLE. Após a 

explicação houve um tempo para preenchimento desse formulário cujos dados apresenta-se na 

sequência. A identificação do informante encontra-se entre parênteses. Para diferenciar dos 

resultados da etapa 1, incluiu-se a 

Organização - IO-nº). Exemplo: IO-4 significa informante número 4 da organização. A 

sequência dos numerais seguiu a ordem de chegada das participantes. No Quadro 44 apresenta-

se as informações gerais:  

  



122

Quadro 44  Grupo focal  Informações gerais 

Itens Descrição
Sujeitos da pesquisa Indicações: dez;

Confirmações: oito informantes especialistas em Educação e inclusão
Gênero Feminino: oito; 
Idades Entre 33 e 50 anos; 
Formação  Graduação em:  

- Letras - uma (IO-1);  
- Pedagogia - cinco (IO: 1, 3, 6, 7, 8); 
- Serviço social - uma (IO-5);  
- Biblioteconomia - uma (IO-4); 
 Pós-graduação em:  
- Docência da Educação Profissional - três (IO: 6, 7, 8); 
- Gestão educacional - uma (IO-1);  
- Psicomotricidade - uma (IO-2);  
- Coordenação pedagógica - uma (IO-3);  
- Tecnologias aplicadas a gestão da informação - uma (IO-4);  
- Gestão social - uma (IO-5);  
- Psicopedagogia e Gestão de pessoas - uma (IO-8); 

Ocupação e tempo de 
experiência no cargo até 
aquele momento 

 Consultora pedagógica - uma (IO-1: 10 anos); 
 Supervisora pedagógica - quatro (IO-2: 18 anos; IO-6: 10 anos, IO-8: 
9 anos; IO-7: 2 anos); 
 Coordenadora - duas (Biblioteca IO-4: 5 anos; EAD IO-3: 2 anos);
 Orientadora socioeducativa - uma (IO-5: 5 anos). 

Local das entrevistas  Instituição de Educação Profissional, Unidade Centro, Fortaleza, 
Ceará 

Ocorrências Duas informantes não compareceram porque foram chamadas para 
atendimento profissional 

Fonte: Grupo focal. Elaboração da pesquisadora. 

 

Com relação ao trabalho junto aos professores e estudantes perguntou-se quantos 

professores acompanhavam naquele momento. As informantes IO-1, IO-4 e IO-5 relataram não 

acompanhar professores diretamente porque prestam serviços a eles, respectivamente, 

consultoria pedagógica para a criação de cursos, assessoria ao acervo da biblioteca e orientação 

socioeducativa. As demais cinco informantes somaram naquele período o acompanhamento de 

87 professores, conforme distribuição no Quadro 45: 

Quadro 45  Número de professores acompanhados por informante 

Cargo Informante Acompanha ... professores 

Supervisora pedagógica 8 27 

2 22 

7 20 

6 15 

Coordenadora EAD 3 03 

Fonte: Grupo focal. Elaboração da pesquisadora. 
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Para a primeira discussão, perguntou-se

Após a transcrição 

e análise, 24 contribuições das informantes foram agrupadas em oito categorias. No Quadro 46, 

apresenta-se de forma sucinta os desafios relatados ordenados dos mais citados para os menos 

citados. A identificação das informantes está entre parênteses. 

Quadro 46  Desafios relatados pelos professores 

Categoria Desafio relatado 

Avaliação Avaliar de forma adequada, considerando os indicadores exigidos no curso, 
de forma diferenciada (IO-1, IO-2, IO-4 e IO-5); 

Formação Desenvolver formação específica (IO-3, IO-5 e IO-8); 
Desconhecimento sobre recurso ou tecnologia (IO-1);

Comunicação Apresentar o conteúdo de forma adequada (IO-3); 
Adotar abordagem adequada, saber como falar e tratar (IO-3, IO-7); 

Emocional/ Psicológico ... para dar suporte necessário sem proteger (IO-2); 
... para desenvolver olhar sensível e diferenciado (IO-6); 
... lidar com o susto inicial (IO-7); 

Estratégia pedagógica Identificar a estratégia adequada (IO-1, IO-6); 
Identificar mecanismos que favoreçam a prática (IO-2);

Material adaptado Entrega em tempo hábil (IO-5; IO-8); 

Planejamento Criar situações de aprendizagem significativas (IO-7); 

Postura Pesquisar, estudar outras adequações que promovam uma aprendizagem 
significativa (IO-6); 
Adaptar situação de aprendizagem para proporcionar as mesmas 
oportunidades (IO-7); 

Fonte: Grupo focal. Elaboração da pesquisadora. 

 

os professores realizaram na prática ou no 

material para atender a De maneira similar, após as transcrições 

e análise, 17 contribuições foram distribuídas em 4 categorias exibidas no Quadro 47:

Quadro 47  Modificações realizadas pelos professores, relatadas pelas informantes.

Categoria Modificações realizadas, o professor ... 

Integração  Inseriu estudantes com deficiência em grupos de trabalho (IO-1); 
 Reduziu tamanho dos grupos de trabalho (IO-2); 
 Mobilizou a sala para ajustar de acordo com o desenrolar da aula (IO-5); 

Suporte  Solicitou apoio de intérprete Libras (IO-4, IO-7); 
 Participou de oficina de Libras para sensibilizar, comunicação e interação com o 
grupo (IO-4); 
 Providenciou leitores de tela na biblioteca (DosVox, NVDA) (IO-4); 
 Solicitou apoio de outros alunos na sala para estudantes com deficiência visual 
(IO-5); 
 Solicitou apoio a supervisão pedagógica para inserção no grupo (IO-8); 

(continua) 
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(conclusão) 

Categoria Modificações realizadas, o professor ...

Material  Entregou versão áudio do material para estudantes com deficiência visual (IO-2, 
IO-8); 
 Solicitou versão braile (IO-4); 
 Realizou adaptações (IO-5); 
 Buscou vídeo/filme com legenda para estudantes com deficiência auditiva (IO-5);
 Buscou fontes complementares ao material do curso (IO-5); 

Postura  Conversou com o estudante para conhecer as dificuldades e a maneira de lidar com 
elas (IO-2); 
 Adotou abordagem diferenciada no contexto a ser trabalhado (IO-6); 
 Realizou acompanhamento individualizado (IO-8); 
 Falou de forma pausada, usou de elementos visuais e vídeo com legendas para 
estudantes com deficiência auditiva (IO-7); 

Fonte: Grupo focal. Elaboração da pesquisadora. 

 

A discussão foi bastante participativa, as informantes citaram diversos exemplos. 

Contudo, elas sinalizaram que há um aumento de estudantes autistas nas turmas e sentem 

necessidade de informações para esse tipo de público, apesar de reconhecerem que não é 

deficiência. Na sequência, iniciou-se a apresentação dialogada dos resultados da etapa 1 

entrevista com estudantes com deficiência visual (link apresentação em pdf). Apresentou-se um 

recorte dos resultados que incluiu os seguintes tópicos: 

 A questão da investigação (como foram as experiências de aprendizagem); 

 O perfil dos informantes estudantes (tópico 3.2.2.1, parágrafo realização); 

 O valor de uma experiência de aprendizagem; 

 O que esperam de uma experiência de aprendizagem; 

 Qual a motivação para aprender; 

 Estilo de aprendizagem percebido; 

 Canais sensoriais mais utilizados; 

 Mídias mais utilizadas; 

 Metodologia que percebem ou sentem aprender mais; 

 Mapa de empatia23; duas personas, uma com cegueira e outra com baixa visão

elaboradas a partir das informações; Histórias dos estudantes com deficiência visual. 

Essas informações serão apresentadas em detalhes na seção Design e 

Desenvolvimento.  

 
23 Mapa de empatia e as Histórias dos estudantes com deficiência visual, tópico 5.2.1. Personas encontram-se no 
APÊNDICE H. 
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As participantes do grupo focal consideraram as informações da apresentação relevantes 

para o trabalho que desenvolvem na supervisão pedagógica e orientação dos professores, por 

isso, solicitaram a disponibilização. Uma versão sucinta do arquivo, no formato pdf, foi 

encaminhado a posteriori. Tal interesse oportunizou a introdução para a sugestão de solução, a 

saber, desenvolver proposta de modelo design educacional do planejamento para experiência 

de aprendizagem inclusiva. Na apresentação da proposta exibiu-se: 

 

aprendizagem, respeitando a autonomia e equidade de estudantes com deficiência 

visual, utilizando mídias digitais  

 Referencial teórico acerca da experiência de aprendizagem e da transmídia;

 Exemplos de experiência transmídia; 

 A proposta de design em linhas gerais para o Planejamento para experiência de 

aprendizagem inclusiva no contexto digital. Sugeriu-se que o professor poderia 

trabalhar o conteúdo, as estratégias metodológicas com ênfase na metodologia 

ativa, os recursos de mídia e os cuidados com a acessibilidade na elaboração do 

planejamento para experiência, utilizando a transmídia como alternativa. 

 Espaço aberto para a discussão: o que pensam desse caminho? Quais questões a 

esclarecer? Quais são os pontos positivos? E os possíveis entraves? Sugestões? 

Na sequência apresentam-se alguns recortes da transcrição do grupo focal no qual as 

informantes reconhecem benefícios e atribuem relevância. Tal reconhecimento indica aceitação 

por parte da Organização: 

Identifica a otimização do processo e a equidade como benefício: 

Algo que eu achei muito interessante na sua proposta, foi a conscientização 
do professor pra já fazer um planejamento que seja acessível independente de 
ter um aluno na sua turma, né, portador de deficiência [...] Por quê? Porque às 
vezes quando o professor já tem um plano pronto, aí ele descobre, vou ter um 
aluno com deficiência e agora? o que é que eu faço? Agora vou ter que fazer 
tudo de novo? agora não sei como proceder, não sei como agir, já estou ... 
entende? -7). 

Identifica a relevância da acessibilidade para o trabalho da instituição:  

Com relação a avaliação da proposta, eu tô muito feliz porque é um tema 
[acessibilidade] que cada dia a gente conversa mais na supervisão, e cada dia 
a mais nós precisamos estar preparados. Não digo só no grupo de professores, 
ou na parte metodológica, toda a unidade precisa estar preparada. Às vezes a 
gente acaba se assustando e tem esse menino aqui, e já atende ali. E aí... vai 
atender, não vai atender? -8). 

Identifica a relevância do uso das tecnologias digitais: 
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... eu acho que tá bem pensado, muito bem articulado esses pontos principais. 
Realmente o celular é algo que os professores precisam usar a seu favor, que 
a gente ainda tem muito uso indevido do celular em sala de aula. Então, 
quando você coloca esse suporte, essa mídia de uma forma positiva pro 
aprendizado, eu penso que é fantástico. Principalmente pros alunos, não só as 
PcDs, mas as que não tem, quando você joga, quando é uma coisa lúdica, 
quando é uma coisa diferente, o aprendizado é muito maior, a compreensão 
do que tá sendo colocado é muito maior. -5)

Por fim, solicitou-se às participantes o registro de suas contribuições nos formulários

impressos (APÊNDICE I) os quais visualiza-se na Figura 24.

Figura 24 Imagem dos instrumentais de avaliação preenchidos

Fonte: Grupo focal. Elaboração da pesquisadora.

No Quadro 48 apresenta-se a compilação da transcrição dos registros organizados por 
similaridade.
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Quadro 48  Considerações acerca da proposta de design 

Aspectos Considerações 

Questões a 
esclarecer 

 A explanação foi clara: 3 (IO-1, IO-4, IO-5); 
 Deixar claro o que é transmídia: 1 (IO-3); 
 Nada a esclarecer: 4 (IO-2, IO-6, IO-7 e IO-8); 

Pontos 
positivos 

 Valorizar o ponto de vista do professor, quando ele avalia a proposta (IO-1);  
 Subsidiar o trabalho docente na questão metodológica em sala de aula (IO-1);  
 Oportunidade de vivência do uso da tecnologia assistiva, independente do segmento 
do curso (IO-1); 
 A proposta contribui para a carência dos instrutores com o conhecimento em 
Educação Especial, pode melhorar a visão dos mesmos trazendo orientações e 
clareza quanto a melhor forma de lidar com essas diferenças (IO-2);
 Definição das personas - ponto chave para a resposta da questão do projeto (IO-3);
 Entender o contexto que cerca os alunos com deficiência, para que esses recursos 
beneficiem a relação ensino aprendizagem (IO-3); 
 A pesquisa (IO-3); 
 Oportunidade para repensar práticas (IO-4); 
 Valorizar o ponto de vista de todos os atores envolvidos: alunos e professores (IO-4); 
 Fazer a avaliação adequada a cada necessidade (IO-4); 
 Professor planejar de forma acessível (IO-4); 
 Valor (importância da acessibilidade) (IO-5); 
 Valorização do olhar, da fala do professor (IO-5); 
 Trabalhar de forma contextualizada o tema com a finalidade de compartilhamento 
das aprendizagens (IO-6); 
 Pesquisa e escuta de estudantes portadores de deficiência (IO-7); 
 Sensibilização para a forma que os estudantes com deficiência se vêem diante das 
metodologias de aprendizagem atuais [refere-se à apresentação das preferidas] (IO-7);
 Despertar o professor para o planejamento de situações de aprendizagem acessíveis, 
independente de na turma ter alunos com deficiência (IO-7); 
 Desmistificar o sentido de recompensa (IO-7); 
 Trabalho direcionado com propostas claras e com muitas aprendizagens para 
compartilhar (IO-8) 

Possíveis 
entraves 

Atitudinais:  
 Aceitação do docente (IO-1); 
 A cultura existente na educação formal, como atendimento aos PcDs apenas como 
obrigatoriedade (IO-3); 
 Aversão ao aspecto colaborativo da transmídia (IO-3);  
 Aversão à mudança de cultura (IO-4);  
 Barreira atitudinal (IO-4);  
 Resistência do professor (IO-5); 

Tecnológicos:  
 Internet limitada (IO-1, IO-2, IO-4, IO-5); 

Nada a declarar: (IO-6, IO-7, IO-8). 
Sugestões Operacionais:  

 Incluir especialistas como observadoras [se houver desdobramentos] (IO-3, IO-8);  
 Realizar oficina na sexta-feira [se houver desdobramentos] (IO-8);  

Metodológico:  
 Incluir depoimento dos estudantes com deficiência para sensibilizar os docentes (IO-
6, IO-7);  
 Incluir ferramentas transmídia e tecnologias assistivas para visualização da 
aplicabilidade (IO-7);  

Desdobramento:  
 Oficinas específicas para a transmídia (IO-3);  
 Incluir estudantes com deficiência (IO-3); 
 Sem sugestões: IO-1, IO-2, IO-4, IO-5. 

Fonte: Grupo focal. Elaboração da pesquisadora. 
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3.2.2.3 Etapa 3  Pessoas: Professores 

Nessa terceira etapa, as informações coletadas nas anteriores auxiliaram na construção 

do questionário que foi aplicado aos professores. O questionário é um dos instrumentos de 

coleta de dados utilizado em pesquisas, composto de uma série ordenada de perguntas que são 

respondidas pelos informantes por escrito ou no formato digital. Dentre as vantagens estão: 

atingir um número maior de pessoas de forma simultânea, ampliação da área geográfica, 

liberdade do informante ao fornecer as respostas, entre outras. Contudo, há desvantagens, entre 

elas: redução do número de retornos, perguntas devolvidas sem respostas, impossibilidade do 

pesquisador de ajudar o informante no caso de dúvida, não conhecimento das circunstâncias do 

preenchimento por parte do pesquisador, são alguns dos exemplos (MARCONI e LAKATOS, 

2007). A clareza na elaboração das questões é importante quando o pesquisador não está 

presente. O questionário é recomendado para obter respostas a perguntas específicas, em 

situação em que os informantes estão espalhados geograficamente. Para uma amostra 

significativa, no Design de interação o número de participantes em geral é pequeno, isto é, no 

máximo 20 participantes (ROGERS, SHARP e PREECE, 2013). Encontram-se diversos 

estudos que utilizam esse instrumento envolvendo professores. De Souza Sombrio (2019)

aplicou questionário on-line a 14 professores especialistas a fim de avaliar orientações para 

planejamento de aulas de Geometria para estudantes cegos, no qual obteve o retorno de 12

informantes. Kuntz (2019) aplicou questionário a 29 professores e especialistas em 

acessibilidade para investigar, na perspectiva dos professores, as necessidades e dificuldades 

em atividades colaborativas com o viés da inclusão, dos quais 14 responderam. Ambos foram 

criados na versão on-line, utilizando o Google Form.  

Para esta tese, optou-se por questionário porque pretendia-se atingir um número maior 

de informantes, um mínimo de 20, de diferentes áreas geográficas, com o foco direcionado ao 

planejamento, às estratégias pedagógicas e à acessibilidade no contexto digital. No Quadro 49 

exibe-se o planejamento do instrumento. 
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Quadro 49  Planejamento da etapa 3  Questionário para professores 

Itens Decisões 

(D)etermine os objetivos Desenhar o modelo mental do professor sobre planejamento didático;
Identificar recursos de mídia mais utilizados; 
Identificar como tais recursos são usados; 
Identificar desafios no atendimento a estudantes com deficiência; 

(E)xplore as questões Como planejam as situações de aprendizagem?
Quais metodologias ativas utiliza? 
Quais os recursos educacionais mais utilizados? Qual o critério de escolha?
Quais recursos elabora com mais frequência? 
Quais tecnologias e mídias mais utilizam? 
Quais os desafios no atendimento a estudantes com deficiência? 

(C) Escolha os métodos Questionário on-line; 
(I)dentifique questões 
práticas 

Elaboração do questionário no Google Form; 
Mobilização para divulgação em grupos e redes sociais (LinkedIn, Facebook, 
Messenger, Whatsapp); 
Organização e tratamento dos dados coletados; 

(D)ecida as questões éticas Aprovação pelo comitê de ética; 
Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) online; 

(E) avalie, analise, 
interprete e apresente os 
dados 

Análise dos registros; 
Codificação interpretativa, Descrição narrativa (GIBBS, 2009); criação do 
modelo mental; apresentação em quadros. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora, adaptado de Rogers, Sharp e Preece (2013). 

 

Elaborou-se o questionário por meio da ferramenta Google Form, utilizando-se questões 

fechadas de múltipla escolha, abertas e de escala Likert (APÊNDICE J). Acrescentou-se 

espaços para comentários, observações ou complementações, caso o informante quisesse fazer 

uso. Dividiu-se o questionário em cinco partes: (1) introdução com esclarecimentos sobre a 

pesquisa e o termo de consentimento livre e esclarecido, (2) dados para o perfil (demográfico e 

profissional), (3) Experiência de aprendizagem (como planeja, metodologias ativas utilizadas, 

recursos didáticos, critérios para seleção do recurso didático, elaboração de recurso didático), 

(4) Ambientes digitais (uso de dispositivos e serviços móveis, opções utilizadas, (5) 

Acessibilidade (tipo de deficiência experenciada, desafios ou dificuldades na atuação, o que 

mudou na postura ou prática docente, modificações realizadas no recurso didático, 

modificações no procedimento, o que aprendeu ao lidar com estudante com deficiência), espaço 

para sugestões e comentários. Realizou-se pré-teste com três professores que sugeriram ajustes 

nas informações do perfil. 

Mobilização: elaborou-se um convite para ser divulgado por diferentes canais, entre 

eles, grupos em redes sociais, aplicativos de mensagens e correio eletrônico. Divulgou-se o 

convite em grupos abertos de professores do LinkedIn e Facebook, grupos do Messenger e 

WhatsApp. Solicitou-se a colaboração de professores e pessoas de relacionamento para que 
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divulgassem o link de maneira que pudesse atingir o maior número de participantes possível -

professores que lecionam(ram) no nível Superior, Técnico e Tecnológico.  

Realização: a coleta de dados aconteceu entre 23/6/2019 e 23/7/2019. No Quadro 50

apresentam-se as informações gerais: 

Quadro 50  Etapa 3 - Questionário  Informações gerais 

Itens Descrição 
Sujeitos da pesquisa Convite: aproximadamente 330 professores; 

Retorno: trinta respondentes; 
Gênero Feminino: 25; 

Masculino: cinco; 
Origem Países: 

 Brasil: 27; Portugal: dois; Uruguai: um; 
 

Regiões do Brasil: 
  Nordeste: onze; Sudeste: sete; Sul; sete; Norte: um e Centro-Oeste: 
um; 

Idades por geração24: Baby boomers (1946-1964): quatro (13%);  
Geração X (1965-1980): dezenove (63%);  
Geração Y (1981-2000): sete (23%); 

Tempo de experiência 
docente 

Há mais de 10 anos: dezenove (63%);  
Entre 5 e 10 anos: nove (30%);  
Entre 2 e 5 anos: um (3%);  
Entre 1 e 2 anos: um (3%); 

Nível em que atua 
prioritariamente 

Educação Superior: treze (43%);  
Educação Profissional - Técnico e formação inicial e continuada: oito 
(27%);  
Ensino Médio: seis (20%);  
Educação Básica de 1º ao 9º ano: três (10%); 

Tipo de instituição Pública: quinze (50%); 
Privada: quinze (50%); 

Horas semanais de exercício 
da docência  

40 horas: catorze (47%); 
Por projeto: oito (27%);  
20 horas: cinco (17%);  
10h: um (3%). 

Fonte: Questionário. Elaboração da pesquisadora. 

 

Tratamento dos dados: as questões fechadas e de múltipla escolha foram tabuladas 

para a geração de quadros ou gráficos. Nas questões abertas, pelo caráter qualitativo do estudo, 

adotou-se os seguintes passos a fim de buscar o que é relevante no pensamento do professor.

1. Leitura analítica das respostas, codificação aberta, identificando possíveis categorias 

por meio da atribuição de palavras-chave (códigos); 

 
24 Esta pesquisadora optou por gerações na perspectiva do mercado de trabalho (FANTINI e SOUZA, 2015) em 
vez de idade cronológica para observar se há diferenças no contexto de ambientes digitais. Assim é possível 
verificar se há alguma relação entre a apropriação da tecnologia e as gerações.    
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2. Em um editor de textos, organização dos dados em um quadro com as seguintes 

colunas: identificação do informante, declaração original, transcrição dos tópicos 

mais relevantes para o professor utilizando a 1ª pessoa, categorias levantadas; 

3. Identificação das ocorrências similares para agrupamento das categorias. 

Para a identificação dos informantes acrescentou- com o fito de diferenciar 

dos anteriores, ou seja, o IP-4 refere-se ao informante professor que foi o quarto a responder o 

questionário on-line. Nos tópicos seguintes apresentam-se alguns dos resultados relacionados a 

esse momento da investigação. 

3.2.2.3.1 Planejamento do professor 

Novamente, para esse momento de análise do ambiente, apresenta-se os resultados 

relacionados ao planejamento, às estratégias pedagógicas, os recursos utilizados e os desafios 

no que tange à acessibilidade. Nessa linha, perguntou-se: 

1) Como você planeja uma experiência de aprendizagem? 

Os informantes professores relataram seus processos. Esses relatos foram transcritos 

para frases simples em primeira pessoa. 

Na compilação dos dados foram levantadas 41 categorias. Na organização por 

similaridade buscou-se reduzir realocando as transcrições cujas ideias podiam ser aglutinadas, 

identificou-se as mais recorrentes, ignorou-se as categorias com três citações ou menos, pois 

não indicavam significância. Ao final, as categorias seguintes revelam o que os professores 

pensavam no momento que responderam ao questionário: atividades, objetivos, aplicabilidade, 

avaliação, problematização, diagnóstico, empatia, recursos, conteúdo, dinâmica (Quadro 51).

Esse processo ajudou a elaborar o modelo mental a ser apresentado na seção Design e 

Desenvolvimento. 

Quadro 51  Como professores planejam 

Categoria Como professor, ao planejar uma experiência de 
aprendizagem... 

Relatado por ... 
IPs 

Atividade Eu procuro desenvolver alguma atividade que simule uma 
situação com a qual o aluno já se deparou ou pode se 
deparar em algum momento. (IP-24); 
Eu proponho e explico a atividade para eles (IP-24); 
Eu penso atividade disparadora (IP-5); 
Eu penso em atividade de contratação de ideias previas e 
novos conceitos (IP-5); 

8
(IP-24, 5, 8, 17, 21, 
3, 6, 29) 

(continua) 
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(continuação) 

Categoria Como professor, ao planejar uma experiência de 
aprendizagem...

Relatado por ... 
IPs

Atividade Eu penso em atividade de aplicação (IP-5); 
Eu elaboro atividade prática de aplicação, se possível (IP-8); 
Eu defino as atividades a partir dos objetivos (IP-17); 
Eu desenvolvo atividades para atingir os objetivos (IP-21); 
Eu desenvolvo atividades para que alunos adquiram 
[desenvolvam] as competências (IP-21); 
Eu organizo as atividades conforme encontros (IP-3); 
Eu penso em atividades avaliativas semanais para 
acompanhar participação dos alunos (IP-3); 
Eu penso em atividades didáticas conforme necessidade da 
turma (IP-6); 
Eu elaboro atividades práticas de assimilação de conteúdo 
(IP-29); 

 

Objetivos Eu dependo dos meus objetivos (IP-15); 
Eu parto do objetivo e/ou competência (IP-17); 
Eu considero os principais objetivos vs conteúdos que ainda 
precisam ser abordados (IP-2); 
Eu estabeleço os objetivos (IP-21); 
Eu penso no que quero ensinar (IP-25); 
Eu parto dos objetivos do programa da disciplina (IP-3); 
Eu planejo o que gostaria que meus estudantes alcançassem 
(IP-6); 
Eu oriento os objetivos da aprendizagem a partir do 
agrupamento das perguntas (IP-27); 

8
(IP-15, 17, 2, 21, 
25, 3, 6, 27) 
 

Aplicabilidade 
- novas situações, 
atividade e 
recursos.  

Eu penso em casos práticos (IP-1); 
Eu elaboro atividade prática de aplicação, se possível (IP-8); 
Eu procuro recursos para transformar a experiência em algo 
prático (IP-12); 
Eu desenvolvo exercícios mais reais (IP-13); 

5
(IP-1, 20, 8, 13, 12) 

Problematização Eu crio uma situação problema (IP-18); 
Eu problematizo (IP-20); 
Eu problematizo e divido alunos e equipe que elaboram 
perguntas para discutir o problema (IP-27); 
Eu problematizo para contextualizar o conceito a ser 
aplicado (IP-28); 
Eu penso atividade disparadora (IP-5); 

5
(IP-18, 20, 27, 28, 
5) 
 
 

Avaliação Eu penso em como vou avaliar (IP-25); 
Eu penso em instrumentos avaliativos conforme necessidade 
da turma (IP-6); 
Eu provoco propostas dos alunos sobre o processo de 
avaliação (IP-9); 
Eu provoco a autoavaliação nas dimensões eu, outro 
(professor e colegas) (IP-9); 
Eu aplico avaliação por meio de prova no final de cada etapa 
(IP-3); 

4
(IP-25, 6, 9, 3)
 

Diagnóstico Eu faço uma sondagem (diagnóstico) dos conhecimentos dos 
alunos para planejar (IP-20); 
Eu busco o conhecimento prévio do aluno (IP-22); 
Eu realizo um diagnóstico para saber as motivações e 
conhecer as realidades dos alunos (IP-26); 
Eu diagnostico ideias prévias (IP-5); 

4
(IP-20, 22, 26, 5) 
 

(continua) 
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(conclusão) 

Categoria Como professor, ao planejar uma experiência de 
aprendizagem...

Relatado por ... 
IPs

Empatia Eu exercito a empatia para ter contato com a nova competência 
(IP-12); 
Eu me coloco no lugar do estudante (IP-14), (IP-4); 
Eu penso como aluno e como gostaria que fosse a aula (IP-7); 

4
(IP-12, 14, 4, 7) 
 

Recursos (físicos e 
digitais, 
interativos) 

Eu considero os recursos (IP-17); 
Eu penso em recursos interativos conforme necessidade da 
turma (IP-6); 
Eu penso em recursos tecnológicos conforme necessidade da 
turma (IP-6); 
Eu penso em materiais concretos (IP-28); 
Eu uso softwares que auxiliam na visualização de gráficos (IP-
28); 
Eu uso pinceis coloridos que destacam elementos importantes 
(IP-28); 
Eu penso em momentos interativos usando vídeos (IP-29); 

4
(IP-17, 6, 28, 29) 
 

Conteúdo Eu penso no conteúdo a ser estudado e na sua relação com a 
realidade da turma no seu dia a dia. (IP-24); 
Eu parto de uma determinada situação para desenvolver o 
conteúdo (IP-27); 
Eu desenvolvo conteúdo com pelo menos três autores (IP-8); 
Eu exemplifico o conteúdo (IP-8); 
Eu analiso os conteúdos a serem abordados (IP-2); 
Eu considero os conteúdos já trabalhados na turma (IP-2); 
Eu considero os principais objetivos e os conteúdos que ainda 
precisam ser abordados (IP-2); 

4
(IP-24, 27, 8, 2) 

Dinâmica Eu crio dinâmicas envolvendo o conteúdo e os alunos (IP-10); 
Eu penso em dinâmicas (IP-29); 
Eu desenvolvo dinâmicas de sensibilização para a temática da 
disciplina (IP-9); 
Eu desenvolvo dinâmica para a integração do grupo (IP-9); 

4
(IP-10, 29, 9) 

Fonte: Transcrição dos depoimentos compilado pela pesquisadora. 

2) Atualmente, o seu planejamento é elaborado para proporcionar uma experiência de 

aprendizagem... (considere uma situação de aprendizagem ou uma aula).  

 Elaborou-se uma escala Likert cujas linhas mostravam opções de atributos de 

experiência positivas e nas colunas as opções de medida de uso;  

 Nas linhas, as opções de atributos positivos foram: divertida; emocionalmente 

adequada; compensadora; incentivadora da criatividade; esteticamente 

apreciável; motivadora; proveitosa; interessante; agradável; satisfatória;  

 Nas colunas, as opções de medida de uso foram: não pensei nesse sentido; há

poucos elementos para uma experiência...; há muitos elementos para uma 

experiência.... 

Na intencionalidade dos professores, em ordem decrescente, apareceram elementos que 

promovem experiências proveitosas e interessantes, seguidos de motivadoras e agradáveis, 

depois incentivadora da criatividade e, por fim, satisfatória. Dentre os atributos que os
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3.2.2.3.2 Procedimento metodológico 

3) Com que frequência utiliza os seguintes procedimentos metodológicos na sua 

atuação docente? Caso assinale Outro , informe o(s) procedimento(s). 

 Mais uma vez, elaborou-se uma escala Likert que apresentou nas linhas 

opções de procedimento e nas colunas opções de frequência de uso; 

 Mostrou-se as seguintes opções de procedimentos nas linhas: sala de aula 

invertida; resolução de problemas; elaboração de projetos; estudo de caso; 

atividades gamificadas; vivências; simulação; sete passos; outro;

 Nas colunas, as seguintes opções de frequência de uso: não utilizo; utilizo 

raramente; utilizo com muita frequência. 

 Preferiu-se utilizar o termo procedimento metodológico em vez de 

metodologia ativa por ser mais usual para esse público. 

 

Segundo os informantes professores, os procedimentos metodológicos adotados 

(Figura 26) com mais frequência foram: resolução de problemas, seguido de vivências, e, 

depois, elaboração de projetos e estudos de caso. Dentre os utilizados raramente estão as 

atividades gamificadas, seguido de sala de aula invertida.  

Os informantes citaram como outros procedimentos:  

 Monitoramento; 

 Dia do professor (grupo planeja e ministra aula e professor vira aluno);

 Uso de tecnologias para estimular os alunos; 

 Pesquisa-ação; 

 Júri simulado; 

 Peer-instruction; 

 Seminários; 

 Medito 360º; 

 Diagrama de Ishikawa; 

 Team-based learning; 

 Experiências corporais; 

 Jogos de celular; 

 Debate no formato de café. 
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3.2.2.3.3 Recursos didáticos 

4) Relacione os passos que você adota para selecionar um recurso didático a ser 

utilizado na sua ação docente. 

 Nessa questão, para o tratamento dos dados, os depoimentos transcritos 

foram reescritos em afirmações simples, na primeira pessoa, que 

 

 Organizou-se em ordem alfabética; 

 Agrupou-se as ações, identificando as mais citadas; 

No Quadro 52, visualiza-se o resultado na ordem lógica decrescente de citação. 

Quadro 52  Passos citados para selecionar um recurso didático 

Analiso  Verifico  Pesquiso 

 assunto (IP-22); 
 competências (IP-12); 
 conhecimento, conhecimento 
técnico (IP-30); 

 conteúdo (IP-1), (IP-25), 
(IP-27); 

 conteúdo, estratégia 
pedagógica, tempo, atividade a 
realizar (IP-24); 

 objetivos (IP-6), (IP-11),  
(IP-13), (IP-15); 

 projeto e conteúdo (IP-18); 
 tipo de aula, número de alunos, 
tempo de aula, disponibilidade 
de recursos gratuitos (IP-16); 

 turma(s) (IP-3), (IP-10); 
 turma, número de alunos, 
objetivos, assuntos trabalhados 
(IP-2); 

 

 disponível (IP-8);  
- na instituição (IP-4) 

 a empatia dos alunos (IP-23); 
 se há licenças disponíveis  
(IP-17); 

 se atende competências (IP-21); 
 se é de fácil atendimento e 
aplicação (IP-30) 

 

 o mais adequado (IP-25), 
(IP-3); 

 de forma ampla (IP-14);
 os que atendem ao conteúdo 
(IP-28); 

 interessantes para alunos 
(IP-12;) 

    

Escolho recurso  Testo  Outros citados 

 adequado (IP-11); 
- disponível na instituição  
(IP-6); 
- ao objetivo (IP-13); 
- que atenda objetivo, 
aplicação, experiência real  
(IP-15); 

 aplicável (IP-8); 
 que traga experiência real  
(IP-15); 

 que facilite o trabalho (IP-19); 
 recomendado pela instituição 
(IP-10), (IP-7); 

  aplicação (IP-5); 
 o recurso na turma pra ver 
aceitação (IP-10); 

  Exploro recursos existentes  
(IP-5); 

 Faço curadoria (IP-1); 
 Penso na aplicação (IP-15);
 Simulo possíveis 
questionamentos (IP-30);

Fonte: Questionário on-line compilado pela pesquisadora. 
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5) Quais são os critérios para seleção do recurso didático? 

Destacou-se nos depoimentos, as ideias em palavras-chave ou frase curta

que pudesse identificar o critério (codificação aberta); 

 Agrupou-se por similaridade, identificando-se as ocorrências para 

; 

No Quadro 53 exibe-se os critérios levantados: 

Quadro 53  Critérios de seleção de recursos  

Escolho um recurso (que) (é)(está)... 

Adequado (ao)(aos)   conteúdo, linguagem, temas (IP-29); 
  conteúdo, tempo, número de estudantes (IP-2); 
  estudantes, tempo, abrangência (IP-25); 
  estudantes, tempo, custos (IP-16); 
  contexto da turma e do conteúdo (21); 
  domínio dos estudantes (IP-30); 
  objetivos e critérios de avaliação (IP-27); 

Pertinente (ao)(às)  objetivo de aprendizagem (IP-6), (IP-14), (IP-15), IP-17), (IP-22); 
 conteúdo e formato (IP-17); 
 cotidiano dos estudantes (IP-13); 
 atividades (IP-20); 

Disponível  na instituição (IP-4), (IP-12), (IP-18), (IP-24); 
 para os estudantes (IP-8), (IP-10); 
 com licenças de uso (IP-17); 

Facilita (a)(o)  aprendizagem (IP-15), (IP-28); 
 entendimento (IP-5), (IP-6); 
 percepção (IP-18), (IP-24); 
 uso (IP-18), (IP-24), (IP-20); 
 interação/ participação dos estudantes (IP-29); 
 concentração (não distrai dos objetivos) (IP-5); 

Proporciona   aplicabilidade (IP-20), (IP-27), (IP-30);   
 sentido ao contexto (IP-13); 
 veiculação do conteúdo (IP-3); 
 credibilidade (IP-7); 
 qualidade ao processo de ensino e aprendizagem (IP-19); 

Desperta  interesse (IP-27); 
 motivação (IP-7), (IP-18); 

É  acessível (IP-14), (IP-26); 
 abrangente (IP-14); 
 amigável (IP-5); 
 claro (IP-7); 
 dinâmico (IP-24); 
 intuitivo (IP-9); 
 lúdico (IP-24); 
 prático (IP-24); 
 simples (IP-24); 
 relevante para os estudantes (IP-13); 

Fonte: Questionário on-line compilado pela pesquisadora. 
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6) O que o leva a decisão de elaborar o recurso didático? Caso assinale Outro , 

informe o motivo. 

Para 25 professores, o motivo que os impulsionam a elaborar recursos didáticos é 

a necessidade ou desejo de personalizar para determinado contexto. Ao passo que para 

cinco deles, o motivo é a indisponibilidade de recursos de terceiros para desenvolver 

determinado elemento do conhecimento. Não houve sinalização da opção Outro .   

7) Quais recursos elabora com frequência? 

Em ordem decrescente, os professores elaboram com mais frequência 

apresentação de slides utilizando o PowerPoint. Na sequência são os vídeos, textos, 

gráficos e tabelas. Com frequência média, materiais concretos e infográfico. Com menos 

frequência, música, apresentação Prezi, áudio ou podcast 

dois informantes acrescentaram: imagens, dicionários, paradidáticos, palavra cruzada, 

caça-palavras, dominó da sintaxe, dominó da morfologia; recursos do Google que são 

adaptáveis ao Moodle. Nesse caso, é possível que dicionários e paradidáticos tenham sido 

utilizados pelo professor e não elaborados. Na Figura 27 visualiza-se o resultado em 

forma de gráfico de barras. 

Figura 27  Gráfico dos recursos elaborados com frequência pelo professor

 

Fonte: Questionário on-line compilado pela pesquisadora. 
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Sobre considerar a acessibilidade na elaboração do recurso didático: 

 Dezesseis informantes professores elaboram o recurso ciente de que o 

mesmo precisará de ajustes, caso haja estudante com deficiência em 

turmas futuras;  

 Onze consideram que pode haver estudante com deficiência em turmas 

futuras e elaboram de forma que o recurso tenha o mínimo de 

acessibilidade; e, 

 Três elaboram o recurso sem considerar que poderá haver estudante com 

deficiência em turmas futuras, porque ainda não dominam ou 

desconhecem as orientações para a acessibilidade.  

Dos informantes que não consideram a acessibilidade, há indicações de não o 

fazerem por depender de algum fator a saber: apropriação de conhecimento, recursos 

necessários ou tempo: 

Para poder elaborar um recurso com o mínimo de acessibilidade, 
 (IP-15).  

 

Sempre que possível busco introduzir elementos que facilitem 
acessibilidade. Por exemplo, legendagem ou tradução em linguagem de 
sinais, a depender de recursos disponíveis e tempo para produção -
17). 

 

Por outro lado, os informantes professores que elaboram com algum tipo de 

acessibilidade, já passaram pela experiência de ter estudantes com deficiência e sinalizam 

a necessidade de flexibilidade: 

Podemos preparar uma aula pensando nas diversas hipóteses e 
concretamente o contexto em que se encontra a turma naquele dia 
necessita que o material preparado seja restruturado devido à alteração 
do contexto da aula -21).  

 

Tenho alunos surdos em praticamente todas as turmas que leciono, 
assim meu material é uma construção constante -26). 

 

Tenho alunos com deficiência e as aulas devem ser elaboradas 
pensando nas especificidades desses alunos -28). 

 

No Quadro 54 apresenta-se as modificações realizadas em um recurso didático 

quando havia estudantes com deficiência: 
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Quadro 54  Modificações nos recursos didáticos para atender estudantes com 
deficiência 

Realizaram modificações? Quais? 

Sim
Sete informantes 

Usou material concreto em EVA (IP-4);
Trocou fluxogramas por tabelas (IP-13); 
Gravou áudio (IP-28); 
Aumentou as letras dos slides para estudantes com baixa visão 
(IP-6); 
Usou imagens em todos os materiais para estudantes com 
deficiência auditiva (IP-26); 
Arrumou um amigo para auxiliar (IP-23);
Ampliação visual (IP-29); 
Alterou a linguagem, tornando-a mais acessível (IP-29); 

Não, mas... 
Três informantes 

Usou recursos digitais (IP-15); 
Alterou as atividades (IP-19); 
Alterou o conteúdo (IP-21). 

Fonte: Questionário on-line compilado pela pesquisadora. 

3.2.2.3.4 Ambiente digital 

Apresenta-se no Quadro 55 informações sobre o que os professores utilizam na 

sua atuação docente no contexto digital: 

Quadro 55  O que os professores usam no contexto digital

Item Resultados 

Uso de dispositivos e serviços 
móveis 

 23 informantes utilizam dispositivos (smartphone ou tablets) e 
serviços móveis; 
 Sete não utilizam. Destes: 
- Cinco porque as condições tecnológicas não são favoráveis: 
três são de instituição pública e dois de instituição privada; 
- Um ainda não tem domínio para um desempenho pleno;
- Um prefere videoaulas; 

Uso de rede  25 utilizam rede wi-fi na sala de aula;  
 20 usam internet em laboratório; 

Acesso a aplicativos  pelo computador mesa ou portátil: 19; 
 dispositivos Android: 11; 
 dispositivos IOS; 5; 

Recursos na web  Youtube: 18; 
 Livro digital: 10; 
 Jogo/game: 10; 
 Objeto de aprendizagem: 9; 
 Blogs: 6; 
 Slideshare: 5; 
 Realidade aumentada: 3; 
 Podcast: 3; 
 Realidade virtual: 1; 

(continua) 
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(conclusão) 

Item Resultados 
Aplicativo de comunicação e 
mensagens 

 Whatsapp: 15; 
 Hangout: 6; 
Skype: 2;
 Twitter: 1; 
 Telegram: 0; 

Repositórios  Google drive: 18; 
 Dropbox: 3; 
 Onedrive: 2; 

Ferramentas colaborativas  Ambiente virtual de aprendizagem: 13; 
 Google (Doc, Desenho, Planilhas): 13; 

Outros aplicativos  10 professores citaram: 
 Geogebra; 
 HandTalk; 
 Kahoot, Trello; 
 Plikers; 
 Silabando, Ler e Contar, Lelê Sílabas, Luz do Saber, Palma-
ABC;  
 Sublime; 
 Surveymonkey; 
 Wlingua español; 
 Word ICloud, Canva, Bitmoji. 

Fonte: Questionário on-line compilado pela pesquisadora. 

3.2.2.3.5 Experiência com estudantes com deficiência 

Ao longo da atuação docente, dezenove professores atenderam estudantes com 

deficiência. A maioria com deficiência visual conforme mostra a Figura 28: 

Figura 28  Tipo de deficiência dos estudantes atendidos na experiência docente 

 

Fonte: Questionário on-line compilado pela pesquisadora. 
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3.2.2.3.6 Desafios enfrentados no atendimento a estudantes com deficiência

A fim de auxiliar a compilação das informações, recorreu-se às mesmas classes 

de problemas levantadas na pesquisa centrada no problema (ver Quadro 21 Classes de 

problemas identificadas). Ao analisar os depoimentos atribuiu-se uma das categorias das 

classes levantadas (ação docente, material didático, tecnologias e infraestrutura). Desta 

forma, facilitou-se os agrupamentos.  

Na classe Ação docente, identificou-se duas subcategorias, a saber, metodologia 

e conhecimento. Em Infraestrutura, identificou-se três subcategorias, são elas, pessoal, 

estrutura física e tecnologias assistivas. No Quadro 56 exibe-se os resultados: 

Quadro 56  Desafios dos professores no atendimento a estudantes com deficiência 

Classe de 
problemas 

Como professor, ao atender estudante com deficiência 
enfrento o(s) desafio(s) de ... 

Relatado por 
... IPs 

Ação docente 
 

Metodologia: 
 desenvolver experiência de aprendizagem para auxiliar alunos;  
 facilitar processo de ensino e aprendizagem;  
 manter a motivação; 
 socializar alunos;  
 equiparar o nível dos alunos;  
 lidar com aluno em sala de aula;  
 passar conteúdo;  
 reavaliar as práticas;  

8 
(IP-10, 15, 19, 
23, 25, 26, 28, 
29)

 
 

Conhecimento:  
 adquirir novas aprendizagens (conhecimento e habilidades) 
para ajudar o estudante com deficiência; 
 para atuar de forma adequada; 
 para adaptar as atividades; 

6  
(IP-12, 13, 21, 
25, 29, 8) 

Infraestrutura Pessoal  contar com: 
 intérpretes; 
 psicólogo ou psicopedagogo; 
 atendimento; 

5  
(IP-10, 12, 4, 6, 
7) 

 Física: 
 Ambiente adequado; 

2  
(IP-16, 22) 

 Tecnologia assistiva: 
 Ausência; 

1  
(IP-7) 

Material didático  Adaptado para uso dos estudantes. 3  
(IP-25, 22, 29) 

Fonte: Questionário on-line compilado pela pesquisadora. 

 

Desses desafios, os de Ação docente são pertinentes e foco desta tese.  

Até esse ponto realizou-se o levantamento de dois componentes do ambiente  

Pessoas e Organizações. No próximo tópico, apresenta-se a análise acerca do terceiro 

componente  Tecnologias. 
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3.2.2.4 Tecnologias 

No Quadro 57 apresentam-se as convergências e divergências levantadas nas 

etapas 1 e 3 no que tange às tecnologias. A partir delas, incluiu-se algumas sugestões que 

podem potencializar a experiência de aprendizagem ou mitigar as fragilidades dos pontos 

negativos (-) .  

Quadro 57  Tecnologias  Convergências, divergências e oportunidades 

 Evidências Oportunidades para: 

Convergências  Estudantes com deficiência visual (EcDVs) e 
professores utilizam: 
 dispositivos e serviços móveis; 
 nem sempre as condições de rede são favoráveis; 
 Youtube nas experiências de aprendizagem; 
 Whatsapp para comunicação; 
 Google drive para acesso e disponibilização de 
materiais; 
 Materiais não adaptados ou indisponíveis para a 
experiência de aprendizagem;  

 Ampliar uso das tecnologias e 
serviços digitais: 
- comunicação; 
- repositório;
- compartilhamento; 
 Pensar alternativas: 
- quando não há rede; 
- quando não há material 
adaptado ou não está 
disponível; 

Divergências  Ambiente virtual de aprendizagem: 
(+) disponível para uso de professores; 
(-) mal configurado é inacessível para EcDVs; 
(-) AVAs proprietários são incompatíveis com 
leitores de tela;  

 Podcasts: 
(+) facilita a experiência de EcDVs; 
(-) pouco usado pelos professores; 

 Apresentação de slides: 
(+) facilita exposição para professores; 
(-) sem passar pela verificação da acessibilidade, 
dificulta entendimento dos EcDVs; 

 Recursos visuais (imagens, gráficos, entre 
outros): 
(+) facilitam exposição para professores; 
(-) sem descrição, dificulta entendimento dos 
EcDVs;  

(-) sem descrição, são incompatíveis com leitores 
de tela; 

 Dispor de informações no 
formato de dicas para: 
- melhorar a acessibilidade de 
AVAs; 
- criar podcast; 
- usar verificação de 
acessibilidade; 
- criar descrições. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 

 

Os pontos convergentes, divergentes e sugestões supra referem-se a aspectos da 

infraestrutura, de aplicação da tecnologia, de comunicação assim como competências de 

desenvolvimento. Há realidades diferentes em instituições públicas e privadas, regiões do 

país e dos países que participaram, porém as oportunidades convergem, elas estão 

alinhadas também com o que as Organizações esperam e fortalecem como caminho o 

desenvolvimento de competências nas tecnologias digitais.  
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3.2.2.5 Resultado do estudo ambiente - Propostas de solução  

Para que professores possam planejar para experiências de aprendizagem 

respeitando a autonomia e equidade de estudantes com deficiência visual, utilizando 

recursos de aprendizagem digitais, propõe-se duas soluções: uma proposta de design 

educacional materializado em um modelo e um aplicativo web mobile first [móvel 

primeiro]. No Quadro 58 apresenta-se o descritivo: 

Quadro 58  Proposta de artefatos para solução 

Artefatos propostos Itens  Descrição 

Modelo de design 
educacional  

Descritivo  Modelo conceitual para o planejamento para experiências de 
aprendizagem inclusivas no contexto digital.  

 Justificativa Direciona as ações educacionais e o desenvolvimento do 
aplicativo. 

 Prós  Representa bases teóricas, valores, processo e ações no 
formato visual; 
 Fácil disseminação por meio digital ou físico. 

 Contras  Pode ser rejeitado pelo pragmatismo, imediatismo ou 
procrastinação de assuntos ligados à acessibilidade por 
parte de alguns professores; 

Aplicativo  Descritivo  Aplicativo web mobile first gamificado 
Instanciação Justificativa Está inserido no contexto digital, é inovador e possibilita a 

experiência educativa contínua para o professor a cada novo 
planejamento. 

 Prós Possibilita: 
 projetos interdisciplinares; 
 disseminação e compartilhamento do planejamento; 
 aprendizagem contínua do professor; 
 registro do conhecimento; 
 avaliação do aprendizado, da acessibilidade e do 
planejamento; 
 atualização dos parâmetros ou de novas informações em 
menor tempo; 
 uso de mecanismos de busca. 

 Contras Requer:  
 investimentos no desenvolvimento; 
 equipe de desenvolvimento; 
 infraestrutura tecnológica. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 

 

A partir da triangulação dos dados levantados dos estudantes com deficiência e 

professores vislumbrou-se algumas oportunidades a serem consideradas como requisitos 

para a solução (Quadro 59): 
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Quadro 59  Oportunidades a serem consideradas nos artefatos

Estudantes com deficiência 
visual ...

Professores planejam Oportunidades para...

Esperam uma experiência de 
aprendizagem incentivadora da 
criatividade e motivadora 

experiências de aprendizagem 
proveitosas e interessantes 

...sensibilizar professores para 
pensar ou avaliar expectativas 
dos estudantes quanto às 
experiências; 

Percebem aprender mais por 
vivências e resolução de 
problemas que incentivem sua 
criatividade 

com muita frequência resolução 
de problemas e vivências 

... ampliar e diversificar as 
metodologias considerando a 
expectativa da experiência; 

Recebem textos e vídeos para 
estudar, mas pela 
inacessibilidade precisam 
recorrer a outros recursos na 
internet para compreender o 
conteúdo e avançar nos estudos. 

e usam ou elaboram recursos 
como apresentações 
PowerPoint, vídeos, textos, 
gráficos e tabelas, na maior 
parte sem considerar a 
acessibilidade. 

... considerar a acessibilidade 
na medida que elaboram ou 
selecionam recursos. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 

 

Verificou-se que para a Instituição de Educação (Organização) há relevância 

social. A solução pode contribuir para o crescimento dos profissionais envolvidos e 

melhorar o atendimento aos estudantes com deficiência. 

3.3 RESUMO DA PESQUISA CENTRADA NA SOLUÇÃO 

Nesta seção, considerando o estudo do ambiente, elegeu-se como proposta de 

solução o desenvolvimento de um modelo a ser instanciado em protótipo de aplicativo. 

Tal será utilizado por professores no planejamento para experiência de aprendizagem 

inclusiva no contexto digital. Verificou-se que os professores foram inicializados em 

tecnologias e estão familiarizados com o ambiente digital, mas podem evoluir 

apropriando-se das literacias e dos cuidados com a acessibilidade. Pretende-se que, ao 

longo do processo do planejamento, o professor seja capaz de:  relacionar a experiência, o 

conteúdo, os recursos de aprendizagem e as metodologias problematizadoras; avaliar o 

planejamento numa perspectiva formativa; avaliar a acessibilidade da experiência de 

aprendizagem; avaliar a experiência no que tange aos princípios continuidade e da 

interação. 

Na próxima seção, inicia-se a Pesquisa centrada no Design e Desenvolvimento, 

começando pelas experiências transmídia na educação.   
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4 EXPERIÊNCIAS DE APRENDIZAGEM TRANSMÍDIA 

Você não pode conectar os pontos 
olhando para frente, você não pode conectá-los 
olhando para trás. Então, você precisa confiar 
nos pontos que se ligarão algum dia no futuro.  

Steve Jobs 
 

 

Nesta seção inicia-se a etapa Pesquisa Centrada no Design e Desenvolvimento. 

Refere-se ao objetivo identificar quais elementos nas experiências de aprendizagem que 

utilizam transmídia contribuem para o desenvolvimento deste estudo. Para tanto, 

analisou-se artigos das revisões sistemáticas já realizadas, da revisão integrativa e de 

alertas de termos cadastrados no Google Acadêmico, Academia.Edu, Research Gate e 

Science Direct (APÊNDICE K). Apresentam-se as contribuições relacionadas às 

experiências de aprendizagem que utilizam transmídia na Educação. Além dos objetivos 

mencionados, levanta-se os recursos de aprendizagem, as estratégias pedagógicas 

adotadas e os processos de construção dessas experiências. Analisa-se essa contribuição 

à luz do referencial teórico e dos resultados encontrados no estudo do ambiente buscando 

elementos que fundamentem as escolhas e sirvam de referência para o design e o 

desenvolvimento do modelo e do protótipo de aplicativo. 

4.1 EXPERIÊNCIAS DE APRENDIZAGEM E O USO DA TRANSMÍDIA NA 

EDUCAÇÃO  

Os resultados das pesquisas sistemáticas para compreender como a transmídia é 

utilizada na Educação revelaram que as lógicas mais recorrentes são transmídia 

storytelling, transmídia play e transmídia navigation (Quadro 60). Vale recordar que a 

lógica é a forma de organizar o fluxo do conteúdo por meio ou através das mídias 

(JENKINS, 2011; DENA, 2009). Tal organização de conteúdo e mensagens pode 

atender às expectativas e necessidades dos envolvidos na experiência ao exercerem os 

papeis de produtores ou de audiência (FRANÇA, 2015), mostrando-se adequada para esse 

momento do design da solução para estudantes com deficiência. As experiências podem 

ser diferentes nessas lógicas, mas há conexão entre elas o que possibilita aprender umas 

com as outras (SCOLARI, 2013) criando-se, na percepção desta pesquisadora, um 

continuum da experiência (DEWEY, 1976). As lógicas também apresentam algumas 
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características; por exemplo, na transmídia storytelling, o fluxo do conteúdo ou da 

informação pode estar relacionado ao mundo ficcional ou aos personagens, seguindo uma 

linha de eventos ou de tempo; na transmídia play estará distribuído na atuação ou na 

experimentação; e, na transmídia navigation, na investigação e na expressão. 

No Quadro 60, dos 38 trabalhos analisados, relaciona-se 26 que abordaram 

experiências com contribuições para os aspectos pedagógicos, organizados por público e 

lógica. Apesar de todos estarem relacionados à Educação, preferiu-se identificar por 

público em vez de nível de ensino a fim de demonstrar a abrangência da transmídia que 

vai para além do ensino formal. Note-se que, para o público jovem alguns projetos e 

campanhas extrapolam limites da sala de aula para atingir comunidades, diferentes 

regiões e até países.  

Quadro 60  Experiências transmídia na educação organizadas por público e lógica.

Público Lógica 
Transmídia 

Experiências de aprendizagem relacionadas à (ao): 

Estudantes da 
educação infantil 

Storytelling  Mobilidade e migração de crianças. Cowdy (2016); 
 Educação ambiental. Montalvo-Castro (2012); 

 Storytelling 
Play  

 Exploração de elementos geográficos e ambientais por 
meio de Gamebook, imersão envolvendo série de 
episódios web, game e sites. Rodrigues e Bidarra (2014); 

 Exploração de vários temas, cocriação e desenvolvimento 
de conteúdos por meio de Storytelling. Lamb (2011); 

 Play  Alfabetização e reforço escolar. Revelle, et al. (2015); 
 Play 

Navigation 
 Desenvolvimento de competências interculturais. Hall, 

Hume e Tazzyman (2015); 
 Acompanhamento dos filhos para o desenvolvimento em 

Matemática. McCarthy, Li, et al. (2013);
Estudantes do ensino 
fundamental 

Navigation  Resolução de problemas no campo da Matemática em 
processo colaborativo. Alvarez, et al. (2013); 

Estudantes do ensino 
médio 

Play 
Navigation 

 Escolha vocacional STEM. Stansell, Tyler-Wood e Morel 
(2016); 

Estudantes da 
educação superior 

Storytelling  Aprendizagem no campo universitário argentino, 
abordagens pedagógica, jornalística e documental. Christin 
(2018); 

 Na formação de professores  e-teachers. Osuna-Acedo, 
Marta-Lazo e Frau-Meigs (2018);

 Jornalismo social multimídia. Vázquez-Herrero, López-
García e Lovato (2017); 

 Pesquisa-ação participativa. Anderson e McLachlan 
(2016); 

 Desenvolvimento de competências narrativas. Quiceno e 
Cardona (2014); 

 Navigation   Comunidade para criação e compartilhamento de 
conhecimento por meio de atividades estruturadas e 
aprendizagem por descoberta. Vickers, Field e Thayne 
(2016); 

 Storytelling 
Navigation 

 Desenvolvimento de habilidades de leitura e vocabulário 
para completar nível universitário. Reid e Gilardi (2016);

 Storytelling  Aprendizagem no ensino superior. Tombleson et al 
(2016); 
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(continua) 

(conclusão) 

Público Lógica 
Transmídia 

Experiências de aprendizagem relacionadas à (ao): 

Jovens independente 
do nível de ensino  

Storytelling  Mudança de visão sobre profissionais científico-
tecnológicos. Pérez-Manzano e Almela-Baeza (2018);

 Alfabetização transmídia. Pérez-Maíllo, Serrano e Esteban 
(2018); 

 Educação em saúde sexual e reprodutiva. Wang e Singhal 
(2016); 

 Engajamento para a redução da violência e do bullying no 
ambiente escolar por meio da literatura em rede social.
Pence (2012); 

 Play 
Storytelling 
Navigation 

 Desenvolvimento de competências transmidiáticas na 
aprendizagem informal. Scolari, Masanet, Guerrero-Pico e 
Establés (2018); 

 Play 
Storytelling 

 Imersão e Flow utilizando localidade como referência para 
realidade aumentada. Bala, Dionísio, et al. (2017); 

 Exploração, análise e engajamento em aprendizagem 
informal de STEM. Bonsignore et al (2016);

 Simulação de situações reais para treinamento e educação 
no contexto militar por meio de storytelling. Raybourn 
(2014); 

 Navigation  Práticas de ócio em rede  aprendizagem informal. Blanco 
(2016); 

 Construção de identidade.  Soriano (2016); 

Fonte: Revisão integrativa. Elaboração da pesquisadora.

 

Nesta tese considerou-se um espaço temporal ampliado, a partir de 2010, com o 

intuito de compreender a evolução das experiências que utilizam transmídia. A fim de 

atender aos objetivos desta seção, os filtros aqui utilizados referem-se às abordagens 

pedagógicas, aos recursos de aprendizagem utilizados e aos processos de planejamento 

para a experiência de aprendizagem que utilizam a transmídia.  

4.2 ASPECTOS PEDAGÓGICOS NAS EXPERIÊNCIAS DE APRENDIZAGEM 

TRANSMÍDIA. 

Por serem educacionais, essas experiências são orientadas por teorias, modelos e 

abordagens pedagógicas. Filatro e Cairo (2015) destacam a importância de refletir sobre 

tais aspectos nas experiências de aprendizagem, uma vez que elas são cada vez mais 

guiadas pelo protagonismo dos estudantes que aprendem a aprender, decidem o que e 

como aprender. Tais reflexões ajudam a compreender como os conteúdos educacionais 

ganham maior ou menor importância nesse processo. Segundo Kenski e Schultz (2015), 

as teorias refletem visões de mundo e concepções, evoluem e transformam-se conforme 
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as necessidades da sociedade e os avanços tecnológicos. O modelo pedagógico, que é 

baseado nas teorias, orientam o curso ou a disciplina, caracterizando a situação de 

aprendizagem, a maneira como o conteúdo será trabalhado e de que modo acontecerão 

as interações entre professor, o estudante e o objeto de estudo.  

No que tange às abordagens pedagógicas, Kenski e Schultz (2015) relacionam as 

principais empregadas em projetos de tecnologias digitais, são elas: behaviorismo 

(comportamentalismo), cognitivismo, construtivismo e teorias críticas pós-modernas. As 

três primeiras, Filatro e Cairo (2015) relacionam como sendo as mais aplicadas na 

produção de conteúdos. Já as teorias críticas pós-modernas, de acordo com Kenski e 

Schultz (2015), por não se adaptarem a uma ou a outra das abordagens clássicas, 

aproveitam-se das mixagens entre as teorias. Desta forma, são renovadas e atualizadas de 

acordo com o contexto. Estão entre elas: conectivismo, comunidades de prática, 

aprendizagem baseada em problemas, pedagogia de projetos, mapas conceituais, 

inteligências múltiplas de Gardner e abordagens colaborativas. De acordo com as autoras, 

um aspecto importante e comum é o foco na atuação do estudante como sujeito produtor 

de conhecimento e no papel do professor como orientador e facilitador do processo de 

aprendizagem. Rocha e Azzari (MILL, 2018), a partir da síntese de autores como Gurung 

(2013), Adell Castañeda (2012) e Libâneo (2010), trazem à tona as pedagogias 

emergentes que  pressupõem o empoderamento e fortalecem o potencial autoral dos 

estudantes. Isso graças às oportunidades oferecidas pelas tecnologias, principalmente as 

digitais e móveis, que facilitam a produção e compartilhamento de informação e 

conhecimento. De acordo com Barragán (2018), as pedagogias emergentes exigem dos 

educadores novas abordagens para atender a formas e estilos de aprendizagem variados 

no uso das tecnologias, que levem em conta o imprevisto, a aprendizagem informal, o 

pensamento complexo, as experiências individuais e coletivas. Por fim, definida a 

abordagem, segue-se à seleção de como realizar a aprendizagem por meio de estratégias 

pedagógicas calcadas em metodologias ativas.  

estudantes na construção do processo de aprendizagem, de forma flexível, interligada e 

(MORAN, 2018, p. 4); 

(NEVES, 2018, p. 13); 

são alternativas pedagógicas nas quais o estudante encontra-se no centro do processo de 

ensino-aprendizagem, envolvendo-se na aprendizagem pela descoberta, investigação e 

resolução de problemas (VALENTE, 2018); 
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aprendizado crítico-reflexivo, onde o participante tem uma maior aproximação com a 

realidade (CUNHA, CUNHA, et al., 2017). A característica marcante é o 

protagonismo do estudante na opção pelos caminhos, nos quais assume uma postura 

mais participativa, consciente do processo, capaz de pensar e fazer escolhas, tomar 

decisões, resolver problemas, desenvolver projetos, construir conhecimento 

(ANASTASIOU, 2015; TIZIOTTO, 2018; VALENTE, 2018).  

A discussão acerca das metodologias ativas tornou-se mais acentuada a partir da 

incorporação das TDICs nos processos de ensino aprendizagem (BACICH e MORAN, 

2018; MILL, 2018). Entretanto, a história mostra que Sócrates ao utilizar a maiêutica 

provocava seus seguidores a revisarem seus conhecimentos e a construírem ou 

reconstruírem seus conceitos. Paulo Freire, por sua vez, defendia a responsabilidade do 

aluno pelo seu processo de aprendizagem em uma educação dialógica e interativa no 

Brasil; e, John Dewey d participação ativa do 

estudante impulsionado pelas suas experiências (MATTAR, 2018). 

As metodologias ativas reportam das abordagens da andragogia25 e da 

heutagogia26 (MILL, 2018). A andragogia por muito tempo foi entendida como educação 

de adultos, contudo na contemporaneidade refere-se à educação centrada no aprendiz 

(DeAQUINO, 2007). Os pressupostos estão ligados a capacidade, necessidade e desejo 

dos estudantes de assumir a responsabilidade pela aprendizagem. Envolvem o 

autodirecionamento, as experiências anteriores como base para orientar e construir a 

aprendizagem, a associação do que aprende ao desenvolvimento de papeis sociais e a 

aplicação do que foi aprendido relacionado a problemas práticos (FILATRO e CAIRO, 

2015; KENSKI e SCHULTZ, 2015; MILL, 2018).  A heutagogia é a abordagem na qual 

a aprendizagem é autodirigida. O estudante é o responsável pelo seu estudo, o qual 

gerencia e programa o próprio processo e trajetória de aprendizagem. As mudanças 

tecnológicas e dos processos produtivos requerem menos habilidades técnicas e físicas e 

mais conhecimento compartilhado. Por conseguinte, essa dinâmica cria demanda para 

aprendizagem autodirecionada (DeAQUINO, 2007; KENSKI e SCHULTZ, 2015). 

Entende-se que esse cenário de incertezas e constante mudança provoca a necessidade de 

 
25 Malcolm Knowles (1913-1997), educador norte-americano, desenvolveu a base conceitual da 
Andragogia que apoiou educadores de adultos a ajudá-los a aprender. Fonte: Elaboração da pesquisadora 
adaptado de DeAquino (2007) e Filatro e Cairo (2015). 
26 Stewart Hase, psicólogo australiano, PhD, foi professor associado da Southern Cross University e 
University of New England até 2008. Ele criou o conceito de heutagogia ou aprendizagem autodirigida. 
Fonte: Elaboração da pesquisadora adaptado do LinkedIn. 
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uma postura proativa em busca de aprendizagem ao longo da vida, seja ela formal ou 

informal, presencial ou a distância, mediada pelas TDICs.  

O papel do professor ao propor atividades de metodologia ativa é o de orientador 

de aprendizagem, provocador de situações que levem o estudante a ser ativo na 

construção do conhecimento (MILL, 2018); articulador a partir dos percursos do 

estudante, curador que escolhe o que é relevante e auxilia o estudante a encontrar sentido 

no mosaico de materiais (MORAN, 2015).  

No ensino superior, uma das metodologias ativas mais usadas é a Aprendizagem 

Baseada em Problemas (ABP) (TIZIOTTO, 2018; NEVES, MERCANTI, et al., 2018; 

CASTRO, 2018; ANDRADE e SARTORI, 2018; SILVA e MACHADO, 2017; SILVA, 

GARCIA, et al., 2017; BERNARDES, 2015; NERLING, 2015; BARRIENTOS e 

MIURA, 2015). É também conhecida como Problematização ou Problem Based Learning 

(PBL), ou ainda, a aplicação do Arco de Maguerez. Outras metodologias encontradas são 

Aprendizagem colaborativa ou cooperativa (CUNHA, CUNHA, et al., 2017; OLIVEIRA, 

2017; LEITE e RAMOS, 2017), Aprendizagem autodirigida (TIZIOTTO, 2018; 

DeAQUINO, 2007), Aprendizagem Baseada em Projetos (LORENZIN, ASSUMPÇÃO e 

BIZERRA, 2018; NERLING, 2015), Complexidade ou Pensamento complexo 

(DeAQUINO, 2007; SILVA e MACHADO, 2017), Gamificação (CARVALHO, 

BORGES e AMENO, 2018; ANDRADE, CARVALHO e MALAQUIAS, 2018), Sala de 

aula invertida (SPERANDIO, 2018; VALENTE, 2018), Aprendizagem personalizada 

VALENTE, 2018, Aprendizagem vivencial (DeAQUINO, 2007), Design thinking 

(ROCHA, 2018; CAVALCANTI e FILATRO, 2018), Exposição interativa  (CUNHA, 

CUNHA, et al., 2017), Jogos (NEVES, NETO, et al., 2018), Portfólio reflexivo ou 

E-Portfólio (GALVÃO e FERREIRA, 2018), Simulação (CUNHA, CUNHA, et al., 2017). 

Além dessas, algumas metodologias ativas são mais frequentes nas Engenharias, entre elas: 

Aprendizagem Baseada em Competências, Aprendizagem Baseada em Modelos, 

Aprendizagem imersiva, Grupos Operativos, Nanodegree e Peer Instruction (TIZIOTTO, 

2018). Na Educação Profissional e Tecnológica, baseada em competências, destacam-se 

também Aprendizagem baseada em problemas e baseada em projetos para o 

desenvolvimento de competências (KÜLLER e RODRIGO, 2013; BARBOSA e MOURA, 

2013; MORAIS, 2017). Küller e Rodrigo (2013) criaram a Metodologia dos Sete Passos, 

também ativa, para o desenvolvimento de competências que tem sido utilizada nas 

instituições de educação profissional. Os passos envolvem ação-reflexão-ação de 

estudantes e professores envolvidos no processo o que provoca experiências de 
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aprendizagem para ambos. Os autores apoiam-se nas indicações metodológicas das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional, adequadas ao 

desenvolvimento de competências, a saber: (a) trabalho como princípio educativo; (b) 

pesquisa como princípio pedagógico; (c) indissociabilidade entre educação e prática social; 

(d) indissociabilidade entre teoria e prática no processo de ensino e aprendizagem; (e) 

utilização de estratégias educacionais que favoreçam a compreensão de significados e a 

integração entre a teoria e a vivência da prática profissional. Tais indicações, traduzem-se 

em experiências de aprendizagem centradas no estudante e no seu potencial para o trabalho, 

na percepção desta pesquisadora. Convém esclarecer que as metodologias ativas não se 

excluem, as técnicas e estratégias podem ser aplicadas separadas ou em conjunto. 

Ressalta-se para este estudo três elementos importantes dessas metodologias: a 

ligação com a realidade do estudante, a experiência e a reflexão, em momentos e 

dinâmicas individuais e coletivas. 

4.2.1 Abordagens  Resultados  

Para essa tese, considerou-se importante verificar quais dessas abordagens estão 

presentes nas experiências de aprendizagem que utilizam transmídia; se há alguma 

predominância ou tendência; se há influência no público ou na lógica de distribuição dos 

conteúdos das mídias. Tais abordagens podem servir de insumos para as etapas seguintes. 

Vale esclarecer que, apesar de pertencerem à temática transmídia na educação, nem todos 

os 27 trabalhos analisados estão focados nos aspectos pedagógicos; alguns discutem a 

experiência na interação e no uso da tecnologia, outros relatam o processo de 

desenvolvimento, outros ainda, a comunicação dentro do escopo educacional. Por isso, 

para este tópico específico apresentar-se-ão aqueles que explicitaram suas opções quanto 

às abordagens adotadas.  

Nos trabalhos analisados, em 14 encontrou-se as seguintes abordagens: 

aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em jogos, aprendizagem 

baseada em projetos, aprendizagem experencial e, por fim, aprendizagem baseada em 

descoberta. Entretanto, há trabalhos que assumem a aprendizagem transmídia como mote. 

Os resumos estão disponíveis no APÊNDICE L.  Na sequência, apresenta-se o que foi 

levantado, organizado pelas abordagens. Nos quadros buscou-se pontuar os elementos de 

destaque. Para isso, selecionou-se as características elencadas por Kenski e Schultz 

(2015); e, do referencial teórico, selecionou-se algumas mais, entre elas, característica da 
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transmídia, público, ganhos percebidos e desafios identificados. Algumas dessas 

características foram explicitadas pelos autores nos trabalhos; outras foram atribuídas por 

esta pesquisadora, a partir dos possíveis elementos das lógicas discutidos nos tópicos 

2.1.3 Transmídia Storytelling, 2.1.4 Transmídia Play e 2.1.5 Transmídia Navigation 

sintetizado na Figura 29.  

Figura 29  Características das lógicas transmídia Storytelling, Play e Navigation. 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 

 

Nas experiências de aprendizagem descritas por Bonsignore, Hansen, et al. 

(2016), Alvarez et al (2013) e McCarthy, Li, et al. (2013), a aprendizagem baseada em 

problemas foi desenvolvida nas lógicas Navigation, Play e Storytelling, envolvendo os 

diferentes públicos (Quadro 61). Apesar de tanto Bonsignore, Hansen, et al. (2016) 

quanto McCarthy, Li, et al. (2013) terem utilizado games em suas experiências, ambos 

enfatizam a problematização. 
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Quadro 61  Características relatadas para a abordagem aprendizagem baseada em 
problemas. 

Características 
do modelo 
pedagógico 

Autores 
Bonsignore, Hansen, et 
al. (2016) 

Alvarez et al (2013) McCarthy, Li, et al. 
(2013) 

Característica da 
situação de 
aprendizagem 

Atividade que 
desenvolve habilidades 
de investigação científica 

Atividade construtivista 
para solucionar problema  

Atividade lúdica baseada 
na teoria do 
desenvolvimento de 
Vygotsky 

Como o 
conteúdo foi 
trabalhado 

Conteúdo STEM de 
aprendizagem informal 
atrelado a situações reais  

Conteúdo de Matemática 
trabalhado de forma 
participativa  

Descoberta de forma 
lúdica para o 
desenvolvimento do 
pensamento lógico-
matemático 

Interação 
professor/ 
estudante/ objeto 
de estudo 

Estudante role-playing, 
assume papeis para 
solucionar o problema 

Momentos individuais e 
coletivos, participação e 
envolvimento ativo; 

Interação com os pais 
para o desenvolver 
habilidades matemáticas

Característica 
transmídia 

Performance 
Mundo ficcional 
Personagem 
Espaços evocativos 
Espaços de representação 
Play/ Storytelling 

Multimodalidade  
Linearidade/ Não 
linearidade 
Criticidade 
Reconhecimento simples 
Lógica narrativa 
Retórica 
Navigation 

Engenhosidade 
Rejogabilidade
Sociabilidade 
Play 

Público Educação superior Ensino fundamental Educação infantil 
Ganhos 
percebidos 

Percepção dos 
professores (práxis) 
Aprendizagem 
significativa 

Cultura participativa 
Desenvolvimento da 
cognição distribuída, 
inteligência coletiva, 
navegação e 
visualização; 
Desenvolvimento da 
literacia nas novas 
mídias. 

Empoderamento dos 
pais, melhoria do 
relacionamento familiar, 
consciência das 
habilidades, interesses e 
desafios dos filhos em 
Matemática. 

Desafios 
identificados 

Professor: criar desafios 
engajadores quando os 
estudantes não são 
familiarizados com o 
conteúdo STEM 

Mudança do papel do 
professor para 
facilitador, mediador, 
moderador e planejador; 
Disponibilidade das 
tecnologias. 

Aderência das famílias

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 

 

A aprendizagem baseada em games ou jogos foi a tônica dos trabalhos de Pérez-

Manzano e Almela-Baeza (2018), Revelle, et al. (2015) e Rodrigues e Bidarra (2014). As 

experiências utilizaram as lógicas Play e Storytelling para a distribuição do conteúdo. 
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Quadro 62  Características relatadas para a abordagem aprendizagem  
baseada em jogos. 

Características 
do modelo 
pedagógico 

Autores 
Pérez-Manzano e
Almela-Baeza (2018) 

Revelle, et al. (2015) Rodrigues e Bidarra 
(2014) 

Característica 
da situação de 
aprendizagem 

Atividades na aventura 
gráfica para salvar a 
Antártica; 
Combinação da 
aprendizagem baseada em 
jogos e narrativa 
transmídia. 

Atividade em jogo 
colaborativo e 
aprendizagem 
cooperativa. Pautou-se 
na cognição 
corporificada.  

Atividades para explorar 
conteúdos de diferentes 
áreas do conhecimento 
relacionados ao ambiente 
e realidades dos 
estudantes. Pautou-se na 
aprendizagem conectada. 

Como o 
conteúdo foi 
trabalhado 

Conteúdo de Ciência e 
Tecnologia distribuído em 
níveis de desafio para 
superação das tarefas. 

Distribuído em 
brincadeiras sociais para 
aprender palavras pelo 
movimento motor. 

Conteúdos distribuídos 
em pontos de entrada e 
de saída; Tarefas que 
promovem o 
desdobramentos. 

Interação 
professor/ 
estudante/ 
objeto de 
estudo 

Jovens personalizavam e 
gerenciavam as 
experiências na medida 
que interagiam com os 
pares e o conteúdo. 

Criança interage com o 
conteúdo da TV, o 
ambiente com a 
Realidade aumentada e 
outras crianças por meio 
do dispositivo. 

Interação com o 
conteúdo e os pares 
proporcionaram 
aprendizagem informal

Característica 
transmídia 

Princípios dos jogos 
aplicados: motivação 
intrínseca, Flow, 
contextualização, 
autonomia e aprendizagem 
experencial; da transmídia: 
expansão e profundidade, 
continuidade e 
multiplicade, imersão e 
extrabilidade, construção 
de mundo, serialidade, 
subjetividade e realização. 
Play/ Storytelling 

Sociabilidade; 
Espaço evocativo; 
Rejogabilidade; 
Atuação; 
Agência; 
Play. 

Exploração do mundo 
ficcional; 
Expansão; 
Storytelling 
Play 

Público Jovens em busca de 
identificação profissional 

Educação infantil Educação  infantil 

Ganhos 
percebidos 

Interesse e engajamento 
por causa da distribuição 
por níveis; 
Tempo dedicado 
relacionado ao nível de 
dificuldade/superação; 
Aumento do interesse 
pelas profissões 
científicas. 

Relacionamento 
parasocial; 
Desdobramento da 
aprendizagem; 
Colaboração entre os 
pares. 

Empoderamento para a 
seleção dos caminhos de 
aprendizagem; 
Aproveitamento dos 
pontos de entrada e de 
saída para conectar com 
os conteúdos; 
Exploração de diferentes 
elementos multimídia e 
da multisensorialidade; 

Desafios 
identificados 

Professor: criar desafios 
engajadores para a 
distribuição dos conteúdos. 

Investimento em 
tecnologia. 

Professor: redefinir a 
aprendizagem para que 
os processos se 
aproximem aos contextos 
da realidade dos 
estudantes em que as 
pessoas socializam, 
entretêm e aprendem de 
maneira informal 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 



157

 

Nos trabalhos de Christin (2018) e Stansell, Tyler-Wood e Morel (2016), a 

abordagem adotada para as experiências foi aprendizagem baseada em projetos. A 

lógica expressa por Christin (2018) foi a Storytelling, porém o caráter investigativo e a 

expressão em diferentes mídias mescla com Navigation. Vale lembrar Scolari (2013) que 

uma lógica não exclui outra, mas são oportunidades para aprender mais ao longo da 

experiência. 

Quadro 63  Características relatadas para a abordagem aprendizagem  
baseada em projetos. 

Características 
do modelo 
pedagógico 

Autores  
Christin (2018) Stansell, Tyler-Wood e Morel (2016)

Característica da 
situação de 
aprendizagem 

Desenvolvimento de projetos para 
disseminação do conhecimento, 
documentação das diferenças sociais e 
jornalismo investigativo de 
problemática social. 

Atividades para criação de artefatos 
para aplicação e uso na vida real. 

Como o 
conteúdo foi 
trabalhado 

As temáticas provocaram investigação 
e produção de novos conteúdos. 

Conteúdos STEM (conceitos de 
Ciências, componentes da Matemática 
e da Engenharia) para desenvolver 
projetos de produtos a serem 
materializados em impressora 3D. 

Interação 
professor/ 
estudante/ objeto 
de estudo 

Estudantes interagiram para produzir 
conteúdo, informação e conhecimento. 

A partir do desafio do professor, 
interação para desenvolver trabalho em 
equipe, pensamento crítico, resolução 
de problemas e criação do produto. 

Característica 
transmídia 

Profundidade 
Expansão 
Storytelling 

Reconhecimento simples; 
Lógica narrativa; 
Retórica; 
Multimodalidade; 
Criticidade; 
Agência; 
Navigation. 

Público Educação superior Ensino básico 
Ganhos 
percebidos 

Ampliação para além dos limites de 
sala de aula; 
Colaboração de países da 
Latinoamérica; 
Participação e empoderamento  social. 

Consolidação dos conhecimentos de 
Matemática; 
Reflexão sobre o processo de criação 
por meio da avaliação de rubricas; 
Papel do professor: criar desafios e 
orientação. 

Desafios 
identificados 

Recursos humanos e econômicos. Criar desafios e rubricas para o 
acompanhamento;
Investimento em tecnologia. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 

 

A aprendizagem experencial aparece como abordagem nos trabalhos de Cowdy 

(2016) e de Raybourn (2014). Ambas seguem a lógica storytelling para públicos distintos. 
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Quadro 64  Características relatadas para a abordagem aprendizagem experencial.

Características 
do modelo 
pedagógico 

Autores  
Cowdy (2016) Raybourn (2014) 

Característica da 
situação de 
aprendizagem 

Atividades de reflexão sobre as 
experiências pessoais a partir da leitura 
da novela digital. Pautou-se na 
aprendizagem experencial e pedagogia 
da mobilidade. 

Atividades para treinamento militar 
pautado no modelo de aprendizagem 
experencial do exército. Apoia-se na 
cognição distribuída e cognição da 
natureza. 

Como o 
conteúdo foi 
trabalhado 

Pontos de entrada utilizou os cenários 
para desencadear reflexões. Pontos de 
saída, os estudantes transformaram 
sentimentos e medos relacionados às 
incertezas e expectativas em produções 
de mídia que deram sentido às suas 
experiências. 

Os treinandos exploram o conteúdo por 
meio da narrativa e evoluem nos 
módulos do jogo, criam uma realidade 
alternativa, simulando experiências de 
situações reais para promover 
mudanças de comportamento 
mensuráveis. 

Interação 
professor/ 
estudante/ objeto 
de estudo 

Estudantes divertiram-se e apreciaram 
o desenvolvimento da storytelling por 
meio dos textos impressos e digitais. 
Papel do professor coaprendiz e 
animador. 

Treinandos interagem com o conteúdo 
da narrativa do jogo e com os pares por 
meio das mídias.

Característica 
transmídia 

Subjetividade 
Expansão do mundo ficcional 
Storytelling 

Imersão 
Performance 
Storytelling. 

Público Educação infantil Jovens candidatos ou em serviço 
militar 

Ganhos 
percebidos 

Aprendizagem significativa; 
Literacia transmidiática: 
documentação, trabalho e 
compartilhamento das experiências por 
meio das tecnologias digitais; 
Colaboração, reflexão e participação; 
Pertencimento nos aspectos contextual 
e relacional; 
Mudança do papel do professor para 
coaprendiz e animador. 

Aprendizagem formal e informal; 
Aprendem naturalmente pela 
curiosidade e experiência; 
Riscos físicos inexistentes por causa da 
simulação; 
Processo adaptativo e dinâmico; 

Desafios 
identificados 

Estrutura onerosa  Criar rubricas para avaliação e  
acompanhamento físico, atitudinal, 
intelectual ou a combinação destes; 
Investimento em tecnologia. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 

 

A experiência de Vickers, Field e Thayne (2016) apresenta a aprendizagem 

baseada em descoberta como abordagem por meio da lógica navigation para o público 

do ensino superior.  
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Quadro 65  Características relatadas para a abordagem aprendizagem  
baseada em descoberta. 

Características 
do modelo 
pedagógico 

Autores 
Vickers, Field e Thayne (2016)

Característica da 
situação de 
aprendizagem 

Atividades mistas (estruturadas e abertas) e oficinas para 
produzir e representar  novo conhecimento pautada na 
aprendizagem pela descoberta. 

Como o 
conteúdo foi 
trabalhado 

Conteúdo surgiu da colaboração de participantes estudantes e 
professores de diferentes disciplinas, departamentos e 
universidades, das discussões utilizando técnicas de design 
thinking, das experi|ências com conteúdos audiovisuais, da 
interação por redes sociais a partir de um tema central: a 
cocriação de projetos de design transmídia. 

Interação 
professor/ 
estudante/ objeto 
de estudo 

Das experiências individuais surgiram temas comuns que foram 
desenvolvidos por meio de uma rede de aprendizagem. 
Estudante no papel de produtor. 

Característica 
transmídia 

Lógica narrativa 
Criticidade 
Multimodalidade 
Linearidade/Não linearidade 
Navigation 

Público Educação superior 
Ganhos 
percebidos 

Laboratórios maker para prototipação das ideias e testes; 
Desenvolvimento das características do estudante produtor 
dentro da universiade, do currículo, para além da universidade;  
Ampliação da colaboração para produção acadêmica 
compartilhada; 
Melhoria dos relacionamentos institucionais. 

Desafios 
identificados 

Participantes que não enxergaram os benefícios do trabalho 
compartilhado. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 

 

Por fim, os trabalhos que defendem a aprendizagem transmídia, entre eles, Reid 

e Gilardi (2016), Tombleson, Wolf, et al. (2016) e Wang e Singhal (2016). Os dois 

primeiros relataram experiências voltadas para o ensino superior e o último para jovens 

independente da escolaridade. Reid e Gilardi (2016) consideram o ensino transmídia 

como método que promove a participação ativa pelo empoderamento dos estudantes para 

criar projetos de aprendizagem. Por outro lado, Tombleson, Wolf, et al. (2016) entendem 

como abordagem de ensino, tal qual esta pesquisadora, na qual o estudante tem a 

liberdade de utilizar diferentes plataformas a seu tempo, mantendo a capacidade de 

entender os materiais e, desta forma, serem incentivados a aprofundar-se em um ou mais 

dos diferentes pontos de contato com o conteúdo. Outra visão é a de Wang e Singhal 

(2016) que utilizaram a transmídia como Edutainment - misto de educação e 

entretenimento a fim de atingir o público jovem de forma massiva. 
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Quadro 66  Características relatadas para a abordagem aprendizagem transmídia.

Características 
do modelo 
pedagógico 

Autores
Reid e Gilardi (2016) Tombleson, Wolf, et al. 

(2016) 
Wang e Singhal (2016) 

Característica da 
situação de 
aprendizagem 

Experiência projetada 
com base em 
Storytelling, Cultura 
participativa e 
inteligências múltiplas. 
Atividades que 
integravam sala de aula 
invertida, instrução 
baseada em conteúdo 
(IBC) e aprendizagem 
baseada em projeto 
(ABP).  

Experiência apoiada na 
cultura participativa em 
que os estudantes 
colaboravam para o 
enriquecimento do 
conteúdo. 

Experiência de 
edutaiment para a 
sensibilização, 
informação, 
conscientização e 
engajamento de jovens 
latino-americanos acerca 
da saúde sexual. Pautou-
se na teoria da persuasão 
narrativa. 

Como o 
conteúdo foi 
trabalhado 

Conteúdo do currículo 
Leitura acadêmica. Os 
estudantes desenvolviam 
projetos de mídia em 
múltiplas modalidades. 
Estes eram autoavaliados 
e avaliados pelos pares 
por rubricas para serem 
aperfeiçoados.  

Conteúdo das disciplinas 
de Transmídia 
Storytelling e Introdução 
a Mídia Social 
distribuídos em 
diferentes canais, mídias 
e plataformas para 
interação de acordo com 
os desafios e 
questionamentos 
levantados pelo 
professor. 

Conteúdo incorpora 
mensagens educacionais 
em narrativas de 
entretenimento em 
plataformas digitais para 
promover a saúde sexual 
e reprodutiva. 

Interação 
professor/ 
estudante/ objeto 
de estudo 

Papel do estudante: 
produtor, participante, 
observador, avaliador; 
Papel do professor: 
observador, orientador, 
consultor,  moderador, 
incentivador. 

Estudante em processo 
de mobilização saindo da 
zona de conforto 
interagindo com os pares 
e os conteúdos;  
Papel do professor: 
orientador, criador de 
desafios, incentivador de 
questionamentos para a 
criação de conhecimento. 

Público jovem interagiu 
com uma série de drama 
on-line e várias 
extensões narrativas em 
diversas plataformas 
digitais. 

Característica 
transmídia 

Multimodalidade 
Cultura participativa 
Criticidade 
Reconhecimento simples 
Lógica narrativa 
Retórica 
Storytelling 

Multimodalidade 
Cultura participativa 
Storytelling 

Serialidade 
Construção de mundo 
(personagens)
Profundidade 
Extensão
Inclusivo. 
Storytelling 

Público Educação  superior Educação superior Jovens 
Ganhos 
percebidos 

Engajamento;  
Empoderamento; 
Motivação intrínseca 
aumentada pela 
qualidade do trabalho 
produzido; 
Desenvolvimento de 
habilidades: negociação, 
apropriação da  

Caminhos 
individualizados 
respeitando estilos e 
modalidades preferidas; 
Percepção da 
oportunidade de aprender 
fora da sala de aula; 
Percepção do seu papel 
profissional imerso em  

Engajamento; 
Positivo para 
intervenção, inclusão e 
transformação social; 
Percepção como atraente, 
educacional e 
transformador; 
Cultura participativa. 

(continua) 
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(conclusão) 

Características 
do modelo 
pedagógico 

Autores 

Reid e Gilardi (2016) Tombleson, Wolf, et al.
(2016) 

Wang e Singhal (2016)

Ganhos 
percebidos 

tecnologia, gestão do 
tempo, pesquisa, 
oratória, pensamento 
crítico, criatividade e uso 
autêntico de segunda 
língua. 

ambiente digital; 
Criatividade;  
Envolvimento maior dos 
estudantes para 
aprofundar o conteúdo. 
 

 

Desafios 
identificados 

Criar os critérios de 
avaliação 
Acompanhar 
desempenhos individuais 
no processo 

Estudantes: como lidar 
com a sobrecarga 
cognitiva com tantos 
canais de comunicação e 
informação; como 
cativar para 
aprofundamento do 
estudante que, ateve-se 
ao essencial, justificando 
falta de tempo; 
Professor: Mudança de 
postura modelo empurrar 
para puxar; Sensação de 
perder o controle do 
processo; canais de 
comunicação diferentes; 
pressupor que por usar 
tecnologia, o estudante 
sabe o que fazer com ela. 

Manter a qualidade para 
intervenções futuras por 
meio da correspondência 
entre os temas de 
educação e estilos de 
apresentação e as 
características, 
motivações, interesses e 
hábitos da mídia do 
público-alvo em 
potencial. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 

4.2.2 Considerações acerca da abordagem pedagógica 

Neste estudo sobre os aspectos pedagógicos presentes nas experiências de 

aprendizagem que utilizaram transmídia, identificou-se que as abordagens estão ligadas 

às teorias críticas pós-modernas e pedagogias emergentes. Dessas, as experiências que 

referem-se às clássicas são de trabalhos mais antigos do ano 2013. Alvarez, et al, (2013) 

e McCarthy, Li, et al. (2013) citaram o construtivismo, ambos voltados para a 

Matemática27, na abordagem aprendizagem baseada em problemas. Possivelmente, a 

análise do contexto no planejamento para essas experiências provocou adaptações das 

teorias construtivistas a fim de adequar às intencionalidades, ao ambiente social, cultural 

e tecnológico vigente. 

 
27 No portal de periódicos CAPES, os  .and. 

artigos relacionados a metodologias publicados nas décadas 1990 e 2010. A 
partir de 2010, os resultados mostraram títulos relacionados às TICs, sinalizando a influência das mudanças 
de relações e espaços provocadas pelo ambiente digital. Fonte: Elaboração da pesquisadora.  
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Com relação às predominâncias, as ocorrências das abordagens foram 

equilibradas, distribuídas entre aprendizagem baseada em problemas  três; baseada em 

jogos  três; transmídia  três; baseada em projetos  duas; experencial  duas; e, baseada 

em descoberta - uma. Apesar desse equilíbrio, constatou-se que a resolução de problemas 

ou problematização foi citada em vários trabalhos que declararam adotar outras 

abordagens. Em Rodrigues e Bidarra (2014), foi como habilidade a ser desenvolvida no 

design para a experiência de aprendizagem; e, em Christin (2018), Stansell, Tyler-Wood 

e Morel (2016) e Bonsignore, Hansen, et al. (2016), como estratégia pedagógica.  

No tocante às lógicas da transmídia, identificou-se que apesar dos trabalhos 

expressarem transmídia storytelling no planejamento, tanto a navigation quanto a play 

apareceram nos procedimentos pedagógicos adotados. O mundo ficcional e os 

personagens na storytelling e na play foram os elementos que ajudaram a criar a imersão28 

e extrabilidade29 em Pérez-Manzano e Almela-Baeza (2018), Christin (2018), Wang e 

Singhal (2016), Cowdy (2016) e Raybourn (2014). Possivelmente, a identificação com 

cenários, situações e personagens evocaram lembranças e remeteram os estudantes às 

suas realidades. Para esse tópico de estudo significa que na situação (experiência) de 

aprendizagem quanto mais os professores puderem associar os conteúdos e as interações 

a esses elementos, relacionando-os a contextos reais, maior a probabilidade de 

identificação e desdobramentos ao longo da experiência. Sinaliza também que o uso das 

diferentes lógicas não precisa seguir um planejamento fechado. Por fim, a flexibilidade e 

diversificação dessas lógicas foram benéficas e promoveram aprendizagens. 

Quanto ao público e a relação com as abordagens, as experiências de 

aprendizagem destinadas aos estudantes da Educação Superior foram as mais 

diversificadas. Excetuando-se jogos e experencial, as demais abordagens foram aplicadas. 

É possível que na análise do contexto, essas abordagens tenham sido escolhidas em 

função da maturidade e os estilos de aprendizagem desse público numa perspectiva 

andragógica. Na Figura 30 exibe-se a distribuição, diferenciou-se as abordagens por cor 

para facilitar a visualização das ocorrências nos outros públicos. Note-se que para este 

estudo, a abordagem transmídia evidenciada para os públicos da educação superior e 

jovens independente do nível de escolaridade é um sinal positivo, pois abre as 

oportunidades para a inclusão de estudantes com deficiência que pode ser estendido aos 

demais níveis. 

 
28 Jenkins (2010, 2009c), Pratten (2015). 
29 Jenkins (2010, 2009c) 
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Figura 30 Abordagens pedagógicas distribuídas por público

Fonte: Elaboração da pesquisadora.

4.2.3 Triangulação dos dados - aspectos pedagógicos: 

Das pesquisas no ambiente e da revisão integrativa reuniu-se as informações das 

metodologias ativas e abordagens na Figura 31.

Figura 31 Triangulação dos dados acerca dos aspectos pedagógicos.

Fonte: Elaboração da pesquisadora compilado dos resultados das pesquisas.

Estudantes 
Educação 
Superior

Estudantes 
Educação 
Superior

Transmídia
- Reid e Gilardi (2016)
- Tombleson, Wolf, et 

al. (2016)

Problemas
- Bonsignore, Hansen, 

et al. (2016)

Projetos
- Christin (2018)

Descoberta
- Vickers, Field e 
Thayne (2016)

Estudantes 
Educação 

Básica

Estudantes 
Educação 

Básica

Problemas
- Alvarez et al (2013)

Projetos
- Stansell, Tyler-Wood 

e Morel (2016)

Estudantes
Educação 

Infantil

Estudantes
Educação 

Infantil

Problemas
- McCarthy, Li, et al. 

(2013)

Jogos
- Revelle, et al. (2015)
- Rodrigues e Bidarra 

(2014)

Experencial
- Cowdy (2016)

Jovens 
independente do 

nivel de escolaridade 

Jovens 
independente do 

nivel de escolaridade 

Transmídia
- Wang e Singhal 

(2016)

Jogos
- Pérez-Manzano & -
Almela-Baeza (2018)

Experencial
- Raybourn (2014)

Metodologias ativas 
(ordem decrescente de 
ocorrências)

Metodologias ativas 
(ordem decrescente de ocorrências)

Abordagens 
Ensino Superior

Vivências
Estudo de caso
Resolução de problemas
Simulação

Resolução de problemas
Vivências
Elaboração de projetos
Estudo de caso

Transmídia
Problemas
Projetos
Descoberta

Resolução de problemas é comum;
As estratégias das metodologias ativas aparecem nas abordagens de 
ensino das experiências de aprendizagem transmídia; 
Vivências equivale a Performance dentro da abordagem transmídia.

Aproveitar o conhecimento explicitado a fim de proporcionar 
novos aprendizados para professores e estudantes por meio de 
experiências de aprendizagem utilizando a transmídia.

Observações

Oportunidade para

Estudantes Professores Revisão integrativa
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Na Figura 32 reuniu-se os desafios relatados pelos professores e os que foram 

assinalados pelos autores na revisão integrativa. 

Figura 32  Triangulação dos dados acerca dos desafios relacionados aos aspectos 
pedagógicos. 

 
relataram como desafio:  
(recorte quadro 55) 

 
identificou-se como desafios para professores:  
(recorte dos quadros 61, 62, 63, 65, 66) 

 Desenvolver experiência de aprendizagem 
para auxiliar estudante;  
 Facilitar processo de ensino e 
aprendizagem;  
 Manter a motivação; 
 Socializar estudantes;  
 Equiparar o nível dos estudantes;  
 Lidar com estudante em sala de aula;  
 Passar conteúdo;  
 Reavaliar as práticas. 

 Criar desafios engajadores para a distribuição dos 
conteúdos; 
 Redefinir a aprendizagem para que os processos se 
aproximem aos contextos da realidade dos 
estudantes em que as pessoas socializam, entretêm 
e aprendem de maneira informal 
 Criar rubricas para acompanhamento; 
 Criar critérios de avaliação; 
 Acompanhar desempenhos individuais no processo; 
 Lidar com canais de comunicação diferentes;
 Manter a qualidade para intervenções futuras. 

  manter a motivação e socializar estudantes migram para engajamento; 
 a equiparação do nível dos estudantes migra para acompanhamentos 
individuais; 
 facilitar processo de ensino aprendizagem, passar o conteúdo, lidar 
com estudantes em sala de aula, reavaliar as práticas migram para 
redefinir a aprendizagem para que os processos se aproximem aos 
contextos da realidade dos estudantes. 

  Aproveitar o conhecimento explicitado para aprender com as 
experiências bem-sucedidas, pois há informações que podem sanar 
parte dos desafios relatados; 

Fonte: Elaboração da pesquisadora compilado dos resultados das pesquisas. 

4.3 RECURSOS DE APRENDIZAGEM NAS EXPERIÊNCIAS  

Antes de apresentar o resultado das revisões sistemáticas, convém alinhar alguns 

conceitos pela diversidade de nomenclaturas encontradas. No contexto educacional, é 

comum encontrar os termos mídia, conteúdo/recurso educacional, recurso/material 

didático como sinônimos para identificar, nos planos didáticos, o que será utilizado no 

processo de aprendizagem do estudante para mediar o conhecimento. Filatro e Cairo 

(2015) diferenciam material didático, recurso educacional e conteúdo educacional na 

perspectiva da produção de conteúdos. Na reflexão dessas 

concreto. Em geral, utilizado em sala de aula presencial, nas atividades a serem 

desenvolvidas que, de certa forma, exclui o digital. Já recurso educacional  refere-se ao 

formato digital, multimidiático e hipertextual em que as mídias e tecnologias convergem. 

Nas experiências de 
aprendizagem 
utilizando a 
transmídia... 

Oportunidade para 

Professores Revisão integrativa



165

Por fim, para conteúdo educacional , as autoras consideram o contexto da educação a 

distância, no qual as interações do estudante têm os conteúdos como ponto de partida. 

Tais conteúdos incorporam a apresentação dos tópicos e a proposição de atividades que 

são desenvolvidas por uma comunicação didática. Esta, por sua vez, faz a ligação entre 

esses elementos. Dessa maneira, tais conteúdos precisam ser autosuficientes em relação 

ao modelo pedagógico centrado no professor, o que significa que eles precisam apresentar 

clareza, completude, confiabilidade e facilidade de acesso. Já o glossário de terminologia 

curricular da Unesco traz um termo mais abrangente - recurso de aprendizagem, isto é, 

ualquer recurso  incluindo materiais impressos e não impressos e recursos 

online/open-access  que apoie e potencialize, direta ou indiretamente, a aprendizagem e 

o ensino  (UNESCO BRASIL, 2016).  

Ao analisar esses conceitos no contexto desta tese, entende-se que usar o termo 

, considerando somente o digital, pode excluir possibilidades para 

os estudantes com deficiência visual, pois estes, em algum momento necessitam de algo 

sua 

produção mostra-se inadequado, pois o foco deste trabalho é o planejamento. Contudo, 

algumas das características da autosuficiência são válidas como clareza, confiabilidade e 

facilidade de acesso. Justifica-se excluir completude dessas características porque dentro 

do conceito de transmídia, uma parte da informação ajuda a compor o todo. Por isso, 

adotou-se o termo mais abrangente recurso de aprendizagem, considerado para esta tese 

como todo material, produzido ou não pelo professor, que possui informação ou 

conhecimento a ser trabalhado na experiência de aprendizagem do estudante. Tal recurso 

de aprendizagem, enquanto mídia, poderá estar em suporte físico ou digital, ser 

multimidiático, multimodal, hipertextual, de forma estática ou em movimento. 

Nesta tese, identificar os recursos de aprendizagem utilizados nas experiências de 

aprendizagem transmídia tem o objetivo de levantar possibilidades que poderão ser 

aproveitadas pelos professores em seus futuros planejamentos. Nesse sentido, as 

indagações que nortearam essa etapa referem-se a quais recursos de aprendizagem foram 

utilizados; se houve alguma predominância de mídia e como estavam organizados nas 

lógicas. Para a categorização dos recursos de aprendizagem considerou-se as mídias partir  

de algumas fontes. De acordo com Santaella (2007), as mídias podem estar em diferentes 

fontes de linguagem, a verbal, visual ou sonora. Ainda em linguagem, Filatro e Cairo 

(2015), ao abordar a elaboração de conteúdos, agruparam os formatos das mídias pela 

linguagem que as caracteriza, são elas, texto para mídia impressa, hipertexto, imagem, 
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áudio, multimídia, vídeo. Macedo (2013, 2010), por sua vez, ao abordar a elaboração de 

objetos de aprendizagem acessíveis, agrupou os formatos tendo como base o modo de 

apresentação, a saber, texto, imagens em movimento, imagens estáticas, tabelas, gráficos 

e áudio. Contudo, para este momento do estudo, considerando o que foi relatado nas 

entrevistas com estudantes com deficiência visual e a hibridação provocada pela 

convergência das mídias, preferiu-se um agrupamento que levou em conta como as 

informações estão disponíveis e são reconhecidas por eles. Por isso, decidiu-se agrupar 

em multimídia, áudio, imagem em movimento, imagem estática e texto.  

4.3.1 Recursos de aprendizagem  Resultados 

Nos 25 trabalhos analisados, identificou-se os seguintes recursos de aprendizagem 

(Quadro 67): 

Quadro 67  Recursos de aprendizagem agrupados por mídia. 

Mídia Recursos de aprendizagem Relatados nos trabalhos 
Multimídia 
 

Animações, audiovisual, blog, clips, 
conteúdo imersivo, documentário (para 
TV, vídeo, cibermedial), game (roleplay, 
multiplay; no site; interativo), gamebook, 
gráficos callejeras, historietas na TV, 
jornal audiovisual, livro digital, livro 
multiplataforma, livro transmídia, 
machinima, maquete, material digital 
(multiformato), material físico, 
microepisódio para TV, movisódio, 
museu, multimídia interativa, newsgames, 
novela digital, performance (intervenção 
pública), pôster, projeção na rua, puzzle, 
quadrinhos, realidade aumentada, 
realidade virtual, reportagem, revista 
digital, roleplay, romance digital, seriado 
cômico, whatsappsódio; 

Pérez-Manzano e Almela-Baeza (2018); Osuna-
Acedo, Marta-Lazo e Frau-Meigs (2018); Pérez-
Maíllo, Serrano e Esteban (2018); Christin 
(2018); Cirne, Bueno e Belém (2017); Vázquez-
Herrero, López-García e Lovato (2017); Bala, et 
al. (2017); Bermúdez e Marin (2015); Blanco 
(2016); Anderson e McLachlan (2016); Stansell, 
Tyler-Wood e Morel (2016); Reid e Gilardi 
(2016); Tombleson, et al. (2016); Wang e Singhal 
(2016); Cowdy (2016); Bonsignore et al. (2016); 
Hall, Hume e Tazzyman (2015); Hernández 
(2014); Quiceno e Cardona (2014); Revelle et al. 
(2014); Rodrigues e Bidarra (2014); Raybourn 
(2014); McCarthy et al. (2013); Pence (2012); 
Montalvo-Castro (2012); Lamb (2011); 

Áudio Documento sonoro, música, podcast, 
rádio; 

Pérez-Maíllo, Serrano e Esteban (2018); Christin 
(2018); Bermúdez e Marin (2015); Blanco 
(2016); Anderson e McLachlan (2016); Raybourn 
(2014). 

Imagem 
estática 

Comic, desenhos, fotografia, 
ilustração, imagem, documento visual, 
infografia; 

Christin (2018); Pérez-Maíllo, Serrano e Esteban 
(2018); Vázquez-Herrero, López-García e Lovato 
(2017); Bermúdez e Marin (2015); Tombleson, et 
al. (2016); Quiceno e Cardona (2014); Montalvo-
Castro (2012). 

Imagem 
em 
movimento 

Documento visual, infografia, 
apresentação, led em via pública, 
mapa interativo; 

Montalvo-Castro (2012); Christin (2018); 
Vázquez-Herrero, López-García e Lovato (2017); 
Bermúdez e Marin (2015); Reid e Gilardi (2016). 

Texto Conto, poesia, peças clássicas, livro, 
texto (impresso, curto, acadêmico). 

Vázquez-Herrero, López-García e Lovato (2017); 
Bonsignore, et al. (2016); Blanco (2016); 
Anderson e McLachlan (2016); Quiceno e 
Cardona (2014); Pence (2012); Lamb (2011). 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 
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No tocante às lógicas de distribuição, Storytelling e Play foram as mais recorrentes 

para recursos de aprendizagem multimídia (Figura 33). Vale notar que a partir de 2015, 

houve um crescimento em número de publicações que tratam de transmídia. Infere-se que 

a popularização dos acessos às tecnologias digitais, a hibridação das linguagens 

favoreceram esse crescimento. 

Figura 33  Recursos de aprendizagem: ocorrências das mídias por lógica.

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 

 

Conforme mencionado nas considerações do tópico 4.2.1, a adoção de diferentes 

lógicas de distribuição pode potencializar as oportunidades de aprendizagem. Uma 

maneira de visualizar essas interseções foi por meio da distribuição dos recursos de 

aprendizagem em um diagrama de Venn, conforme exibe-se na Figura 34. Sugere-se a 

visualização a partir do centro. Na confluência das três lógicas estão os recursos de 

aprendizagem comuns, a saber: imagem, livro, vídeo, fotografia, game, blog e 

quadrinhos. Além desses, quando se trata da interseção entre navigation e play 

acrescente-se objetos de táteis e livros trasmídia. Vale notar que para o público de 

estudantes com deficiência é uma indicação apropriada. Em seguida, na interseção entre 

play e storytelling, outros recursos são acrescidos. Se por um lado, há uma riqueza de 

opções, por outro, aumentam os cuidados a serem tomados para a acessibilidade. 
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Figura 34  Recursos de aprendizagem distribuídos nas lógicas e suas intersecções. 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 

4.3.2 Considerações acerca dos recursos de aprendizagem 

No levantamento dos recursos de aprendizagem presentes nas experiências 

transmídia considerou-se o que fora citado pelos autores. Com relação às indagações que 

nortearam esse tópico, encontrou-se: 

 Os recursos de aprendizagem utilizados foram variados entre físicos, 

virtuais, em diferentes suportes de mídia e de plataformas diferenciadas: 

 O predomínio foi da multimídia; 

 A lógica storytelling abarcou mais recursos de aprendizagem, destacando-

se os que são multimídia; 

 Na intersecção das três lógicas os recursos de aprendizagem comuns foram 

imagem, livro, vídeo, fotografia, game, blog e quadrinhos; 

 Na intersecção das lógicas play e navigation, acrescente-se objetos tatéis 

e livro transmídia aos mencionados no tópico anterior.  

Ao levar em conta o estudante com deficiência visual, essas informações 

sinalizam que os recursos de aprendizagem das intersecções das lógicas play e navigation 

já fazem parte de seu cotidiano. Para as demais intersecções, as possibilidades requererão 
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cuidados com a acessibilidade em diferentes níveis, na medida em que aumenta a 

complexidade do recurso de aprendizagem, a exemplo os de realidade aumentada.  

4.3.3 Triangulação dos dados recursos de aprendizagem 

Das pesquisas com estudantes com deficiência visual, professores e da revisão 
integrativa reuniu-se as informações na Figura 35. 

Figura 35  Triangulação dos dados sobre recursos de aprendizagem. 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora compilado dos resultados das pesquisas. 
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4.4 PLANEJAMENTO PARA EXPERIÊNCIAS DE APRENDIZAGEM  

TRANSMÍDIA  

Planejar uma atividade educativa é uma ação intencional que visa a efetivação da 

aprendizagem (RIBEIRO, REAL, et al., 2003; CLEMENTINO, 2015). Por ser 

intencional, o professor precisa considerar o que esperar que os estudantes aprendam e, a 

partir daí, organizar conteúdos, recursos, ferramentas disponíveis, tempos e 

procedimentos, de preferência, metodologias ativas. Segundo Clementino (2015), o plano 

deve ser flexível, claro, simples, objetivo e viável. Assim, será funcional para todos que 

trabalham com ele. Nesse plano, os conteúdos a serem abordados devem estar 

organizados e integrados aos conceitos, conhecimentos e experiências para que possam 

ir ao encontro dos objetivos e interesses dos estudantes de tal forma que ele possa escolher 

os próprios caminhos. Nesse sentido, planejar para uma experiência pode ser desafiante 

para o professor. Isso se deve porque as experiências são holísticas, pessoais e 

situacionais. Holística por incluir ao longo do tempo, ações, pensamentos e sentimentos 

de quem experimenta; ser percebida de forma subjetiva; e, por fim, depender de um 

contexto ou situação (KALBACH, 2017).  

No presente estudo, considerando-se a perspectiva do professor, vários desafios 

estão colocados, entre eles: planejar para a experiência, pensar na transmídia, na 

acessibilidade e no contexto dos ambientes digitais. Assim, este tópico dedica-se ao 

terceiro objetivo específico, ou seja, buscou-se identificar elementos relativos ao 

planejamento para as experiências de aprendizagem que utilizam transmídia. Justifica-se 

tal enfoque, pois estes elementos serão utilizados como base de conhecimento para 

subsidiar as escolhas a serem feitas pelos professores no planejamento futuro. 

4.4.1 Aspectos do planejamento didático envolvendo a transmídia  

Filatro e Cairo (2015) colocam a importância de um planejamento integrado das 

mídias para desenvolver uma narrativa transmídia, lembrando que cada parte do conteúdo 

deve compor um todo integrado e significativo. Ampliando a focalização das autoras em 

conteúdo educacional para o planejamento de uma educação transmídia, Montanaro 

(2016) sugere que o professor inclua a criação e/ou seleção de diferentes peças midiáticas 

(entenda-se para esta tese como recursos de aprendizagem) que possam compor um 

conjunto unificado de materiais; previsão de como cada um deles será apresentado, os 
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pontos de interação, diálogo e de ação dos estudantes. Destaca esses como principais 

aspectos para a criação transmídia a fim de que a estratégia educacional tenha sucesso. 

Entretanto, o professor deve estar preparado em termos de domínio de conteúdo, 

conhecimento do seu público, de mídias e convergências:  

 Quanto ao domínio do conteúdo, para criar um universo ficcional do que será 

estudado, convém conhecer o que não está evidente, por exemplo, motivações, 

medos, angústicas, qualidades e virtudes dos personagens ou objetos do 

conteúdo. Desta forma,  pode provocar a exploração de outras perspectivas 

por meio da pesquisa. Ou seja, verificar os múltiplos aspectos que envolvem 

a informação ou o conteúdo trabalhado;  

 Identificar o público alvo para poder adequar as tecnologias e as atividades 

ao contexto social. Incluir as mídias, o que cada uma vai cobrir para dar a 

sensação de completude, quais são os pontos de entrada, as ações dos 

estudantes e seus papeis dentro da dinâmica; 

 Determinar os pontos em comum e os pontos de convergência com os demais 

objetos de estudo. Vale lembrar que não se pode criar a sensação de pré-

requisito, nem tampouco utilizar esse recurso como um elemento adicional de 

curiosidade. Ele deve funcionar como recompensa pelo esforço cognitivo 

empregado para descoberta;  

 Com relação ao engajamento dos estudantes, pode ser um desafio pela 

complexidade de criar o envolvimento sinérgico e imersivo. Contudo convém 

demarcar momentos de participação, de exploração, de pesquisa ou de 

finalização de um evento.  

Na visão de França (2015), para desenvolver a aprendizagem transmídia, o 

professor deve incluir no planejamento sete orientações pedagógicas para a sala de aula, 

são elas: 

1. Estabelecer conexões entre o assunto do currículo escolar, escolhido como 

objeto de conhecimento, e os recursos de aprendizagem (nesta tese) utilizando 

estruturas narrativas ou outros mecanismos; 

2. Acessar o objeto de conhecimento utilizando tecnologias e mídias. Para criar 

interação multimodal, sugere utilizar três tipos;  

3. Criar relações entre o objeto de conhecimento e as demandas socioculturais 

para buscar percepção de relevância para a vida em sociedade; 



172

4. Provocar a participação dos estudantes por meio de questões, pistas de 

informação para busca e complementos de informação do objeto de 

conhecimento. Sugere incentivar o uso de tecnologias e mídias mediando os 

achados dos estudantes; 

5. -los ao objeto de conhecimento com 

o intuito de estimular a expressão de si e o engajamento pela própria 

 

6. Proporcionar condições para que os estudantes sejam protagonistas e 

colaboradores nos processos de aprendizagem por meio de propostas 

individuais e coletivas; 

7. Prolongar os espaços de aprendizagem para além da sala de aula utilizando as 

mídias e tecnologias em rede.  

Montanaro (2016), quando faz referência à exploração de outras perspectivas, e 

França (2015), ao referir-se a prolongar os espaços de aprendizagem, ambos sinalizam 

oportunizar aprendizagem informal. Esta ganha força no entorno digital por meio das 

redes sociais, comunidades, sites entre outras plataformas e, portanto, fora da escola. 

Neste sentido, o estudo de Scolari (2018) baseou-se na cultura transmídia dos jovens, ele 

resultou na taxonomia das competências transmídia e estratégias de aprendizagem 

informal de jovens estudantes. Tal mapeamento objetiva apoiar professores na elaboração 

de fichas didáticas que, no contexto brasileiro, são os planejamentos didáticos. As 

competências transmídia surgiram da qu

 As competências transmídia estão 

alinhadas ao contexto digital. Elas envolvem produção, consumo e pós-produção de 

conteúdos de mídia. São nove dimensões, entre elas Produção, Prevenção de riscos, 

Performance, Gestão social, Gestão individual, Gestão de conteúdos, Mídia e tecnologia, 

Ideologia e ética e Narrativa e estética. Estas se desdobram em 44 habilidades principais 

e 190 específicas. Parte da escrita para a produção multimídia, da simplicidade para a 

complexidade, da técnica para práticas críticas e éticas, do cognitivo às atitudes 

pragmáticas. As estratégias informais de aprendizagem contemplam seis modalidades 

Aprender fazendo, Resolver problemas, Imitar/Simular, Jogar, Avaliar e Ensinar. Para 

cada modalidade reflete-se quatro dimensões: Sujeito  como os estudantes participam da 

aprendizagem? (de forma individual ou participativa);  por quê estão buscando 

determinada competência ou objeto de conhecimento? (interesse pessoal ou situacional); 
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Tempo  quais são os padrões temporais da experiência de aprendizagem informal? 

(contínua ou excepcional); qual a duração de uma experiência de aprendizagem? (curta 

ou demorada); foi planejada ou não?; Espaço  qual o lugar onde acontece a experiência? 

(espaço específico, exemplo um fórum online criado para o objeto de estudo, uma 

biblioteca, entre outros. Ou não específico, exemplo uma comunidade virtual criada por 

terceiros); será em um espaço físico ou virtual (espaço offline ou online); Interrelações e 

papeis  como o conhecimento é transmitido de um sujeito a outro? (papel de quem ensina 

ou de aprendiz);  como criam conhecimento de forma colaborativa? (SCOLARI, 2018). 

França (2015), Montanaro (2016) e Scolari (2018) compartilham da pertinência 

da transmídia para o processo educativo. A primeira, refere-se à aprendizagem 

transmídia; o segundo, à educação; por fim, o terceiro, à literacia transmídia. As 

orientações de França (2015) demonstram cuidar da empatia com o estudante e as 

condições para o desenvolvimento das metodologias ativas.  Nesse sentido, destaca-se a 

busca pelas demandas socioculturais que pertencem ao contexto do estudante. De forma 

complementar, Montanaro (2016) sugere a criação de relações com o universo ficcional 

onde se adentra às conexões das motivações, sentimentos dos personagens às possíveis 

oportunidades para identificação e engajamento dos estudantes nas experiências. Ambos 

abordam a lógica storytelling em suas teses. Em França (2015), observa-se possibilidades 

para as outras lógicas quando sugere estabelecer conexões entre os assuntos a serem 

abordados utilizando estruturas narrativas ou outros mecanismos. Essa autora, ao propor 

criar interação multimodal por meio de três tipos de mídia, também amplia a oportunidade 

de pessoas com deficiência ao acesso. Em Scolari (2018), há empatia e conexões com as 

experiências dos estudantes, pois surgiu a partir de sua cultura. Diferente dos autores a 

taxonomia é aberta a diferentes lógicas transmídia. Para esta tese, sinaliza que é preciso 

tanto pensar nos recursos de aprendizagem a serem selecionados ou produzidos pelos 

professores, quanto pensar nos conteúdos de mídia a serem produzidos pelos estudantes.

Das contribuições de França (2015), Filatro e Cairo (2015), Montanaro (2016) e 

Scolari (2018) poder-se-ia considerar da macro para a micro ação de planejar:  

 Identificação de relações entre unidade de estudo e as demandas 

socioculturais; 

 Seleção ou criação de diferentes mídias (recursos de aprendizagem para essa 

tese) para uma composição unificada, buscando uma interação multimodal; 

 Identificação dos aspectos que envolvem a informação ou unidade de estudo 

a serem trabalhadas; 
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 Identificação de pontos em comum e pontos de convergência entre os 

recursos de aprendizagem e os conteúdos a serem abordados;

 Identificação das competências transmídia e estratégias de aprendizagem 

informal; 

 Previsão de pontos de interação, diálogo e ação dos estudantes; 

 Previsão de momentos de participação, de exploração, de pesquisa ou de 

fechamento de um evento; 

 Sinalização de pontos para a inclusão de provocações para participação, tais 

como, questões, pistas ou complementos de informação; 

 Inclusão de atividades individuais e coletivas em que os estudantes exerçam 

papeis de protagonismo e de colaboração; 

 Ampliar os espaços de aprendizagem por meio das tecnologias. 

Nessa primeira compilação, os elementos a serem considerados para o 

planejamento da experiência transmídia até o momento são: demandas socioculturais, 

recursos de aprendizagem multimodais, sobreposições e convergências entre informações 

e conteúdos, atividades e intervenções. Na sequência, partiu-se para a revisão integrativa 

afim de verificar novas contribuições. 

4.4.2 Contribuições da Revisão integrativa  

Nessa etapa buscou-se identificar como as experiências de aprendizagem 

utilizando a transmídia foram elaboradas, quais elementos no planejamento foram 

considerados como relevantes, se houve diferenças entre as lógicas. Assim poder-se-á 

confirmar o que foi colocado no tópico anterior e até acrescentar novas informações. No 

Quadro 68 relaciona-se os trabalhos da revisão integrativa que contribuíram para esse 

tópico. Dos 40 títulos analisados, 30 apresentaram ou sinalizaram contribuições para o 

planejamento.  
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Quadro 68  Trabalhos que abordaram ou sinalizaram elementos pertinentes ao 
processo de elaboração de experiências transmídia na educação, organizados por lógica.

Lógica
Transmídia 

Experiências de aprendizagem relacionadas à (ao):

Navigation  Infotenimento - Cirne, Bueno e Belém (2017); 
 Comunidade para criação e compartilhamento de conhecimento por meio de 

atividades estruturadas e aprendizagem por descoberta - Vickers, Field e 
Thayne (2016); 

 Resolução de problemas no campo da Matemática em processo colaborativo 
- Alvarez, et al. (2013); 

Play  Alfabetização e reforço escolar - Revelle, et al. (2015); 
Storytelling  Mudança de visão sobre profissionais científico-tecnológicos - Pérez-

Manzano e Almela-Baeza (2018); 
 Alfabetização transmídia - Pérez-Maíllo, Sánchez Serrano e Pedrero Esteban 

(2018); 
 Aprendizagem no campo universitário argentino, abordagens pedagógica, 

jornalística e documental - Christin (2018); 
 Modelos para o desenho de experiências transmídia em cenários pedagógicos

- Montoya-Bermudez e Vásquez-Arias (2018); 
 Formação de competências narrativas. Cardona e Quiceno (2017); 
 Jornalismo social multimídia - Vázquez-Herrero, López-García e Lovato 

(2017); 
 Desenho, criação e difusão de conteúdo transmídia para jovens universitários

- Gutiérrez Pequeño, Fernández Rodríguez e De la Iglesia Atienza (2017); 
 Táticas transmídia e processos colaborativos (RSL) - Saavedra-Bautista, 

Cuervo-Gomez e Mejia-Ortega (2016) 
 Mobilidade e migração de crianças - Cowdy (2016); 
 Produção coletiva EBM - Bermúdez e Marín (2015); 
 Narrativas transmidiáticas nos entornos digitais - Hernández (2014);  
 Engajamento para a redução da violência e do bullying no ambiente escolar 

por meio da literatura em rede social - Pence (2012); 
 Educação ambiental - Montalvo-Castro (2012); 

Navigation 
Play 
Storytelling 

 Aprendizagem informal e habilidades desenvolvidas por meio de práticas 
transmídia (Morales, Cabrera e Rodríguez, 2018); 

 Aprendizagem informal - Jovens millenials - Bidarra e Rodrigues (2018);
 Aprendizagem no ensino superior  Tombleson, et al. (2016); 

Navigation 
Play 
 

 Pesquisa ação participativa - Anderson e Mclachlan  (2016);
 Escolha vocacional STEM - Stansell, Tyler-Wood e Morel (2016);
 Acompanhamento dos filhos para o desenvolvimento em Matemática - 

McCarthy, Li, I (2013); 
Navigation 
Storytelling 

 Desenvolvimento de habilidades de leitura e vocabulário para completar 
nível universitário - Reid e Gilardi (2016); 

Play 
Storytelling 

 Aprendizagem de segunda língua - Rodrigues e Bidarra (2019); 
 Exploração, análise e engajamento em aprendizagem informal de STEM -

Bonsignore et al (2016); 
 Desenvolvimento de competências interculturais - Hall, Hume e Tazzyman 

(2015); 
 Exploração de elementos geográficos e ambientais por meio de Gamebook, 

imersão envolvendo série de episódios web, game e sites - Rodrigues e 
Bidarra (2014); 

 Simulação de situações reais para treinamento e educação no contexto militar 
por meio de storytelling - Raybourn (2014); 

 Exploração de vários temas, cocriação e desenvolvimento de conteúdos por 
meio de Storytelling - Lamb (2011); 

Fonte: Revisão integrativa. Elaboração da pesquisadora.
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Adiante, apresenta-se os resultados e as ponderações. 

4.4.3 Elementos presentes nos planejamentos para experiência de aprendizagem 

 Resultados e discussão 

De maneira geral, os elementos considerados no planejamento apontados nos 

trabalhos foram: objetivos, mídias, ações, formas de participação, interação e/ou 

comunicação, produção e compartilhamento. O design para a experiência apareceu nas 

lógicas storytelling e play, envolveu o tema central, o mundo/universo ficcional e as ações 

a serem realizadas dentro do universo. Em comum, destaca-se a preocupação com as 

formas de participação individual e em grupo, a interação e a comunicação.  

Na Figura 36, visualiza-se os elementos considerados30 no planejamento dispostos 

no diagrama de Venn no qual é possível perceber a distribuição pelas lógicas e as 

interseções entre elas.  Tais termos são fruto da categoria Processo. Na análise dos 

trabalhos, Processo agrupou os códigos em que os textos sinalizavam passos, indicações 

que seguiram uma linha de ação ou esquema. Essa categoria foi encontrada nos seguintes 

trabalhos Rodrigues e Bidarra (2019); Bidarra e Rodrigues (2018); Christin (2018); 

Montoya-Bermudez e Vásquez-Arias (2018); Morales, Cabrera e Rodríguez (2018); 

Pérez-Maíllo, Sánchez Serrano e Pedrero Esteban (2018); Pérez-Manzano e Almela-

Baeza (2018); Gutiérrez Pequeño, Fernández Rodríguez e De La Iglesia Atienza (2017); 

Vázquez-Herrero, López-García e Lovato (2017); Anderson e Mclachlan (2016); 

Bonsignore, Hansen, et al. (2016); Reid e Gilardi (2016); Stansell, Tyler-Wood e Morel 

(2016); Bermúdez e Marín (2015); Hall, Hume e Tazzyman (2015); Alvarez, Salavati, et 

al. (2013); Montalvo-Castro (2012) e Pence (2012). 

 
30 Na análise seguiu-se a técnica de codificação aberta de Gibbs (2009). Os códigos foram organizados 
em categorias. A Figura 36 refere-se à categoria Processo. 
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Figura 36  Elementos citados nos processos de elaboração  
para experiência de aprendizagem utilizando a transmídia. 

 

Fonte: Revisão integrativa. Elaboração da pesquisadora.

 

Em termos comparativos com os elementos levantados no tópico 4.4.1, fruto da 

lógica storytelling - demandas socioculturais, recursos de aprendizagem multimodais, 

sobreposições e convergências entre informações e conteúdos a estudar, atividades e 

intervenções - verificou-se um enriquecimento com o acréscimo de mais itens.  

Para uma segunda comparação, organizou-se na Figura 37 primeira coluna os 

recortes das lógicas e, na segunda, os indicadores correspondentes do que se espera de 

um professor ao planejar para experiências de aprendizagem utilizando a transmídia. 

Esses dados foram levantados no referencial teórico e são recortes das Figuras 8, 10 e 12. 

Verifica-se que há correlação entre os elementos do planejamento e os indicadores. 

Contudo acredita-se que, para os professores, os termos presentes nos indicadores causem 

estranheza pelo desconhecimento do assunto. Ao passo que, nos elementos listados, a 

maioria é reconhecida e está próxima da sua rotina de planejar.  

Por fim, ao considerar a perspectiva do professor, verifica-se que categorias 

compiladas em resposta a como planejam31 (Quadro 51)  estão contempladas nos 

elementos relacionados nas lógicas (coluna 1 da Figura 37). Apesar do design para 

 
31 Só para recordar as categorias compiladas foram atividades, objetivos, aplicabilidade, problematização, 
avaliação, diagnóstico, empatia, recursos, conteúdo e empatia. 
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experiência de aprendizagem ser um elemento novo para eles, o conhecimento dos demais 

é um degrau para avançar no aprendizado de novas formas de planejar. 

Figura 37  Recortes dos elementos e os indicadores do referencial teórico. 

Elementos do planejamento citados 
por lógica transmídia 

Professor, arquiteto e curador  indicadores 
esperados em um planejamento: 

Storytelling 

 

 Cria um fio condutor que conecta pontos; 
 Estrutura os eventos em padrões de espaço, 

tempo e causalidade (serialidade/continuidade); 
 Distribui as pistas nas mídias, em momentos 

estratégicos individuais e coletivos; 
 Possibilita continuidade mantendo consistência, 

sem contradições; 
 Permite derivações, mantendo coerência com o 

original (serialidade); 
 Cria micromundos e artefatos em ambientes 

físicos ou virtuais; 
 Cria pedaços significativos da narrativa 

(serialidade/chunking); 
 Quebra em pedaços interconectados 

(serialidade/dispersão). 
Play 

 

 Cria espaços evocativos (lembranças, 
conhecimentos anteriores); 

 Cria espaços de representação (conflitos, 
desafios, pistas de ações a serem realizadas); 

 Incorpora narrativas (investigação, dicas e pistas 
para reconstruir eventos passados); 

 Promove narrativas emergentes (situações em 
que estudante pode construir novas histórias); 

 Cria relações entre natureza do conteúdo, 
atividades e estilos de jogos. 

Navigation 

 

 Desenha caminhos a serem explorados;
 Cria estratégias para organizar a 

disponibilização de informação em marcas ou 
pontos de referência e os disponibiliza na forma 
de dicas e pistas; 

 Atribui recompensas na forma de informação 
privilegiada para o esforço de agência.

Fonte: Referencial teórico e Revisão integrativa. Elaboração da pesquisadora. 
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Vale acrescentar que na análise dos trabalhos, identificou-se também outras duas 

categorias de elementos a serem considerados no planejamento além de Processo, são 

elas, Cuidado/Orientação e Dicas.  

Cuidado/Orientação refere-se às informações que os autores expressaram nesse 

sentido no que tange ao design para experiência, às mídias a serem utilizadas, ações a 

serem desenvolvidas, formas de interação e comunicação e, por fim, avaliação. Estas 

poderiam evitar uma experiência indesejada ou poderiam contribuir para uma experiência 

positiva. Elas estão presentes nos trabalhos de  Rodrigues e Bidarra (2019); Christin 

(2018); Bidarra e Rodrigues (2018); Morales, Cabrera e Rodríguez (2018); Cirne, Bueno 

e Belém (2017); Cardona e Quiceno (2017); Vázquez-Herrero, López-García e Lovato 

(2017;)); Quiceno e Cardona (2014); Saavedra-Bautista, Cuervo-Gomez e Mejia-Ortega 

(2017); Tombleson, Wolf, et al. (2016); Anderson e McLachlan (2016); Cowdy (2016); 

Reid e Gilardi (2016); Hernández (2014); Bermúdez e Marín (2015); Raybourn (2014); 

Rodrigues e Bidarra (2014); Alvarez, Salavati, et al. (2013); McCarthy, Li, et al. (2013); 

Montalvo-Castro (2012); Pence (2012) e Lamb (2011). Dicas, por sua vez, trata-se da 

informação que, na apreciação dos autores, contribuiu para uma experiência positiva. Elas 

abrangem ações de intervenção, o design da experiência, mídia, formas de interação e 

comunicação, produção e, também, avaliação. Tais informações, que podem ser 

aproveitadas como dicas, apareceram nos trabalhos de Bidarra e Rodrigues (2018); 

Vickers, Field e Thayne (2016) e Revelle, Reardon, et al. (2015). 

Os conteúdos das categorias Cuidados/Orientação  e Dicas serão fonte para 

orientações e dicas. Eles serão aproveitados no Design e Desenvolvimento do protótipo 

de aplicativo. 

4.4.4 Triangulação dos dados - planejamento 

Das pesquisas com estudantes com deficiência visual, professores e da revisão 

integrativa reuniu-se as informações do que é considerado relevante em um planejamento 

na Figura 38. Estas são recortes dos Quadro 42  Planejamento do professor, o que 

incluir., Quadro 51  Como professores planejam e Figura 36  Elementos citados nos 

processos de elaboração para experiência de aprendizagem utilizando a transmídia. Nessa 

triangulação identificam-se alguns padrões e observações. 
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Figura 38  Triangulação dos dados acerca do planejamento 

 
 
sugerem incluir no 
planejamento (Quadro 42)

Orientações para inclusão | Empatia | Recursos (adaptados) | 
Atividades (adaptadas) | Aplicabilidade 

 
 
planejam pensando nas 
(Quadro 51): 

Atividades | Objetivos | Aplicabilidade | Problematização | 
Avaliação | Diagnóstico | Empatia | Recursos | Conteúdo 

 
 
Planejamento para 
experiências utilizando 
transmídia inclui (Figura 36): 

Ações | Ações para mudança | Atividades | Compartilhamento | 
Comunicação | Contexto | Cultura | Desafio principal | Estratégia | 
Exposição | Expressão multimodal | Habilidades científicas a 
desenvolver | Interação | Intervenções | Investigação | Lacunas ou 
oportunidades a explorar, expandir, aprofundar. | Linha de eventos 
ou de tempo | Mídias | Objetivos | Papeis | Papel ativo | 
Participação (individual/grupo) | Personagens | Pontes | Pontos 
incompletos | Pontos sensoriais | Problemas | Produção | Reflexão | 
Relevância social | Tema/universo narrativo 

Observações 
 
 

 Pensar a inclusão no planejamento é o mais importante para os 
estudantes de maneira que os ajustes viabilizem aprender com 
autonomia e equidade; 
 Empatia, recursos, atividades e aplicabilidade são elementos 
comuns a estudantes e professores; 
 O planejamento para experiências de aprendizagem é mais 
complexo e inclui os elementos citados por estudantes e 
professores; 
 Há muitos elementos no planejamento para experiências que 
podem ser desafiadores para professores;  

Oportunidade No Design da solução, aproveitar o conhecimento explicitado:
 Dos estudantes como alertas e pontos críticos de sucesso; 
 Dos professores como ponto de partida para construir o modelo 
mental da solução; 
 Da Revisão integrativa para referenciar as melhores práticas, o que 
deve ser evitado ou melhorado. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora compilado dos resultados das pesquisas. 

 

Os elementos relacionados ajudaram a levantar algumas observações e 

oportunidades, porém são insuficientes para identificar relações entre os planejamentos 

da realidade do professor e os realizados para experiências de aprendizagem que utilizam 

transmídia. Yin (2015) insights 

ou conceitos que sejam promissores. Isso significa organizar a informação em séries 

diferentes ou criar outros modos de apresentação para, a partir daí, extrair algo que possa 

evoluir a pesquisa. Então, em uma nova organização, reuniu-se na Figura 39 os elementos 

dos professores (o que eles consideram atualmente) e estudantes (o que eles esperam), os 

comuns às lógicas transmídia (um padrão mínimo) e, por fim, o que se recomenda da 

Observações 

Oportunidade 

Estudantes

Revisão integrativa 

Professores 
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compilação dos elementos de Scolari (2018), Montanaro (2016), França (2015) e Filatro 

e Cairo (2015).  

Figura 39  Situação atual: elementos do planejamento.

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 

 

Dados os elementos do planejamento transmídia e as expectativas dos estudantes 

com deficiência visual, buscou-se responder a 

planeja uma situação de aprendizagem pode planejar para experiências? . Nesse 

exercício, chegou-se a uma representação gráfica para a situação ideal (Figura 40).

Figura 40  Representação gráfica da situação ideal da migração do processo de 
situação de aprendizagem para experiência de aprendizagem transmídia. 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 
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A representação sinaliza possibilidades de um novo modelo conceitual, no qual é 

possível a incorporação do processo de planejamento na abordagem transmídia ao modelo 

mental de planejamento do professor. A partir desse caminho com base nas realidades 

existentes, sugerem-se algumas orientações para a solução (Quadro 69): 

Quadro 69  Orientações para a solução 

No que tange aos: Na solução: 

Aspectos pedagógicos  Sugerir opções para a abordagem transmídia; 
 Contemplar metodologias ativas problematizadoras; 

Recursos de 
aprendizagem 

 Disponibilizar opções variadas para ampliar o repertório dos 
professores; 

 Incluir: 
- dicas para a multimodalidade; 
- alertas referentes aos cuidados com acessibilidade; 

Elementos do 
planejamento 

 Considerar o mapa conceitual migração do processo de situação de 
aprendizagem para experiência de aprendizagem transmídia; 

 Disponibilizar opções para abordagem transmídia de acordo com as 
escolhas realizadas; 

 Sugerir opções para promover autonomia e equidade; 
 Incluir alertas para: 

- o que deve ser evitado; 
- cuidados com acessibilidade. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 

 

Entretanto, visualiza-se como possíveis fragilidades: 

 Para os professores, diferenciar as lógicas pode não ser importante, é um 

ponto a ser amadurecido  como essa diferenciação pode ser útil para ele?; 

 Os professores podem considerar trabalhoso incluir mais elementos  

como facilitar essa transição?  

4.5 RESUMO DA SEÇÃO EXPERIÊNCIAS DE APRENDIZAGEM TRANSMÍDIA 

(PESQUISA CENTRADA NO DESIGN) 

Nesta seção investigou-se as experiências de aprendizagem utilizando transmídia 

por meio de revisão integrativa a fim de levantar as contribuições para o desenvolvimento 

da solução. Objetivou-se identificar aspectos pedagógicos, recursos de aprendizagem e 

elementos no processo de planejamento que pudessem servir de referência. A análise dos 

artigos norteou-se pelo referencial teórico sobre transmídia e tecnologia educacional. Na 

triangulação dos dados, os resultados obtidos foram comparados aos correlatos oriundos 

das pesquisas no ambiente (estudantes com deficiência e professores). Desta forma 
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explicitou-se conhecimentos sobre transmídia na educação que serão utilizados para a 

disseminação acerca das melhores práticas, abordagens pedagógicas, entre outros 

assuntos. Acrescente-se que as informações, que compõem esse conhecimento, serão 

utilizadas no design da solução para compor a base de dados de recursos de aprendizagem, 

elementos para planejamento, indicadores, orientações, dicas ou alertas (Figura 41).  

Figura 41  Contribuições das Experiências de Aprendizagem 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 

 

Na próxima seção aprofunda-se o design e o desenvolvimento da solução. 
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5 A PROPOSTA DE DESIGN EDUCACIONAL

As visualizações agem como uma fogueira em 
torno da qual nos reunimos para contar histórias  

Al Shalloway32 
 

 

 

Nesta seção dá-se continuidade à etapa Design e Desenvolvimento. Assim, inicia-

se o cumprimento do objetivo desenvolver o modelo de design educacional Experientia. 

Para tanto, apresenta-se o planejamento do modelo de design educacional. Na sequência, 

o processo de desenvolvimento que utilizou técnicas de investigação do design para 

experiência. E, por fim, descreve-se cada um dos módulos. 

5.1 MODELO  INTRODUÇÃO    

Gibbs (2009) conceitua modelo como uma estrutura que procura explicar o que 

foi identificado como aspectos fundamentais de um fenômeno de estudo, em termos do 

número (de aspectos) ou elementos da situação. Tais elementos de uma dada situação 

permitem identificar causas, estratégias, condições que intervêm, ações e consequências 

que farão sentido na explicação. Diferente dessa perspectiva analítica, no campo do 

Design, seja ele Centrado no Usuário, de Interação Humano Computador ou para 

Experiência do Usuário, modelo é uma representação simplificada de alguns aspectos de 

um projeto de design para previsão ou avaliação de propostas alternativas (ROGERS, 

SHARP e PREECE, 2013). Os modelos variam de acordo com as finalidades e campos 

de domínio. Na visão da Ergonomia, Cybis, Betiol e Faust (2010) citam como usuais os 

modelos conceituais de representação abstrata. Entre eles, exemplificam os de interface 

de componentes e de navegação. Há ainda os que representam o papel do usuário e de 

casos de tarefa, tais apresentam o contexto de interação do usuário para uma determinada 

tarefa. Dependendo do projeto, há os modelos de estágio de atividade, de processos de 

controle, assim como os estruturais que representam a operacionalização de um indivíduo 

e, por fim, os mentais. Na interação humano computador, o modelo mental é a 

representação de uso de um dispositivo interativo. Segundo os autores, são visões da 

 
32 Fonte: Kalbach (2017). 
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realidade ligadas ao conhecimento adquirido pelas pessoas sobre a função, a estrutura e 

o funcionamento dos sistemas e dispositivos. Tais modelos, são individuais, incompletos 

e dinâmicos ao longo do tempo. Essa incompletude e dinamicidade também aparece no 

Design para a Experiência do Usuário que considera os modelos como representações 

que explicam e simplificam a realidade. Por isso, devem ser revistos sempre que 

necessário (KALBACH, 2017; HASSENZAHL, 2014; ROGERS, SHARP e PREECE, 

2013). Entretanto, na perspectiva do Design Science Research, a importância não está na 

representação, mas sim na utilidade do modelo (DRESCH, LACERDA e ANTUNES 

JÚNIOR, 2015). Nesse sentido, ao longo desta tese apresentam-se os modelos de acordo 

com a necessidade de explicitação dos tópicos, observando-se sua utilidade para o 

momento no processo de desenvolvimento. 

5.2 DESENVOLVIMENTO DO MODELO  

Tanto para o desenvolvimento da proposta de design educacional do planejamento 

quanto para a avaliação do processo, considerou-se a base teórica, os princípios, valores, 

requisitos e práticas. Para cada um desses itens, apresenta-se o que foi abordado, a origem 

da informação e como será utilizada. No Quadro 70, exibe-se o planejamento do modelo. 

 

Quadro 70  Planejamento do modelo. 

Itens O quê Origem Como 

Base teórica / 
Princípios 

Teoria da experiência, 
princípios da interação 
e continuidade da 
experiência 

Referencial teórico Indicadores de interação e 
continuidade na avaliação

 Abordagem transmídia Referencial teórico Indicadores e papeis na avaliação 

 Ambientes digitais Referencial teórico Definição dos componentes de 
acordo com as dimensões 
(procedimental, enciclopédica, 
espacial e participativa)  

Valores Equidade 

Autonomia  

Respeito  

Entrevistas 
Estudantes com 
deficiência visual e 
Professores 

Definição do propósito e da 
missão do planejamento 

(continua) 
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(conclusão) 

Itens O quê Origem Como 

Requisitos Funcionais e de 
conteúdo 

Diagrama de 
afinidade compilada 
das histórias de 
Estudantes com 
deficiência visual e 
de Professores 

Definição das funcionalidades e 
da base de dados 

 

Práticas Recursos de 
aprendizagem 

Estratégias 
pedagógicas 

Elementos do 
planejamento 

Revisão integrativa Processo de planejamento 
(sugestões, dicas, cuidados, 
orientação, indicadores) 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 

 

A base teórica para o desenvolvimento do modelo compõe-se dos princípios de 

interação e continuidade da teoria da experiência e da abordagem transmídia em 

ambientes digitais. A análise das informações coletadas nas pesquisas centrada na solução 

e no design esboçaram o modelo conceitual, assim como os requisitos de conteúdo e os 

funcionais que compõem este modelo. Para o levantamento de tais requisitos recorreu-se 

às técnicas de investigação do design para a experiência. Utilizou-se, entre elas: 

 o mapa de empatia dos estudantes com deficiência visual; 

 histórias dos estudantes com deficiência visual relacionadas às experiências 

de aprendizagem vivenciadas; 

 histórias dos professores na elaboração de planejamentos;  

 e o modelo mental dos professores sobre como planejam.  

Tais resultados compilou-se em um diagrama de afinidades, conforme desenho na 

Figura 42. Este processo será descrito brevemente na sequência.  
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Figura 42  Desenho da elaboração do Diagrama de afinidades 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 

 

5.2.1 Mapa de empatia e Histórias dos Estudantes com deficiência visual 

O mapa de empatia e a história dos usuários favorecem a compreensão do 

problema na perspectiva do estudante envolvido na experiência, desta forma é possível 

projetar soluções que atendam às suas expectativas e necessidades.  

Para esta tese, elaborou-se o mapa de empatia dos estudantes com deficiência a 

partir dos seguintes passos: 

1. Leitura analítica da transcrição das entrevistas, identificando possíveis categorias 

por meio da atribuição de palavras-chave; 

2. Sinalização das categorias encontradas que estavam relacionadas aos quadrantes 

do mapa de empatia (o que diz e faz, pensa, ouve e sente), a partir de uma 

abordagem interpretativa;  

3. Em uma planilha eletrônica, organização dos dados com as seguintes colunas: 

quadrante do mapa da empatia, depoimento, identificação do informante, 

categorias. Verificou-se que havia depoimentos relacionados a mais de uma 

categoria, por isso utilizou-se uma coluna para cada categoria encontrada; 
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4. Definição da questão para a análise: Como são/foram as experiências de 

aprendizagem de estudantes com deficiência visual? 

5. Uso dos filtros para identificar as afirmações relacionadas à questão;

6. Transferência das informações da planilha eletrônica para a versão do mapa no 

editor de textos; 

7. Identificação dos pontos de dor, necessidades e insights. 

Na análise das transcrições, identificaram-se as seguintes categorias: 

acessibilidade, autonomia, empoderamento, estratégia, evidência de preconceito, 

igualdade, postura do(a) professor/ família/ trabalho, respeito, superação e tecnologia. Os 

depoimentos referiam-se a diversos aspectos dentro dessas categorias. Na Figura 43, 

relacionam-se os que estão ligados à experiência de aprendizagem e à classe de problemas 

ação docente. Versão completa pdf e interativa disponíveis nos QR Codes.  

Figura 43  Mapa de empatia: experiências de aprendizagem de estudantes com 
deficiência visual. 

Fonte: Transcrição das entrevistas compilado pela pesquisadora. 

 

Para criar as histórias dos estudantes com deficiência visual, observou-se os dois 

pontos levantados no tópico 3.1.4 - Resultado da Pesquisa Centrada no Problema, da 

classe ação docente, que foram estratégias pedagógicas e acessibilidade. Ao analisar o 

mapa de empatia, buscou-se depoimentos relacionados a esses pontos que pudessem gerar 
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as histórias. Tais pontos foram trans

com DV, quero <algo> para <  que podem ser visualizadas no Quadro 71. 

Quadro 71 - Histórias dos Estudantes com Deficiência visual 

Como Estudante com DV 
Quero usar notebook 
Para fazer anotações, provas e atividades 
durante a aula. 

Como Estudante com DV 
Quero usar o celular   
Para acessar os aplicativos de tecnologia 
assistiva 

Como Estudante com DV 
Quero slides acessíveis 
Para que na leitura do sintetizador eu possa 
entender 

Como Estudante com DV 
Quero materiais em modalidades alternativas
Para entender o que não posso ver 

Como Estudante com DV 
Quero ouvir a descrição das ações  
Para entender o contexto do que está sendo 
explicado 

Como Estudante com DV 
Quero receber material acessível digitalizado
Para acompanhar os colegas no mesmo ritmo

Como Estudante com DV 
Quero atividades em modalidades alternativas 
Para participar com os meus colegas 

Como Estudante com DV 
Quero ser respeitado 
Para me sentir integrante da turma 

Como Estudante com DV 
Quero avaliação equivalente e acessível 
Para avançar com dignidade 

Como Estudante com DV 
Quero experiências significativas, motivadoras 
que incentivem a criatividade 
Para aproveitar na vida prática 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

Dentro do modelo, as histórias dos estudantes serão utilizadas como 

recomendações para orientar as escolhas do professor. Nesse ponto, partiu-se para a 

perspectiva dos professores. 

5.2.2 Modelo mental dos professores  

No design para a experiência, a elaboração do modelo mental do professor sobre 

como planejar buscou identificar quais seriam os pensamentos nesse processo. Nesse 

sentido, Kalbach (2017) e Young (2008) recomendam a normalização da informação para 

obter o que é mais relevante. Para tanto, a partir da análise da transcrição, o pesquisador 

coloca-se no lugar do informante a fim de explicar o que o mesmo queria dizer ao realizar 

a ação. Nessa linha, Kalbach (2017) sugere utilizar a sintaxe [Eu (opcional)] [verbo] 

[substantivo] [qualificadores] para cada elemento importante, onde: 

1. a primeira pessoa na qual o pesquisador reveste-se do papel do informante;

2. o verbo traduz o pensamento e não o objetivo; 

3. expressa-se uma ideia por vez, para simplificar e ter clareza.
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A partir daí, busca-se por padrões que serão hierarquizados. Da base para o topo, 

as ideias do mundo real, são agrupadas em torres, essas em espaços mentais e, por fim,

essas em categorias. As tarefas atômicas, que são as ações básicas, são agrupadas em 

conjuntos de tarefas. Estes em grupos maiores, chamados de torres; e, por fim, as torres 

em espaços mentais. Tal hierarquização mostra-se útil para a arquitetura da informação, 

porque sinaliza caminhos para a navegação de interface. Uma vez que expressa a 

compreensão do percurso do pensamento do usuário, aumenta a possibilidade de 

reconhecimento por parte dele.

Neste estudo, realizou-se os seguintes passos:

1. Na análise das transcrições referentes às [você] planeja 

, criou-se uma sentença resumindo 

a resposta de cada informante na primeira pessoa. Tal efetuou-se em dois 

momentos. No primeiro, todas as respostas foram transcritas na primeira pessoa. 

No segundo, reviu-se, identificou-se e readequou-se as que expressavam 

pensamento ou intenção do professor (Figura 44);

Figura 44 Transcrições e ajustes para 1ª pessoa

Fonte: Elaboração da pesquisadora

Busca por similaridades e padrões para a criação de agrupamentos no formato 

físico (Figura 45);
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Figura 45  Recortes das imagens durante o agrupamento 

 

 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. Foto: acervo da pesquisadora. 

 

2. Em uma planilha eletrônica, identificou-se e organizou-se as sentenças em tarefas 

atômicas, torres e espaços mentais que foram agrupadas fisicamente. A partir daí, 

criou-se uma tabela dinâmica (Figura 46). Para esta tese, acrescentou-se 

informações adicionais à planilha original de Young (2008), entre elas, a 

identificação do informante, a citação original da transcrição e a sua sequência, 

visando consulta no caso de dúvidas.  

Figura 46  Recortes das telas dos lançamentos e tabela dinâmica 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora adaptado de Young (2008). 
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3. Em um editor de texto, organizou-se os resultados de forma gráfica (Figura 47).

Grupo maior identifica espaço mental, torres agrupam tarefas atômicas.

Figura 47 Modelo mental do Professor resultante

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 

Nessa organização encontrou-se quatro perfis de professores. Há os que planejam 

com pensamento nos estudantes; outros, no plano ou programa do curso; os que focam 

na estratégia e, por fim, no processo pedagógico. Nesse sentido, identificou-se algumas 

características gerais a esses perfis e atribuiu-se a eles identificações. Assim, o professor 

são Profe ligado ao programa, Profe ligado à estratégia, Profe ligado ao processo 

pedagógico. Na Figura 48 apresenta-se as características no continuum de planejar 

experiências de aprendizagem.

Figura 48 Descrição dos perfis de Professores

Fonte: Elaboração da pesquisadora
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No design para a experiência é usual selecionar um ou dois desses perfis para focar 

o desenvolvimento do produto. Contudo, nesta tese, entende-se que tais perfis são 

estágios que evoluem. Nesse sentido, considerando o público de estudantes com 

deficiência envolvidos e o princípio da continuidade da experiência (DEWEY, 1976), o 

ideal para a evolução da experiência do professor ao planejar começa com o perfil do 

Profe33 ligado ao programa, avança para o processo pedagógico, segue para estratégia e, 

por fim, a empatia (Figura 49). 

Figura 49  Evolução do Profe na experiência de planejar 

 
Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

Dentro do modelo, esta representação do continnum de experiência será parâmetro 

para avaliação do progresso do professor na sua aprendizagem dentro da solução. Vale 

salientar que não se aprofundou a análise dos dados dos professores para saber o que 

levou a configuração de tais perfis. Tal investigação sugere-se para o futuro, pois no atual 

momento não cabe dentro do escopo desta tese. 

5.2.3 Histórias dos professores 

A partir dos relatos na Etapa 3, as transcrições foram reescritas em primeira pessoa 

das quais retirou-se a base para as histórias dos professores. Sob a lente da classe de 

problema Ação docente organizou-se as sentenças nas categorias Planejamento, Seleção 

de recursos e Desafios no atendimento a estudantes com deficiência. No Quadro 72, 

apresenta-se os resultados. 

 
33 Por se tratar de experiência, preferiu- fessor 
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Quadro 72  Histórias dos professores relacionadas ao planejamento 

Como Professor 
Quero elaborar atividades práticas e aplicáveis
Para que os estudantes desenvolvam 

competências 

Como Professor 
Quero estabelecer objetivos que alinhem 

conteúdo e prática  
Para que os estudantes desenvolvam 

competências 
Como Professor 
Quero incorporar casos reais e práticos 
Para que os estudantes enfrentem situações 

realistas 

Como Professor 
Quero problematizar 
Para que os estudantes contextualizem o 

conceito a ser aplicado
Como Professor 
Quero avaliar  
Para que os estudantes acompanhem seu 

desenvolvimento 

Como Professor 
Quero saber o que os estudantes sabem, suas 

realidades, ideias e motivações. 
Para planejar melhor 

Como Professor 
Quero me colocar no lugar do estudante 
Para entender seu gosto, o contato com a 

competência 

Como Professor 
Quero usar recursos físicos, digitais e interativos
Para atender as necessidades da turma 

Como Professor 
Quero conteúdos relacionados à realidade, 

alinhado aos objetivos, enriquecido de várias 
fontes. 

Para trabalhar com os estudantes 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

No Quadro 73 exibe-se os resultados da categoria Seleção de recursos. Logo em 

seguida, Quadro 74, exibe-se as histórias relacionadas ao Atendimento a estudantes com 

deficiência. 

Quadro 73  Histórias dos professores relacionadas a seleção de recursos

Como Professor 
Quero recurso adequado ao conteúdo* 
Para que os estudantes desenvolvam 

competências 
      *linguagem, temas, tempo, número de 

estudantes, custos, contexto da turma, 
domínio, objetivos e critérios de avaliação. 

Como Professor 
Quero recurso disponível na escola 
Para o acesso dos estudantes

Como Professor 
Quero recurso pertinente à situação de 

aprendizagem, ao conteúdo e formato e aos 
objetivos de aprendizagem 

Para que os estudantes desenvolvam 
competências 

Como Professor 
Quero recurso facilitador da aprendizagem 
Para que os estudantes tenham entendimento e 

desenvolvam competências 

Como Professor 
Quero recurso que tenha aplicabilidade 
Para que os estudantes desenvolvam 

competências 

Como Professor 
Quero mais conhecimento
Para elaborar recurso com o mínimo de 

acessibilidade 

(continua) 
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(conclusão) 

Como Professor 
Quero flexibilidade
Para reestruturar o material de acordo com o 

contexto da aula 

Como Professor 
Quero introduzir elementos que facilitem a 

acessibilidade 
Para não depender de recursos disponíveis e 

tempo para produção 
Como Professor 
Quero elaborar aulas com acessibilidade 
Para atender especificidades dos Estudantes 

com deficiência 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

Quadro 74  Histórias dos professores relacionadas ao atendimento a estudantes com 
deficiência 

Como Professor 
Quero desenvolver experiências 
Para que estudantes aprendam 

Como Professor 
Quero facilitar processo de ensino-aprend. 
Para que estudantes aprendam 

Como Professor 
Quero manter a motivação  
Para que estudantes aprendam 

Como Professor 
Quero socializar estudantes  
Para que o grupo se integre

Como Professor 
Quero equiparar o nível dos estudantes 
Para que estudantes aprendam 

Como Professor 
Quero lidar com Estudantes com deficiência em 

sala de aula  
Para atender suas necessidades

Como Professor 
Quero passar conteúdo  
Para que estudantes aprendam 

Como Professor 
Quero reavaliar as práticas 
Para que estudantes aprendam 

Como Professor 
Quero adquirir novas aprendizagens 

(conhecimento e habilidades)  
Para ajudar os Estudantes com deficiência 

Como Professor 
Quero atuar de forma adequada  
Para atender suas necessidades

Como Professor 
Quero adaptar as atividades  
Para que Estudantes com defic. aprendam 

Como Professor 
Quero adaptar material didático  
Para uso dos Estudantes com deficiência 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

5.2.4 Alinhamento das histórias  

A partir das histórias dos estudantes com deficiência visual e dos professores 

buscou-se relações e afinidades. Iniciou-se o processo de forma física utilizando-se os 

recortes das histórias que foram impressos e distribuídos em uma folha de papel standard, 

Figura 50a. A versão física permitiu alterações de posicionamento de forma flexível. 

Depois de encontrar as afinidades, passou-se para o formato digital em um editor de 
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apresentações, Figura 50b. Na parte superior, organizou-se as histórias dos estudantes; 

logo abaixo, a dos professores. Entre as histórias, visualizou-se as seguintes afinidades 

Tecnologias, Recursos de Aprendizagem e Mídias, reunidas no primeiro bloco de 

colunas; Adaptação e acessibilidade, no segundo bloco; e, Estratégias, no terceiro (Figura 

50c). Algumas histórias dos professores foram descartadas, pois não se aplicavam para o 

momento. Kalbach (2017) sugere refletir sobre os pontos de contato e no contexto. Nesse 

sentido, sobre os contatos entre professores e estudantes, identificou-se sala de aula, e-

mail, aplicativos de mensagens e o ambiente virtual de aprendizagem. E, por fim, inseriu-

se as oportunidades, ideias e algumas questões, Figura 50c.  

Figura 50  Recorte das etapas da elaboração do diagrama de afinidades 

(a)  (b)

(c) 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

Para identificar a afinidade raciocinou-se da seguinte maneira: o que da história 

do professor pode melhorar a experiência da história do estudante, assim como minimizar 

ou eliminar o que foi negativo na experiência. As oportunidades surgiram dos pontos de 

dor das histórias dos professores relacionadas ao planejamento, à seleção de recursos e 

ao atendimento a estudantes com deficiência (Quadro 75).  
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Quadro 75  Pontos de dor do Professor e Oportunidades. 

Pontos de dor Oportunidades 

Indisponibilidade de recursos; 
Alinhar conteúdos à realidade; 
Atender necessidades e especificidades dos 
estudantes; 
Adequar recursos, atividades, avaliação; 
Atuar de forma adequada; 
Reavaliar práticas; 
Conhecimento para atender estudantes com 
deficiência. 

Informar sobre diferentes modalidades; 
Disponibilizar dicas/informações para:
- tornar o material compatível com leitores de 
tela; 
- adaptar material didático; 
- facilitar a acessibilidade; 
Pensar em estratégias para: 
- socializar o grupo; 
- desenvolver experiências; 
- facilitar a aprendizagem; 
- avaliar conhecimento. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

Desses itens considerar-se-ão alguns como requisitos de funcionalidade e de 

conteúdo a serem detalhados na seção 6.  

5.2.5 Modelo do Design Educacional Experientia 

Na sequência, apresenta-se o modelo conceitual da proposta de Design 

Educacional, seus componentes, funções e relação com o aporte teórico. Atribuiu-se o 

nome Experientia, do latim, cujo significado é aprender pela vivência, pela prática, pelo 

aprimoramento.  

No desenvolvimento deste modelo, respeitou-se o modelo mental dos professores 

em suas atividades básicas de planejamento, a saber, diagnosticar, planejar e avaliar. Tais 

atividades serão tratadas como módulos (Diagnóstico, Planejamento para experiência de 

aprendizagem e Avaliação). Na Figura 51 apresenta-se o modelo na forma gráfica. O 

módulo Diagnóstico definirá as possibilidades e limites para a experiência de 

aprendizagem. Em termos práticos, significa que o protótipo de aplicativo apresentará 

opções para que o(a) professor(a) visualize o cenário de sua turma e faça escolhas 

adequadas no módulo Planejamento para a experiência de aprendizagem. Em linhas 

gerais, o módulo Avaliação verificará o planejamento para a experiência que envolve o 

estudante e, também, a performance do(a) professor(a) nesse processo de apropriação da 

literacia transmidiática. Para ambos, avaliar-se-á segundo os princípios de continuidade 

da experiência e da interação, da teoria da Experiência de Dewey.  
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Figura 51  Modelo do Design Educacional Experientia 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

O módulo Diagnóstico (Figura 52), conforme sinalizado anteriormente, tem a 

função de delimitar os parâmetros para os módulos seguintes Planejamento para 

experiência de aprendizagem e Avaliação. No Planejamento apresentar-se-ão opções para 

sua escolha de acordo com a abordagem transmídia selecionada para distribuição dos 

recursos de aprendizagem; no módulo de Avaliação, verificar-se-á se as seleções 

realizadas poderão promover continuidade e contribuir para a interação na experiência de 

forma inclusiva. Envolve quatro entidades Professor(a), Estudante, Instituição e 

Ambiência digital.  

Figura 52  Modelo do Design Educacional Experientia - Módulo Diagnóstico. 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 
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No Quadro 76 apresenta-se de forma sucinta os objetivos, opções e relação com o 

aporte teórico. Compõem-se de literacia, tipo de experiência pretendida, perfil dos 

estudantes com relação à acessibilidade, estrutura tecnológica. 

Quadro 76  Módulo Diagnóstico: componentes.  

Componentes Objetivo Opções navegação/ 
interação 

Aporte teórico 

Literacia  Identificar o 
domínio/tendência 
do(a) professor(a) 

- Professor prevê 
navegação 
Mídia/Multimídia |  
- Professor prevê 
parcialmente/Estudante 
personaliza  
Hipermídia |  
- Compartilhada 
Crossmídia/Transmídia 

Pelo princípio da continuidade 
pode-se verificar a evolução do 
professor na apropriação da 
literacia transmidiática. 

Enfoques  Identificar o que o 
professor prioriza 
ao planejar 

Programa | Processo 
pedagógico | Estratégia 
| Empatia 

Pelo princípio da continuidade 
pode-se verificar a evolução do 
professor no planejamento para 
experiências de aprendizagem. 

Tipo de 
experiência 

Identificar a lógica 
de distribuição dos 
recursos de 
aprendizagem 
pretendida 

Linha de ação/tempo | 
Experimentação | 
Mapeamento de 
informações 

Pelo princípio da interação 
pode-se verificar se a 
distribuição atende a lógica 
pretendida de maneira que 
potencialize as experiências de 
aprendizagem. 

Perfil dos 
estudantes com 
relação à 
acessibilidade 

Identificar as 
tecnologias 
assistivas usadas 
pelos estudantes 

Visão | Audição | 
Cognitiva | Motora | 
Não precisa 
 
 

Sugestões de acordo com as 
Diretrizes de acessibilidade de 
maneira que permita a inclusão 
e potencialize a experiência de 
aprendizagem. 

Estrutura 
tecnológica  

Identificar 
condições 
tecnológicas para a 
experiência no 
ambiente digital 

Mínima | Básica | 
Média | Intermediária | 
Avançada 
Tecnologias Assistivas 

Pelo princípio da interação 
pode-se verificar recursos de 
aprendizagem a serem 
utilizados. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

No módulo Planejamento, considerando-se o princípio da continuidade, a 

experiência de aprendizagem preparará para novas experiências. Uma experiência 

desenvolve um conhecimento, uma atitude, uma habilidade ou uma competência. Neste 

sentido, o planejamento poderá ser composto de várias experiências menores que 

contribuem para algo maior dependendo da intencionalidade do(a) professor(a), conforme 

ilustrado na Figura 53.  Por exemplo, o estudante poderá em uma delas elaborar um 

conhecimento, em outra desenvolver uma habilidade que contribuirão para aperfeiçoar 

uma competência ou desenvolver uma nova em uma outra experiência. Desta maneira, 

essa forma de planejar apresenta-se útil para projetos interdisciplinares ou cursos de longa 
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duração onde diversos professores poderão interagir no seu desenvolvimento. Vale 

esclarecer que na Figura 53, as linhas pontilhadas indicam que outras experiências 

poderão estar entre os pontos que as unem. 

 

Figura 53  Modelo do Design Educacional Experientia - Módulo Planejamento para 
Experiência de Aprendizagem. 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

Na Figura 54 apresenta-se a arquitetura da experiência de aprendizagem. Nesta, 

dentro de uma abordagem transmídia, instiga-se o estudante a solucionar um desafio ou 

problema. Para tanto, ele necessitará apropriar-se de unidades de estudo ou de 

informações a serem distribuídas pelo(a) professor(a) por meio dos recursos de 

aprendizagem multimodais, em momentos ou atividades individuais ou em grupo, 

considerando as que são essenciais, pistas, dicas ou recompensa. Ao distribuí-las, 

provoca-se a verificação da acessibilidade do recurso de aprendizagem o que possibilita 

pensar em disponibilizar alternativa em outra modalidade. Desta forma, o estudante 

poderá interagir com a informação por meio da busca, descoberta ou conquista e assim 

compartilhar, contribuir ou produzir novo conhecimento para a solução.
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Figura 54  Detalhamento da Experiência de aprendizagem dentro do Módulo 
Planejamento. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

No módulo Avaliação, o(a) professor(a) terá a oportunidade de rever o 

planejamento e acompanhar o seu próprio desenvolvimento quanto à elaboração para 

experiências de aprendizagem inclusivas. Considerar-se-ão três critérios Acessibilidade/ 

Inclusão, Experiência e Abordagem transmídia (Figura 55). Cada critério possui 

indicadores e uma escala de progresso a serem detalhados na seção de Desenvolvimento 

do protótipo. Ao longo do planejamento, na medida em que o(a) professor(a) seleciona 

as opções, ele(a) recebe uma mensagem de um estudante fictício sobre como aprende 

melhor e assim poderá repensar ou confirmar sua escolha para aquela experiência. Tal 

escolha acumular-se-á para os cálculos da visão geral que o(a) professor(a) poderá 

visualizar a qualquer momento. Os cálculos referem-se a percentuais da situação atual e 

o todo registrado para cada critério. Nessa visão geral, exibir-se-ão recomendações de 

revisão para os indicadores que estão abaixo do ideal para os critérios. De maneira 

gamificada34, distintivos demonstrarão os níveis de desenvolvimento. 

 
34 Apresenta-se o projeto de gamificação na seção de Desenvolvimento do protótipo. 
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Figura 55  Modelo do Design Educacional Experientia - Módulo Avaliação. 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

Em linhas gerais, apresenta-se no Quadro 77 um descritivo dos critérios e a relação 

com o aporte teórico. As opções selecionadas no módulo Planejamento para experiência 

de aprendizagem serão comparadas com as informações do módulo Diagnóstico. 

Algumas delas dependerão de dados históricos relacionados a planejamentos já 

realizados. 

Quadro 77  Módulo Avaliação: critérios, indicadores e aporte teórico.  

Critérios Em que medida... 
(indicadores) 

Aporte teórico 

Acessibilidade/ 
Inclusão 

Recursos de aprendizagem 
sinalizados como acessível ou mídia 
alternativa atendem à necessidade 
informada 

Teoria da experiência - Princípio da 
interação: 

Diretrizes de acessibilidade 
(MACEDO, 2010), WCAG 
2.0/2.1/2.2 (WORLD WIDE WEB 
CONSORTIUM (W3C), 2021). 

 

 Momentos e atividades promovem a 
inclusão 

Abordagem transmídia;

 O(a) professor(a) evoluiu na 
acessibilidade/ inclusão (comparado 
ao domínio informado e a 
planejamentos anteriores) 

Teoria da experiência - Princípio da 
continuidade; 

(continua) 
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(conclusão) 

Critérios Em que medida... 
(indicadores) 

Aporte teórico 

Experiência Os momentos e atividades 
contribuem para novas experiências 

Teoria da experiência - Princípio da 
continuidade; 

Abordagem transmídia;

 O(a) professor(a) evoluiu no 
planejamento para experiência 
(comparado ao domínio informado e 
a planejamentos anteriores) 

Teoria da experiência - Princípio da 
continuidade; 

Abordagem 
transmídia 

A distribuição dos recursos de 
aprendizagem atende à lógica 
informada 

Abordagem transmídia;

Teoria da experiência - Princípio da 
interação; 

 O(a) professor(a) evoluiu na 
apropriação da abordagem 
(comparado ao domínio informado e 
a planejamentos anteriores) 

Teoria da experiência - Princípio da 
continuidade.

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

Na Figura 56, apresenta-se uma visão geral e os desdobramentos dos módulos do 

modelo de design educacional Experientia. 

Figura 56  Visão geral do modelo de design educacional. Versão ampliada disponível 
no QR Code. 

 
Fonte: Elaboração da pesquisadora 
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5.3 RESUMO DA SEÇÃO PROPOSTA DE DESIGN EDUCACIONAL 

(PESQUISA CENTRADA NO DESIGN & DESENVOLVIMENTO) 

Nesta seção desenvolveu-se o modelo conceitual da proposta de design 

educacional para o planejamento para experiências de aprendizagem, o qual nominou-se 

de Experientia. Na sua elaboração considerou-se o referencial teórico acerca da teoria da 

experiência de Dewey, a abordagem transmídia na educação e os ambientes digitais para 

desenhar o conjunto de indicadores e a definição de componentes das dimensões dos 

ambientes digitais; assim como valores, requisitos e práticas fruto da triangulação das 

informações das entrevistas e pesquisa com estudantes com deficiência visual, 

professores e revisões sistemáticas. Utilizou-se técnicas do design para experiência do 

usuário, tais como, mapa da empatia, histórias de estudantes e de professores, modelo 

mental e diagrama de afinidades.  

Ainda na etapa Design e Desenvolvimento, apresentou-se o modelo conceitual do 

Design Educacional Experientia, seus componentes, funções e relação com o aporte 

teórico. O modelo compõe-se de três módulos - Diagnóstico, Planejamento para 

experiências de aprendizagem e Avaliação cujos critérios e indicadores descreveu-se no 

Quadro 77.  

Na sequência, dá-se o enfoque ao desenvolvimento do design do aplicativo. 
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6 DESIGN DO APLICATIVO 

O coração do homem planeja o caminho, 
mas o Senhor lhe dirige os passos  

Provérbios, 16,9. 
 

 

 

Ainda na etapa Design e desenvolvimento, nesta seção inicia-se a elaboração do 

protótipo de aplicativo. Para tanto, introduz-se os conceitos de design para experiência e 

os modelos voltados para este fim. Na sequência, apresenta-se o design do aplicativo 

utilizando o modelo Framework Elementos da Experiência do Usuário de Garrett (2011). 

Exibe-se algumas telas elaboradas, relacionando-as aos módulos do modelo conceitual 

Experientia. Por fim, aborda-se o projeto do design da gamificação para o aplicativo. 

Nessa construção utilizou-se os resultados do estudo do ambiente, tanto da pesquisa 

centrada no problema quanto da centrada na solução para o desenvolvimento do 

aplicativo. 

6.1 DESIGN PARA EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO 

Com a evolução das redes de comunicação e das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs), os computadores deixaram de ser utilizados somente no trabalho 

para realizar atividades repetitivas e enfadonhas. Eles e os dispositivos móveis passaram 

a apresentar imagens, filmes, músicas e lugares virtuais criando assim interfaces 

culturais, ou seja, possibilidades de um novo relacionamento das pessoas e esses dados 

culturais (MANOVICH, 2005) que ora empoderam, ora frustram; ora simplificam, ora 

complicam (GARRETT, 2011). Esse novo relacionamento cria experiências 

diferenciadas que saem do ambiente do trabalho para o ambiente de estudo e, também, 

para o entretenimento. Tais experiências trazem consigo sensações de realização e 

frustração. Na primeira a satisfação pelo que foi cumprido, conquistado ou realizado 

dentro das expectativas. A segunda, a frustração pela não realização. Pode-se citar como 

exemplo frustrante, a falha no acesso a uma informação na web por causa da quebra de 

um link ou da não visualização completa de uma videoaula por causa do esgotamento do 

pacote de dados do celular. Com o relacionamento dos usuários e os conteúdos digitais, 

as telas dos computadores e dos dispositivos móveis tornaram-se parte do cotidiano para 
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estudo, entretenimento e lazer. Nesses contextos, em vez de avaliar somente em uma 

perspectiva seja ela da usabilidade ou da ergonomia justifica-se avaliar experiências de 

uso, tratando-se assim o processo de forma holística. 

respostas das pessoas, resultantes do uso e/ou uso antecipado de um produto, sistema ou 

emoções, crenças, preferências, 

percepções, respostas físicas e psicológicas, comportamentos e realizações do usuário 

que ocorrem a (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2011, p.6). 

como percepções, emoções, crenças e preferências parece utópico pelo caráter subjetivo 

envolvido em cada experiência o que a torna única para um dado momento. A experiência 

do usuário ganhou importância em projetos centrados no humano, e faz parte integrante 

do design de interação, sendo essencial para o desenvolvimento de projetos de produtos 

essoas se sentem em relação a um produto e ao prazer e à 

satisfação que obtém ao usá-lo, olhá-lo, abri-lo ou fechá-

PREECE, 2013, p. 13). Na definição da NBR, a dimensão tempo é ampla (antes, durante 

e depois do uso) enquanto a segunda é mais específica para o momento do contato e ações 

de uso (usá-lo, olhá-lo, abri-lo ou fechá-lo). Um ponto positivo nessa última é referir-se 

ao processo enquanto projeto de desenvolvimento o que permite aprimoramentos durante 

o percurso. Na visão de Norman, teórico do Design e consultor de usabilidade, o termo 

trata-se na realidade da maneira como as pessoas vivenciam a experiência de forma 

completa, em um sistema que é o todo, não somente uma parte qual seja aplicativo ou 

website (NNGROUP, 2016). Nesse sentido, entende- vivência completa

por Norman pode envolver, por exemplo, desde a expectativa gerada com a finalização 

de uma compra em um site (informações, transação e aprovação do pedido, entre outros), 

o processo de entrega (pontualidade, integridade do produto), recebimento (embalagem, 

produto, acessórios) e uso (aparência agradável/desagradável, manuseio fácil/difícil). Por 

outro lado, Sutcliffe (2010) citado por Cybis, Betiol e Faust (2010, p. 365) refere-se à 

definição de Norman com

mesmo. Interessante notar que além da percepção e do uso, a referência cita o 

aprendizado nessa relação. Tal ponto evidencia-se quando alguns usuários precisam 

recorrer a tutoriais ou manuais para usar o produto. Essa situação para alguns pode ser 

frustrante e causar o sentimento de incapacidade por não perceber o que parece óbvio 
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para outros usuários. Contudo, pode sinalizar que o design não foi intuitivo. Para 

Hassenzahl e Tractinsky (2006), a experiência do usuário decorre de três elementos: do 

estado interno do usuário, das características do design do sistema, e do contexto ou 

ambiente da interação. Como estado interno, entende-se as predisposições, expectativas, 

necessidades, motivações, humor, por exemplo; como características do design do sistema 

- complexidade, objetivo, usabilidade, funcionalidade, entre outros; e, como contexto ou 

ambiente, a dinâmica organizacional ou social, a significância da realização da atividade a 

motivação para realizar ou não a atividade (ROTO et al, 2012; CYBIS, BETIOL e FAUST, 

2010). Esses elementos (estado interno do usuário, características do produto e contexto de 

uso) possibilitam a visão da experiência de forma holística para uma dada situação.  

Nessa tese, há a complexidade de pensar a experiência como processo e como 

produto. Enquanto processo, o professor vivencia a aplicação do modelo Experientia para 

aprender e planejar experiências de aprendizagem para os estudantes. Enquanto produto, 

o professor experencia o uso do protótipo de aplicativo. Então, adota-se como conceito a 

ser utilizado um misto das contribuições de Hassenzal e Tractinsky (2006) e de Sutclife 

(2010). Portanto, nessa etapa, experiência do usuário professor envolve o estado 

interno, características do produto e contexto de uso; às predisposições, expectativas, 

necessidades e motivações (levantadas nas etapas anteriores) acrescenta-se a percepção e 

aprendizado ao longo do uso do modelo no protótipo do aplicativo. 

6.1.1 Modelos voltados ao Design para Experiência  

Para o desenvolvimento do protótipo desta tese, buscou-se referências de modelos 

de Design para Experiência a fim de projetar o sistema. Em algumas abordagens e 

modelos para desenvolvimento de produtos, serviços, sistemas ou artefatos, a experiência 

do usuário é tratada como etapa. Tais pretendem proporcionar ao usuário experiências 

que provoquem emoções e sensações agradáveis, além de facilitarem o uso e serem 

eficientes. Ao considerar a natureza tecnológica desta tese, para a seleção de uma delas, 

a análise norteou-se pela utilidade, abrangência e aplicabilidade do modelo. 

 No Quadro 78 apresenta-se o levantamento da revisão de literatura. 
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Quadro 78  Modelos e abordagens de Design para Experiência.  

Modelos e abordagens Descritivo Observações da pesquisadora  

Modelo de prazer de Jordan 
(2000) (ROGERS, SHARP e 
PREECE, 2013; CYBIS, 
BETIOL e FAUST, 2010) 

O prazer é entendido como 
satisfação na interação. A 
motivação dos usuários é 
compreendida pelo prazer 
físico, psicológico, social e 
ideológico. 

Considera os potenciais benefícios 
que o produto pode ofertar aos 
usuários. 

Modelo da experiência do 
usuário de Hassenzahl (2003) 

Apresenta duas perspectivas: a 
do designer (atributos 
pretendidos) e a do usuário 
(atributos percebidos). 

A percepção do usuário 
possivelmente é verificada nas 
etapas finais o que pode gerar 
retrabalho.  

Modelo de Tecnologia como 
Framework de Experiência de 
McCarthy e Wright (2004) 

Busca representar a 
experiência do usuário no 
modo como é sentida em 
quatro linhas: sensorial, 
emocional, composicional 
(sentido dado à experiência e 
o pensamento interno durante 
a vivência) e espaço-temporal 
(lugar e tempo da experiência 
e efeitos sobre a vivência da 
mesma). 

A avaliação da percepção do usuário 
nas quatro linhas aparenta ser 
complexa para considerar cada 
individualidade.

Abordagem da hierarquia das 
necessidades ergonômicas e 
hedônicas de Hancock (2005) 
(CYBIS, BETIOL e FAUST, 
2010) 

Inspirado no modelo piramidal 
das necessidades de Maslow 
(1970). Da base da pirâmide 
para cima têm-se: segurança 
do produto, funcionalidade, 
usabilidade, experiência 
prazerosa e individualização. 

A participação do usuário aparenta 
ser mais ativa nas fases de 
implementação, após a finalização e 
customização de acordo com suas 
necessidades. Possivelmente gera 
retrabalho e, por conseguinte, 
elevação de custos de produção.

Modelo de Design emocional de 
Ortony et al. (2005) (ROGERS, 
SHARP e PREECE, 2013) 

Baseia-se nas teorias de 
funcionamento do cérebro e as 
reações que desencadeia numa 
pessoa. Níveis do cérebro: 
visceral, comportamental e 
reflexivo. 

Modelo está vulnerável à 
diversidade de reações que são 
peculiares a cada usuário. 

Framework Elementos da 
Experiência do Usuário de 
Garrett (2011) 

Trabalha do abstrato ao 
concreto, passando por cinco 
níveis (estratégico, escopo, 
estrutura, esqueleto e 
superfície) em que o 
produto/serviço é tratado na 
perspectiva da funcionalidade 
e da informação. 

Considera usuários, stakeholders, 
informação e interação desde o 
início do processo de 
desenvolvimento. Assim como 
possíveis erros e possibilidade de 
soluções.   

 Fonte: Elaboração da pesquisadora. 

 

O design para a experiência do usuário evoluiu na medida em que os dispositivos 

móveis se popularizaram. Considerando esse amadurecimento, assim como a utilidade, 

abrangência e aplicabilidade, optou-se pelo modelo de Garrett. Ele apresenta ampla 

abrangência para os propósitos deste estudo, pois envolve diferentes atores no processo, 

os níveis permitem uma visão holística. Nesse ponto, concorda-se com Padovani, Puppi 

e Schlemmer (2017, p. 131), ao levantarem modelos para o design de interfaces de 
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aplicativos de smartphones, identificaram que a estrutura em planos 

 A estrutura é aplicável 

e, por conseguinte, útil para o presente desenvolvimento.  

No desenvolvimento do produto, o framework Elementos da Experiência do 

Usuário (GARRETT, 2011) considera a experiência do usuário em cinco planos, que 

partem do abstrato ao concreto (Figura 57). São eles: estratégia [strategy], escopo [scope], 

estrutura [structure], esqueleto [skeleton] e superfície [surface]. A experiência envolve 

duas perspectivas do usuário - quanto à funcionalidade do produto [product as 

funcionality] e quanto à informação [product as information]. Para Garrett (2011), é 

preciso pensar o produto ou serviço além da funcionalidade e da estética, uma vez que é 

a psicologia e o comportamento dos usuários que ditam as funcionalidades. Por isso, 

deve-se lidar com as questões de contexto em que são usados, antecipar os possíveis 

problemas na experiência do usuário e as respectivas possibilidades de soluções. 

Figura 57  Framework Elementos da Experiência do Usuário, segundo Garrett (2011).

 

Fonte: Garrett (2011). 

6.2 O DESIGN DO APLICATIVO NOS PLANOS DOS ELEMENTOS DA 

EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO 

Na sequência, apresenta-se o design do aplicativo Experientia, na medida em que 

se explicitam os planos. 
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6.2.1 Plano Estratégia 

O plano Estratégia descreve os objetivos do produto e as necessidades dos 

usuários. Segundo Garrett (2011), a experiência do usuário não é o funcionamento interno 

de um produto ou serviço, mas sim como ele funciona externamente e o que ele (usuário) 

gosta. É olhar além da funcionalidade e da estética. Leva-se em conta a psicologia e o 

comportamento dos usuários levantada por meio de pesquisa. Assim, o design considera 

que aspectos estéticos e de funcionalidade trabalhem em um contexto. Nessa tese, para 

definir a estratégia, utilizou-se os resultados do estudo do ambiente tanto da pesquisa 

centrada no problema quanto da centrada na solução. 

Os objetivos do produto ou serviço envolvem os objetivos ou diretivas do negócio, 

a identidade da marca e as métricas de sucesso. As necessidades dos usuários envolvem 

pesquisas para saber quem são eles, segmentando para identificar grupos com 

características comuns (personas). Assim, é possível entender o que precisam em seu 

contexto de uso por meio da análise de tarefas e, por fim, os testes de usabilidade.

6.2.1.1 Objetivos na perspectiva da instituição educacional 

Na explicitação da estratégia considera-se os objetivos do negócio, o 

entendimento do problema e a ciência de que cada decisão deve estar ligada ao 

entendimento de suas consequências. Formaliza-se por meio de uma declaração que deve 

ser acessível a todos os envolvidos no processo de desenvolvimento. Nessa linha, tendo-

se como parâmetro a pesquisa do ambiente, mais especificamente das instituições de 

educação, chegou-se aos objetivos descritos no Quadro 79: 

Quadro 79  Plano estratégia - objetivos.  

Componentes Declaração 

Objetivos do negócio Educação nível médio, técnico, tecnológico, superior. 
Identidade da marca Reconhecimento da instituição educacional como inclusiva 
Métricas de sucesso  Aumento da participação de estudantes com deficiência nos cursos; 

 Redução das ocorrências de reclamações de estudantes sobre a 
inacessibilidade dos materiais; 

 Índices de satisfação dos estudantes com relação à didática dos 
professores acima de 90%; 

 Índices de satisfação dos professores com relação ao apoio pedagógico 
para inclusão acima de 90%. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora com base na pesquisa do ambiente. 
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6.2.1.2 Necessidades dos usuários Professores 

Para esse levantamento recorreu-se aos resultados da fase 2 - Pesquisa no 

ambiente, Etapa 3 - Pessoas: Professores. Nessa investigação incluiu-se questões 

relacionadas ao ambiente digital a fim de compreender seu comportamento nessa 

realidade. Na sequência apresenta-se os resultados no infográfico, Figura 58. Vale notar 

que algumas informações foram apresentadas anteriormente em outro formato para outro 

propósito, mas repetem-se aqui sob a lente do design para a experiência: 

Figura 58  Infográfico Professores no ambiente digital.  
Versão ampliada disponível no QRCode.  

 

Fonte: Pesquisa do ambiente. Elaboração da pesquisadora. 
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A partir das informações do perfil aliadas às demais coletadas até o momento, 

partiu-se para o mapeamento das necessidades e o desenho de duas personas de Professor. 

Personas são representações próximas de pessoas reais. Atribui-se a criação do método a 

Alan Cooper, em 1999, aplicado ao design centrado no usuário (NIELSEN, 2013). 

Contudo, encontra-se seu uso em diversas áreas, entre elas, o marketing. Para Kalbach 

(2017) são descrições de arquétipos de usuários que refletem padrões comuns de 

comportamento, além de necessidades e emoções. Entretanto, há críticas ao termo 

arquétipo porque pode gerar visões estereotipadas de um determinado grupo (NIELSEN, 

2013). Para esta tese, considerou-se Garrett (2011) e entende-se personas como 

personagens fictícios criados a partir de dados coletados de pesquisas, entrevistas, 

observações de campo, entre outras formas. São também chamados de modelo de usuários 

ou perfis de usuários, eles representam as necessidades de uma faixa de usuários. Ao 

personificá-los, atribuindo um nome, uma caracterização, é possível desconectar dos 

dados brutos da pesquisa o que ajuda a manter os usuários em mente durante o processo 

de design (GARRETT, 2011; NIELSEN, 2013). Vale acrescentar como vantagem, manter 

o foco no que é relevante para o professor no desenvolvimento da solução.  

De acordo com o levantamento de Nielsen (2013), há quatro perspectivas de 

personas na literatura: a original de Alan Cooper direcionada aos objetivos; de Jonathan 

Grudin, John Pruitt e Tamara Adlin tendo como base papeis; de Sønderstrup-Andersen 

(2007) que enfatiza o envolvimento do leitor na história da persona; e, a perspectiva 

baseada em ficção. Esta última, criam-se personas a partir da intuição e suposições dos 

designers, diferente das anteriores que utilizam dados de pesquisas. As descrições 

apresentam algumas diferenças. Na perspectiva direcionada aos objetivos, o foco está na 

descrição das metas dos usuários no trabalho, envolvendo o fluxo, o contexto e as atitudes. 

A descrição da perspectiva baseada em papeis, evoluiu das críticas à anterior no que tange 

à pouca clareza entre os dados coletados e as descrições das personas, por isso, inclui 

complementações de informações qualitativas e quantitativas de pesquisas de mercado. 

Contudo, é considerada como método de usabilidade e deve ser utilizada em conjunto 

com outros métodos. Segundo a autora, defensora da perspectiva baseada em 

envolvimento, a descrição tenta fazer com que os designers vejam os usuários não como 

estereótipos com o foco em comportamentos, mas que possam se envolver ativamente na 

vida dessas personas. Por fim, as descrições na perspectiva baseada na ficção são úteis 

para prospecção. Desta forma, são aplicáveis para gerar discussões e insights entre as 

equipes de design.  
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Quanto aos grupos de personas, de acordo com os resultados das pesquisas, 

descrevem-se as diferentes personas. A persona primária representa o grupo de usuários 

pretendidos para o produto. A persona secundária possui necessidades próprias 

(GARRETT, 2011; ROGERS, SHARP e PREECE, 2013).  

Para esta tese, adotou-se a perspectiva baseada em envolvimento cujo 

conhecimento do usuário abrange o relacionamento social e o emocional. Nesse sentido, 

as descrições consideraram os relacionamentos com pessoas, no caso, o estudante com 

deficiência, o contexto educacional, o uso da tecnologia, os objetivos, pontos de dor, as 

tarefas rotineiras e cenário de uso do aplicativo.  

Como persona primária, desenhou-se a Professora Ivana (Figura 59). Para a 

secundária, desenhou-se o Professor Frederico (Figura 60). Entre eles há diferenças de 

tempo de atuação docente, momentos de vida e uso de tecnologia que refletem as 

características dos informantes pesquisados. A seleção da Professora Ivana como 

primária deve-se: a) no aspecto organizacional, a sinalização por parte das instituições de 

que os professores iniciantes precisam de mais sensibilização do que os veteranos; b) 

novas contratações com esse perfil que demandam formação inicial; e, por fim, c) a 

familiaridade desta persona com ambientes digitais no aspecto tecnológico. Neste caso, o 

ideal para o design do aplicativo é o móvel  mobile first [móvel primeiro] - para atender 

a Professora Ivana e o adaptativo para o Professor Frederico. Para esta tese, será utilizada 

a abordagem mobile first por causa do tempo de desenvolvimento não permitir criar a 

outra versão. 

Importante salientar que durante a documentação desta tese, as rotinas dos 

professores foram alteradas por causa da pandemia. Preferiu-se respeitar o apurado, uma 

vez que a proposta está alinhada ao contexto digital, mantendo-se adequada, útil e 

aplicável também para essa nova realidade. 
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Figura 59  Persona Professora Ivana. Versão ampliada disponível no QR Code.

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

 

Figura 60  Persona Professor Frederico. Versão ampliada disponível no QR Code. 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 
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6.2.2 Plano Escopo 

Nesse plano definem-se os requisitos funcionais e os de conteúdo. Segundo o 

Garrett (2011), parte-se d por quê  está desenvolvendo para o quê  Definir o 

escopo clarifica o que pretende desenvolver assim como delimita o que não será realizado. 

Este último poderá ser implementado em versões futuras. 

Enquanto os requisitos funcionais descrevem o que o produto ou serviço deve 

realizar, os de conteúdo descrevem as informações necessárias para projetar os bancos de 

dados e repositórios a serem utilizados no processo. Nesse caso, há implicações na 

funcionalidade, uma vez que requer pensar no sistema gerenciador de conteúdos  

Content Management System (CMS), os formatos, tamanhos e mecanismos de busca  

Search Engine Optimization (SEO). 

Na maior parte do tempo, os requisitos são sinalizados por pequenas descrições 

de uma característica. O nível de detalhe depende do escopo do projeto, quanto mais 

complexo mais detalhes serão descritos. De acordo com o autor, a fonte produtiva são os 

usuários por meio de pesquisa. Entretanto, os stakeholders e pessoas envolvidas na 

organização são fontes importantes, pois de alguma forma participam ou usam o produto 

ou serviço. Os requisitos são coletados do que os usuários dizem e querem, da discussão 

e avaliação de sugestões ou de características que os usuários nem sabem que querem, 

mas emergem de brainstorming. As ideias e sugestões passam por um processo de 

avaliação para identificar quais serão considerados requisitos a serem implementados e 

quais ficarão para as futuras versões. Para Garrett (2011), gerar requisitos é uma questão 

de encontrar formas de remover impedimentos. Daí a importância de se pensar o que pode 

restringir ou pode impedir uma experiência satisfatória para o usuário. O autor acrescenta 

que verificar produtos semelhantes ou de competidores, ou seja, realizar um 

benchmarking  pode dar sinais de características potenciais assim como as que devem 

ser evitadas. 

A fim de garantir clareza e acurácia, Garrett (2011) sugere algumas regras para a 

escrita dos requisitos funcionais: ser positivo (o sistema vai realizar X se o usuário fizer 

Y); ser específico (por exemplo, itens mais visualizados aparecem no topo da lista); evitar 

linguagem subjetiva, ou seja, melhor usar um indicador mensurável para ser objetivo. 

Para os conteúdos há de se considerar que diferentes tipos podem estar juntos em um 

único requisito. Portanto, convém identificar os tipos de conteúdo que estão associados a 

um recurso. Desta maneira pode-se determinar quais são os recursos necessários para 
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produzir o conteúdo ou se ele poderá ou não ser elaborado. Saber qual é a informação 

relevante para o usuário, pois possivelmente essa terá maior valor do que a forma. 

Algumas características podem influenciar na decisão da experiência, entre elas, o 

tamanho. Para um texto, o tamanho do campo limitado pode gerar frustração. No caso de 

imagens ou vídeos, dimensões e tamanho de arquivo podem causar desconforto ou 

lentidão se não forem pensados de maneira adequada. Garrett (2011) alerta que saber o 

tamanho ajuda a decidir caminhos. Outros requisitos a serem pensados, dependendo da 

complexidade do projeto, são a manutenção dos conteúdos, a frequência de atualização, 

se há diferentes audiências e, por conseguinte, necessidades, abordagens, formas 

diferentes de comunicação. 

Para o desenvolvimento desta etapa, realizou-se um benchmarking para identificar 

aplicativos de planejamento similares. Depois, buscou-se compreender as necessidades 

dos usuários pesquisados no contexto de uso para, enfim, definir os requisitos funcionais 

e de conteúdo. 

6.2.2.1 Benchmarking aplicativos similares 

No benchmarking realizou-se busca no Google Play Store utilizando-se os termos 

planner lesson

essa loja de aplicativos justifica-se pelos resultados das pesquisas aplicadas aos 

professores que apontaram o sistema Android como o mais utilizado. Descartou-se os 

aplicativos com foco exclusivo na organização e planejamento de horários. Para a seleção, 

estabeleceu-se como critérios: estar disponível na versão gratuita, número mínimo de 

downloads acima de 5 mil, avaliações dos usuários com frequência de 4 a 5 estrelas. 

Quatro aplicativos atenderam a esses critérios (Figura 61), são eles em ordem alfabética: 

Lesson App35, LessonNB36, Lesson Plan37 e PlanBoard38. As informações referem-se ao 

mês de novembro/2020, período do desenvolvimento desta seção. Para a análise realizou-

 
35 Disponível em:  https://play.google.com/store/apps/details?id=lessonapp.app. Acesso em 11 nov. 2020.
36 Disponível em:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.binh.education.lesson.planner.
lessonb&hl=pt_BR&gl=US. Acesso em 11 nov. 2020. 
37 Disponível em:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lessonplan.lessonplan.
lessonplanfree. Acesso em 11 nov. 2020. 
38 Disponível em:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chalk.planboard&hl=pt. Acesso em: 
11 nov. 2020. 



217

se os seguintes passos: (a) instalação do aplicativo; (b) experimentação para explorar as 

funcionalidades; (c) algumas simulações; (d) consulta às informações do app e do 

desenvolvedor nos sites oficiais; (e) aplicação da ferramenta MATcH39 - Checklist para 

Avaliação da Usabilidade de Aplicativos para Celulares Touchscreen; (f) Elaboração do 

descritivo e do quadro com as características e as observações. 

Figura 61   Aplicativos de referência. Versão ampliada disponível no QR Code. 

 

Fonte: Capturas do Google Play Store. Elaboração da pesquisadora. 

 

A esses aplicativos, acrescentou-se uma solução do projeto Transmedia Literacy. 

Trata-se da Ficha didática40, do kit do professor, O formato é de formulário para página 

web e não de aplicativo para dispositivo móvel. A sua inclusão deve-se à abordagem 

transmídia para planejar atividades didáticas que é pertinente aos propósitos desta tese.  

6.2.2.1.1 Lesson App 

Esse app foi desenvolvido em 2019 pela empresa finlandesa Learning Scoop, 

composta de professores e especialistas que trabalham formação docente e 

desenvolvimento de liderança pedagógica. O aplicativo tem como objetivo proporcionar 

aos professores uma compreensão dos processos de aprendizagem na abordagem 

 
39 Disponível em:  http://match.inf.ufsc.br:90/index.html. Acesso: 11 nov. 2020. 
40 Disponível em http://transmedialiteracy.upf.edu/pt/search-a-didactic-card. Acesso: 11 nov. 2020.  
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pedagógica socioconstrutivista, na medida em que disponibiliza as ferramentas 

necessárias para o planejamento de aulas para estudantes K-12, equivalente ao ensino 

básico e médio no Brasil. Para o plano de aula disponibiliza os seguintes componentes 

distribuídos em blocos: aquecimento/agrupamento; orientação/conhecimento prévio; 

nova aquisição de conhecimento; prática/atividades; reflexão. O professor pode utilizar 

todos ou alguns deles de acordo com suas intenções. A visão social da empresa é a de 

democratização da educação de qualidade. A licença básica é gratuita a qual disponibiliza 

50 métodos ativos de aprendizagem, enquanto a licença premium permite acesso a 150 

métodos, entre outras possibilidades. No Quadro 80, as características e observações. 

Quadro 80  Aplicativo Lesson App  

Lesson App  Características e Observações 

Diferenciais  Disponível nos idiomas inglês, português, espanhol;  
 Questões para autoavaliação, primeira no início e a próxima após 10 

planos criados;  
 Intuitivo; 
 Blocos coloridos facilitam identificação; 
 Foco no aspecto pedagógico; 
 Biblioteca com planos para uso e adaptação. 

Críticas  Visualização do plano elaborado poderia ser sucinta, atendo-se ao que foi 
selecionado/inserido. A apresentação da explicação ocupa muito espaço 
na exibição na tela do celular. 

Possíveis frustrações: 
 Impressão funciona na versão web. Na versão mobile, requer 

configuração do sistema operacional, mas não há mensagens de retorno o 
que leva o usuário a supor que o problema é do aplicativo (princípio 
operação); 

 Há partes não traduzidas para português; 
Funcionalidades  Logar/cadastrar; 

 Selecionar e arrastar os componentes para elaborar o plano; 
 Criar métodos (leia-se procedimentos); 
 Elaborar o plano  por meio de componentes distribuídos em blocos que 

podem ser montados pelo professor (aquecimento/ agrupamento; 
orientação / conhecimento prévio; nova aquisição de conhecimento; 
prática / atividades estudantes; reflexão); detalhar (nome da lição, 
assunto, tópico, objetivo, idade, tempo, materiais, notas, idioma do plano; 
salvar (rascunho); salvar e compartilhar; 

 Visualizar planos elaborados  Filtrar; Imprimir; Gerar PDF; 
 Visualizar planos de outros  filtrar (assunto, tag, idade, nova/todas, país, 

idioma); lista de resultados; Selecionar (Imprimir; Gerar PDF; Aplicar) 
Conteúdo  Informações para cada métodos (o que, para quem, como, tempo, 

tamanho do grupo, assuntos para o qual é adequado); 
 Planos compartilhados; 
 Planos do usuário; 
 Vídeos explicativos da abordagem pedagógica. 

Downloads  + de 5 mil; 
Avaliação usuários  Média 3,6 (21 usuários); 
Avaliação Match  61 usabilidade muito alta  [link para resultado] 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 
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6.2.2.1.2 LessonNB  

Criação da Educabinh, uma EduTech vietnamita, lançado em 2019. Tem por 

objetivo apoiar professores para a criação de planos de aula de maneira simples e rápida 

utilizando smartphone.  Para o plano de aula considera os componentes objetivo, 

atividades, procedimentos (o que professor e estudantes realizam), apresentação, notas 

sobre a atividade (materiais), notas (observações importantes). Atualizada em 

outubro/2020, a versão gratuita 6.4 disponibiliza recursos básicos, tais como, criar 

disciplinas e planos de aula, editar e atribuir cor. A versão paga Premium permite formatar 

o plano, adicionar equações, adicionar arquivos, exportar planos para edição ou em PDF 

e compartilhar planos. As características e observações estão no Quadro 81. 

Quadro 81  Aplicativo LessonNB 

LessonNB  Características e Observações 
Diferenciais  Interface simples; 

 Não precisa de rede para operar; 
Críticas  Somente em inglês, dificulta acesso por professores brasileiros; 

 Não gera pdf; 
 Anúncios na parte inferior. 

Funcionalidades  Criar disciplinas para agrupar planos de aula; 
 Criar planos de aula; 
 Atribuir cores; 
 Favoritar planos ou disciplinas; 
 Editar; 
 Alterar cor de plano de fundo (claro/escuro); 
 Habilitar/Desabilitar marcação para exportação; 

Conteúdo  Planos de aula; 
 Disciplinas; 

Downloads  + de 5 mil; 
Avaliação usuários  Média 4,4 (16 usuários) 
Avaliação Match  53.1 - Usabilidade alta [link para resultado] 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

6.2.2.1.3 Lesson Plan 

Aplicativo criado pela Codescape, de origem russa. Lançado em 2017, a versão 

1.1.2, atualizada em 25/12/2019, encontra-se em desenvolvimento. Tem como objetivo 

gerar planos de aula de inglês de 50 minutos, independente do nível a ser estudado, em 

um dos quatro tipos de aula  Reading [leitura], Writting [escrita], Listening [audição] e 

Speaking [conversação]. Os componentes do plano modelo incluem orientações para 

aquecimento, motivação, introdução de novo vocabulário e gramática, introdução ao 

material de ensino, prática, produção, apresentação, revisão, lição de casa e avaliação. 
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Para os componentes há uma biblioteca com sugestões de atividades que podem ser 

incorporadas ao plano. O professor pode copiar ou editar o plano para customizá-lo. A 

versão gratuita exibe anúncios. A versão Pro é paga, disponibiliza mais atividades e não 

mostra anúncios. As características e observações encontram-se no Quadro 82.

Quadro 82  Aplicativo Lesson Plan 

Lesson Plan  Características e Observações 
Diferenciais  Editor permite colar modelos no formato texto; 

 Interface limpa, de fácil entendimento. 
Críticas  Somente em inglês, dificulta acesso por professores brasileiros; 

 Não gera pdf; 
 Anúncios aparecem com frequência quando retorna tela. 

Funcionalidades  Gerar planos de aula a partir de modelos (Edição/Cópia); 
 Salvar planos; 
 Favoritar planos; 
 Visualizar planos elaborados. 

Conteúdo  Catálogos de atividades de exemplo; 
 Planos elaborados; 
 Templates; 

Downloads  + de 100 mil; 
Avaliação usuários  Média 4,0 (105 usuários) 
Avaliação Match  61 - Usabilidade muito alta [link para resultado]

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

6.2.2.1.4 PlanBoard 

O PlanBoard foi desenvolvido em 2016 pela empresa canadense Chalk.com 

Education. O objetivo do aplicativo é ajudar professores a criar, gerenciar e compartilhar 

planos de aula. O gerenciamento inclui a organização de agendas, acompanhamento e 

avaliação dos estudantes. A visão social da empresa é a de dar às crianças oportunidades 

iguais de participação no futuro pelo empoderamento dos professores. O site orienta os 

professores para a elaboração do plano sugerindo que este tenha como componentes 

objetivos, materiais, atividades de aprendizagem, tempo, requisitos de alinhamento aos 

padrões oficiais de educação, formas de avaliação do estudante e avaliação do processo. 

Contudo, a linha pedagógica adotada não foi explicitada. O aplicativo é gratuito na versão 

básica, sem limites de planos a serem elaborados. A versão Gold é uma assinatura mensal 

que permite personalizar interface, criar salas virtuais e compartilhar planos e avaliação 

no Google Classroom. As características e observações aparecem no Quadro 83. 
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Quadro 83  Aplicativo PlanBoard 

PlanBoard  Características e Observações 
Diferenciais Editor permite colar modelos, inserir imagens e tabelas;

 Interface limpa e simples. 
Críticas Somente em inglês, dificulta acesso por professores brasileiros;

 Pouco intuitivo; 
 Não apresenta um tutorial de apresentação para orientar o usuário. Ele 

precisa recorrer ao site para aprender como usar; 
 Possibilita o uso de diferentes modelos de plano, porém o foco está na 

gestão ao longo do tempo (aulas, semestres, períodos);
Funcionalidades  Logar/cadastrar; 

 Planejar agenda de aula, programações de classes; 
 Atribuir cores para lições, classes, programações; 
 Criar planos de aula; 
 Visualizar programação; 
 Conectar com professores (seguir, colaborar, descarregar aulas); 
 Elaborar o plano; 
 Visualizar seus planos  filtros; Imprimir; Gerar PDF;
 Visualizar planos compartilhados; 

Conteúdo  Informações horários, planos;  
Downloads  + de 50 mil; 
Avaliação usuários  Média 4,8 (931 usuários) 
Avaliação Match  46 - Usabilidade razoável [link para resultado] 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 

6.2.2.1.5 Fichas didáticas do kit do Professor  Literacia Transmídia 

As fichas didáticas compõem o kit do professor no projeto Transmedia literacy 

(literacia transmídia). O projeto foi realizado por um consórcio de universidades de países 

como Espanha, Reino Unido, Finlândia, Portugal, Uruguai, Colômbia, Itália e Austrália. 

As fichas são fruto dos resultados de pesquisa realizada com jovens estudantes de vários 

países. A pesquisa investigou como eles aprendem fora da escola e como usam as mídias. 

Há fichas que apresentam atividades didáticas que mobilizam as capacidades 

transmidiáticas e as estratégias de aprendizagem informal que foram levantadas na 

investigação. Há um link para o professor criar as novas fichas que são avaliadas pelo 

grupo gestor. Os blocos de informação que compõem as fichas são apresentação - idioma, 

título, descrição, marcadores que identificam elementos transmídia, 

habilidades/competências a desenvolver, caixas de seleção as competências transmidia, 

áreas de conhecimento; estrutura  número de sessões, duração, número de participantes, 

faixas de idade; materiais  itens a adicionar; processo  questão chave, desenvolvimento, 

avaliação, referências; metadados  autor(es) e revisões. As características e observações 

encontram-se no Quadro 84. 
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Quadro 84  Fichas didáticas 

Ficha didática  Características e Observações 
Diferenciais Abordagem transmídia;

 Idiomas inglês, espanhol, italiano, português e finlandês;
 Interface limpa e simples. 

Críticas  Apesar da opção em português, as telas apresentam mescla de inglês e 
de espanhol; 

Funcionalidades  Logar/cadastrar; 
 Criar/editar fichas didáticas; 
 Visualizar fichas  filtros;  
 Compartilhar fichas com opção para imprimir; Gerar PDF; 
 Comentários. 

Conteúdo  Fichas elaborados pelo professor; 
 Fichas compartilhadas; 

Downloads  Não se aplica 
Avaliação usuários  Não apurado 
Avaliação Match  Não se aplica 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 

 

6.2.2.2 Compilação dos aspectos funcionais e de conteúdo dos aplicativos

Para a análise dos aspectos funcionais e de conteúdo dos aplicativos realizou-se 

os seguintes passos: (a) transcrição das informações dos aspectos funcionais e de 

conteúdo nos respectivos quadros; (b) organização das informações agrupando-as por 

similaridade; (c) na célula do aplicativo, sinalização da existência da funcionalidade ou 

do conteúdo com um tíquete ( ); (d) acesso ao aplicativo para nova verificação segundo 

a nova relação; (e) atualização dos quadros; (f) considerações sobre os resultados. No 

Quadro 85 apresenta-se as funcionalidades; no Quadro 86, os conteúdos.
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Quadro 85  Compilação dos aspectos funcionais dos apps, ordem alfabética. 

Funcionalidades   
(nº de funções) 

Lesson 
App (15)  

LessonNB 
(9) 

Lesson 
Plan (7) 

PlanBoard
(18) 

Ficha... 
(10) 

Alterar idioma    
Alterar plano de 
fundo      

Atribuir cores      
Cadastro/Login     
Categorizar     
Chat para suporte      
Compartilhar      
Conectar professores      
Configurar geral e 
elementos específicos   -   

Criar novo 
componente      

Criar/Participar de 
um grupo      

Editar plano     
Editor de texto     
Elaborar plano     
Enviar feedback     
FAQ      
Favoritar      
Filtrar     
Gerar pdf      
Imprimir     
Inserir/Anexar 
mídias (vídeo, foto, 
doc) 

    
 

Modelos 
Editar/Copiar     

Notificar/Avisar      
Planejar agenda      
Reportar problemas      
Salvar planos     
Salvar rascunho      
Selecionar e arrastar 
componentes      

Visualizar planos     
Visualizar 
programação/agenda      

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 

 



224

Quadro 86  Compilação dos itens de conteúdo dos apps, ordem alfabética. 

Conteúdo  
(nº de itens) 

Lesson 
App (9) 

LessonNB 
(6) 

Lesson 
Plan (7) 

PlanBoard 
(5) 

Ficha..
(5) 

Anúncios   
Autoavaliação     
Banco de 
componentes     

Banco de exemplos     
Formulário para 
contato     

Informação/ 
Orientação 
pedagógica 

    

Informações conta     
Informações 
inseridas      

Informações para 
contato     

Informações sobre a 
produção     

Metadados do plano     
Modelos/Templates     
Planos elaborados      
Planos favoritos     
Política de 
privacidade      

Pontuação     
Sobre o aplicativo      
Termos do serviço      

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 

6.2.2.2.1 Considerações  

Os resultados sinalizaram a inexistência de aplicativos brasileiros voltados para 

elaboração de planos de aula. Não é o foco desta investigação verificar os motivos, é 

possível que os professores brasileiros utilizem seus planos criados em editores de textos 

disponíveis na nuvem, em repositórios próprios ou da instituição em que atuam. Na 

avaliação dos usuários que interagiram com os aplicativos selecionados, verificou-se que 

a atribuição de cinco estrelas foi mais significativa (Figura 62). Apesar das diferenças 

entre o número de usuários que avaliaram cada aplicativo, pois muitos deles ainda são 

recentes e ainda não contam com um número elevado de avaliações; tal atribuição 

máxima sinaliza uma tendência que poderá confirmar-se ou não, dependendo da evolução 

das versões dos aplicativos. Para esse estudo voltado para experiências, essa forma de 
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avaliar foi considerada para efeitos de seleção, porque é um comportamento 

contemporâneo dos usuários. Em alguns casos, ela influencia a decisão do usuário de 

baixar ou não o aplicativo no seu dispositivo.  

Figura 62  Capturas dos gráficos de avaliação dos usuários dos apps 

    

Fonte: Google Play Store, acesso em 20 nov. 2020. 
 Elaboração da pesquisadora. 

 

No que tange às funcionalidades, destaca-se o aplicativo PlanBoard que 

disponibiliza o maior número de funções. No entanto, a avaliação de usabilidade resultou 

em 46 pontos o que corresponde a razoável. Dentre os pontos críticos, o aplicativo é pouco 

intuitivo, a sequência de tarefas não é evidente. Lesson App está na sequência em número 

de funções disponibilizadas. A avaliação de usabilidade foi considerada muito alta, 61 

pontos, tendo como destaque positivo a interface limpa, ser intuitivo e de fácil 

entendimento. Em comum, estão as funções cadastrar/login, elaborar plano, acessar 

perguntas frequentes, filtrar e visualizar os planos.  

Com relação aos conteúdos, em comum entre os aplicativos está o banco de planos 

elaborados. Lesson App é o que mais disponibiliza informação dos quatro. Nesse app 

encontra-se informações para gestão do processo (produção, pontuação, contato, conta) e 

o educacional em si (planos elaborados, metadados, orientações pedagógicas, 

autoavaliação). Similar a este, as Fichas didáticas enfatizam o educacional. Os 

aplicativos disponibilizam exemplos, modelos e estratégias cujas ideias inspiram a 

elaboração do protótipo. Por outro lado, não abordam a acessibilidade o que torna a 

proposta desta tese um diferencial.  
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No desenvolvimento do protótipo, inspirou-se no Lesson App para criação dos 

componentes por causa da granularidade. Para a edição dos blocos de experiência, 

inspirou-se no Lesson NB. A pretensão é possibilitar compor, recompor para reaproveitar 

experiências, atividades e recursos já inseridos. Para os relatórios inspirou-se no Lesson 

Plan e nas Fichas didáticas.  

6.2.2.3 Compreensão das necessidades dos usuários no contexto de uso 

Nesse ponto retomou-se as histórias dos professores, Quadro 72, Quadro 73 e 

Quadro 74, representadas na Figura 63.  

Figura 63  Histórias dos professores relacionadas ao planejamento, à seleção de 
recursos de aprendizagem e ao atendimento a estudantes com deficiência. 

 

Fonte: Pesquisa centrada na solução, Etapa 3 - Professores. Montagem dos Quadros 72, 73 e 74. 
Elaboração da pesquisadora 

 

A essas histórias, agregou-se o que eles gostariam que o aplicativo realizasse. 

Quanto às características desejadas para o aplicativo, os professores informaram 29 que 

foram compiladas em histórias descritas no Quadro 87. 

.  
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Quadro 87  Histórias dos professores usuários do aplicativo 

Como Professor usuário  
Quero que o app tenha recursos visuais e 

auditivos 
Para facilitar minha percepção 

Como Professor usuário
Quero que o app tenha recursos   
Para aproximação emocional entre professor e 

aluno 
Como Professor usuário 
Quero que o app permita previsualizar se a 

atividade terá sucesso ou não 
Para providenciar modificações 

Como Professor usuário
Quero que o app avalie a tradução da Libras 

quanto à regionalização
Para que melhorar a comunicação

Como Professor usuário 
Quero feedback sobre qual recurso usar 
Para que estudantes sejam atendidos nas 

diversas necessidades e deficiências 

Como Professor usuário
Quero que o app sinalize se as descrições dos 

recursos visuais fazem sentido para o 
estudante  

Para que ele compreenda 

Como Professor usuário 
Quero que app sugira adequações para as 

diferentes deficiências 
Para atender à especificidade de cada estudante 

Como Professor usuário
Quero que o app explique como lidar com 

recurso de acessibilidade 
Para eu me apropriar do conhecimento 

Como Professor usuário 
Quero que o app use Google drive 
Para facilitar minha rotina 

Como Professor usuário
Quero que o app oriente a elaboração ou seleção 

a partir das necessidades dos estudantes com 
deficiência, com foco no design universal, 
ABNT, ISO, etc. 

Para atender à especificidade de cada estudante 
Como Professor usuário 
Quero um app simples 
Para eu adotar 

Como Professor usuário
Quero que o app sugira atividades e seu uso 

dependendo da deficiência 
Para atender à especificidade de cada estudante 

Como Professor usuário 
Quero que o app seja de fácil entendimento e 

ágil 
Para eu adotar 

Como Professor usuário
Quero um app de fácil utilização 
Para eu adotar 

Como Professor usuário 
Quero que o app seja didático 
Para eu adotar 

Como Professor usuário
Quero que o app estimule habilidades sensoriais 
Para eu adotar 

Como Professor usuário 
Quero que o app tenha visualidade 
Para eu adotar 

Como Professor usuário
Quero um app que tenha janela de interpretação 
Para eu usar 

Como Professor usuário 
Quero que o app tenha audiodescrição 
Para eu usar 

Como Professor usuário
Quero um app que tenha cores alegres
Para eu adotar 

Como Professor usuário 
Quero que o app permita interagir com os 

estudantes 
Para facilitar 

Como Professor usuário
Quero um app leve para rodar em qq celular ou 

computador 
Para facilitar 

Como Professor usuário 
Quero que o app ajude a mensurar o grau de 

limitação 
Para eu identificar 

Como Professor usuário
Quero um app que dê propostas de 

interatividade 
Para eu aplicar 

Fonte: Pesquisa centrada na solução, Etapa 3 - Professores. Elaboração da pesquisadora 
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Na sequência, reuniu-se todas essas histórias a fim de visualizar quais delas 

poderiam ser atendidas no uso do aplicativo. Para tanto, realizou-se os seguintes passos: 

(a) para uma visão global, inseriu-se os quadros em um programa de design para 

experiência; (b) atribuiu-se etiquetas coloridas para as histórias possíveis de serem 

atendidas, identificando-se a origem, laranja para as histórias dos professores, azul para 

as oportunidades levantadas ao longo desta pesquisa e cinza para o benchmarking (Figura 

64); (c) identificou-se o que o app poderia viabilizar dentro do contexto das personas dos 

Professores Ivana e Frederico; (d) redigiu-se os requisitos de funcionalidade e de 

conteúdo; (e) identificou-se as prioridades e o que poderia evoluir ao longo das versões 

futuras.  

Figura 64   Identificação de possíveis requisitos a partir das histórias, passos (a) e (b). 
Versão ampliada no QR Code. 

 

Fonte: Pesquisa centrada na solução, Etapa 3 - Professores. Elaboração da pesquisadora. 

Legenda: 

 

A identificação do que o app poderia realizar fez-se no formato físico para facilitar 

a movimentação. Na Figura 65, as histórias possíveis de serem atendidas (passo b), foram 

impressas e distribuídas em três grupos Recursos, Planejamento e Aplicativo. 
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Figura 65  Identificação do que o app poderia realizar no formato físico. 

  

Fonte: Acervo da pesquisadora. 

Após a reorganização, selecionou-se as histórias que as personas dos Professores 

considerariam mais importante e suas expectativas do aplicativo (passo c). Assim, 

conforme exibe-se na Figura 66, do lado direito, estão as Características ou atributos 

esperados para o aplicativo e macro ações, entre elas: Sugerir, Organizar a Experiência, 

Pré-visualizar e Avaliar o processo. 

 

Figura 66  Identificação do que o app poderia realizar no formato físico após 
reorganização. 

  

Fonte: Acervo da pesquisadora. 

 

A representação do mapeamento das necessidades dos Professores visualiza-se na 

Figura 67. 
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Figura 67 Compreensão das necessidades no contexto de uso Mapeamento.

Fonte: Elaboração da pesquisadora.

Para esta pesquisadora foi desafiante transcrever as histórias seguindo-se as regras 

de escrita (ser positivo, ser específico, usar indicador mensurável), pois muitas delas 

traziam características subjetivas. Então, utilizou-se a estratégia de buscar o que seria

importante para o professor usuário em termos de conteúdo, tarefa e contexto

(INTERACTION DESIGN FOUNDATION, 2014). Nessa linha, a partir do mapeamento

elaborou-se os requisitos funcionais e de conteúdo do aplicativo (Figura 68).

Figura 68 Requisitos funcionais e de conteúdo. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora.
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No Quadro 88 apresenta-se os requisitos funcionais e de conteúdo com a indicação 

dos essenciais e dos desejáveis.  

Quadro 88  Requisitos funcionais e de conteúdo essenciais e desejáveis.

Requisitos Essenciais Desejáveis 

Funcionais  Mecanismo de busca e filtro; 
 Permitir edição/atualização; 
 Visualizar os planos criados formato 

gráfico ou texto; 
 Compartilhar os planos (nos formatos 

gráfico e arquivo editável para 
complementações); 

 Atribuir cores para categorização; 
 Mecanismo de feedback;  
 Mecanismo de notificação; 
 Visualizar progresso (de uso do app, 

da qualidade do planejamento para 
experiência inclusiva). 

 Opção Curtir/Descurtir
 Comentários 
 Preferidos 

Conteúdo Bancos de dados: 
 Recursos de aprendizagem; 
 Atividades; 
 Adequações para 

acessibilidade/inclusão; 
 Estratégias. 

Acervos criados no processo: 
 Planos para experiências elaborados; 
 Desafios, problemas, questões 

elaboradas; 
 Histórico das avaliações; 
 Diagnósticos. 

 Tutoriais 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 

 

6.2.3 Plano Estrutura 

Neste plano identifica-se o Design de interação e a Arquitetura da informação. A 

base é o entendimento do modelo mental do usuário, no caso, o professor. O design de 

interação estrutura as ações que ele realiza para completar as tarefas que deseja, enquanto 

a arquitetura de informação lida com a apresentação das informações ao usuário.

A arquitetura da informação refere-se a como organizar, agrupar, ordenar e 

apresentar conteúdo.  Relaciona-se a como as pessoas processam cognitivamente a 

informação. A partir da compreensão desse processo, estrutura-se o conteúdo criando um 

esquema organizacional e navegacional. Assim, os usuários tanto podem mover-se de 

forma eficiente e efetiva, como podem recuperar a informação facilmente (GARRETT, 

2011). Nos aplicativos, a arquitetura da informação possibilita reunir os conceitos e 

segmentar as informações que originarão as funcionalidades (CAMPOS e MARTINS, 
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2018). Neste trabalho, representou-se o conteúdo por meio de questões a serem 

respondidas. Entende-se que as perguntas mobilizam a busca de novos conhecimentos de 

forma contínua. Elas estão dispostas nas laterais conforme ilustra a Figura 69.

Figura 69  Questões norteadoras da Arquitetura da Informação 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 

 

O Design de interação envolve as funcionalidades, ou seja, as opções de como o 

usuário realizará as ações para completar as tarefas. Enquanto a arquitetura de informação 

está em como transmitir as informações ao usuário (Figura 70). 

Figura 70  Arquitetura da Informação e Design de Interação 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 
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6.2.4 Plano Esqueleto 

No plano do esqueleto há um afunilamento e refinamento do que foi tratado de 

forma geral no plano estrutura. As questões da arquitetura de informação e do design de 

interação, vistos antes de forma macro, são revistos com mais atenção nos componentes 

individuais e seus relacionamentos. Envolve os Designs da Interface, da Navegação e da 

Informação. Pela interface, os usuários entram em contato com a funcionalidade definida 

nas especificações. Tal funcionalidade foi estruturada no design de interação. No design 

da navegação, o usuário vê a estrutura geral e como pode se mover por ela (GARRETT, 

2011). De acordo com o autor, um design de informação bem-feito favorece um design 

de interface e de navegação bem-sucedidos. Isto porque a base está na comunicação de 

ideias ao usuário. 

6.2.4.1 Design da Interface 

O design da interface seguiu as recomendações do Material Design. De acordo 

com Solecki, et al. (2020, p. 31), o guia de estilo do Material Design 

clássicos de design para auxiliar no desenvolvimento de produtos de software com melhor 

Tal escolha deveu-se à opção pelo desenvolvimento para o sistema Android. 

Para o protótipo utilizou-se botões de opção para questões de resposta única e caixas de 

seleção para respostas múltiplas (Figura 71).  

Figura 71  Botões de Opção e Caixas de seleção 

   

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 

 

Contudo, em alguns casos, recorreu-se ao uso de caixas de seleção e um botão de 

opção numa mesma questão. Neste caso, o botão de opção refere-se à condição que 

invalida as anteriores. Quando o usuário selecionar uma, o estado da outra é alterado para 

desabilitado conforme ilustrado na Figura 72 (b)(c).  
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Figura 72 Uso conjunto de caixas de seleção e botão de opção.
(a) todas habilitadas, (b) caixas de seleção habilitadas, (c) botão de opção habilitado.

(a) (b) (c)

Fonte: Elaboração da pesquisadora.

As caixas de diálogo foram utilizadas para a inserção de dados que serão 

armazenados para recuperação futura. As caixas apresentam quatro estados ilustradas na

Figura 73: padrão (a), acionado (b), hover (c) e mensagem de erro (d). 

Figura 73 Diálogo e seus estados: padrão, (b) preenchido, (c) hover, (d) erro.

Fonte: Elaboração da pesquisadora.

Para opções binárias utilizou-se o botão switch, conhecido também como

liga/desliga, ou ainda, on/off (Figura 74).

Figura 74 Botão Switch (a) desligado, (b) ligado.

(a)      (b)

Fonte: Elaboração da pesquisadora.

6.2.4.2 Convenções e metáforas

Buscou-se utilizar símbolos que facilitassem o reconhecimento de convenções do 

mundo real. Neste sentido, utilizou-se os ícones do Material Design. 

Na Figura 75, exibe-se os outros ícones utilizados no protótipo.

(a) 

(c) 

(b) 

(d) 
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Figura 75 Ícones utilizados 

Fonte: Elaboração da pesquisadora.

6.2.4.3 Design da Navegação

Garrett (2011) apresenta alguns tipos de sistemas de navegação: global, local, 

suplementar, contextual e de cortesia. A navegação global significa que há pontos de 

acesso para o usuário ir de um ponto ao outro do site. A local dá acesso ao que está 

próximo. A suplementar, disponibiliza atalhos para conteúdo que não está disponível 

pelos tipos global e local. A contextual, é uma navegação embutida para conteúdo dentro 

da própria página. A de cortesia, disponibiliza informações que não são necessárias para 

as operações, mas que poderão ser acessadas quando conveniente para o usuário. Por 

exemplo, acesso para mapa de localização de pontos físicos, formulário para contato, 

políticas da empresa, entre outros.

Para o protótipo final, adotou-se os desenhos de navegação global e local. Na 

primeira, o professor encontrará uma barra de navegação com links para os módulos 

principais (Perfil, Autoavaliação, Diagnóstico, Criar/Organizar experiências, Desafios e 

conquistas, Descobertas e Aprendizagens). Por usa vez, a navegação local dá acesso ao 

que está próximo em Experiências, Recursos de Aprendizagem e Atividades. Na Figura 

76 ilustra-se o Design da Navegação.   

Figura 76 Design da navegação

Fonte: Elaboração da pesquisadora.
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6.2.4.4 Design da Informação

Os cuidados com a informação voltam-se para a clareza e a comunicação. 

Segundo Garrett (2011), a leitura das mensagens de erro e a de instruções desafiam os 

designers. Afinal de contas, a interface vai além de coletar informações, precisa 

comunicar da forma correta, que é desafiante. O sucesso do design é percebido quando 

ao realizar as tarefas, o usuário compreende os textos, os rótulos, as mensagens de erro, 

os avisos, as instruções e os ícones. Por isso, ao longo do processo, o contato com os 

usuários é fundamental. 

No desenvolvimento do protótipo houve alteração no ícone de acessibilidade. No 

Material Design, ele é representado por um indivíduo sentado e um círculo simulando a 

cadeira de rodas ( ). Em uma consulta informal a três pessoas, elas identificaram a 

imagem como algo adequado ou não adequado ao cadeirante tão somente. Por isso, 

buscou-se alternativas, mas elas estavam focadas na representação da deficiência visual 

e auditiva (olho com um traço transversal, orelha idem). Apesar deste trabalho estar 

voltado para a deficiência visual, pretende-se que ele seja ampliado a outros tipos de 

deficiência. Por isso, incluiu-se o símbolo da acessibilidade universal que foi criado pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015. Trata-se da representação de um 

indivíduo de braços abertos dentro de um círculo. Simboliza a inclusão de pessoas de 

todas as habilidades em todos os lugares, representando a harmonia entre seres humanos 

e a sociedade (INSTITUTO ECOAÇÃO, 2015). Mostrou-se aos usuários as duas opções,

nas versões inacessível e acessível (Figura 77). Entre as duas, eles consideraram o 

símbolo da ONU mais adequado à indicação de acessível ou não acessível.

Figura 77 Ícone e símbolo de acessibilidade. Inacessível (a) e acessível (b). 

(a)      (b)

Fonte: Material Design (2021), ONU (2015). Elaboração da pesquisadora.

6.2.4.5 Wireframe

Segundo Garrett (2011), o wireframe é um documento de referência para o design 

visual que captura as decisões do esqueleto. Não precisa e nem deve ser muito detalhado 

porque mudanças acontecerão ao longo do desenvolvimento. Na modelagem são 

utilizados sketches [rascunhos] para uma representação básica do conceito; wireframes
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para representar elementos essenciais da interface com baixa ou média fidelidade; os 

mockups são usados para visualizar o design da interface; e, os protótipos que simulam 

uma interação entre o usuário e a interface (BABICH, 2020). 

No caso do protótipo deste estudo, realizou-se alguns rascunhos (sketches), Figura 

77 (a), e wireframes de baixa fidelidade, Figura 78 (b).  

Figura 78  Uma das tarefas em sketches [rascunhos] (a); e, em wireframe de baixa 
fidelidade, modelado na tela de celular (b).  

  

(a) (b)

Fonte: Imagens de arquivo. Elaboração da pesquisadora.

6.2.5 Plano Superfície 

Nesse plano desenvolve-se o design sensorial e a apresentação dos arranjos 

lógicos dos elementos do plano esqueleto. Aborda as escolhas de como os elementos 

deverão manifestar-se aos sentidos das pessoas - do design da interface para interação, do 

design da navegação para o movimento do usuário pelo aplicativo e do design da 

informação para a comunicação da informação ao usuário (GARRETT, 2011). No caso 

de aplicativos, dos cinco sentidos olfato, paladar, tato, audição e visão, os três últimos 

predominam. Fisicamente, olfato e paladar ainda não são estimulados, porém memórias 

de experiências sensoriais podem ser evocadas pela visão e pela audição. Segundo o autor, 

raramente os designers consideram olfato e paladar para as experiências dos usuários. 

De forma sucinta, para o protótipo desta tese, apresenta-se as opções voltadas para 

o toque, audição e visão e as respectivas respostas no Quadro 89. 
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Quadro 89  Ações do usuário e respostas sensoriais do protótipo 

Ação do usuário no 
protótipo 

Resposta do dispositivo 
Tátil Auditiva Visual

Toque em componente 
(botões de navegação) 

   Mostra tela, aviso ou mensagem.

Toque em botão de 
opção ou caixa de 
seleção 

   Mostra situação marcado ou 
desmarcado. 

Toque em botão    Mostra tela, aviso ou mensagem.
Toque no botão Play>   Emite mensagem 

falada. 
 Altera para botão Stop. 

Toque no botão Stop>   Pára de emitir 
mensagem*. 

 Altera para botão Play. 

Toque na caixa de texto    Mostra teclado virtual na parte 
inferior da tela, movimento para 
cima. 

Toque no teclado 
virtual 

   Mostra tela com a caixa de texto 
preenchida. 

Toque nas palavras 
sublinhadas 

   Mostra balão com explicação do 
termo sublinhado. 

Toque no ícone do 
microfone nas caixas de 
texto 

   Altera para aplicativo Fala para 
texto (Speach to text) do 
dispositivo*; 

 Mostra tela do API Fala para 
texto.  

Toque no botão do 
microfone do 
dispositivo para 
comando de voz 

   Dispositivo mostra botão 
acionado. 

 

Verbalização do 
comando  

   Protótipo altera para tela do 
comando que o usuário 
verbalizou. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. * Requer programação  
 

Apesar de contar com respostas auditivas, as respostas visuais predominam 

enquanto o toque do usuário é o que executa as ações. Não foram previstas ainda respostas 

táteis como a vibração. Nos tópicos seguintes apresenta-se o projeto visual do aplicativo 

de forma sucinta. 

6.2.5.1 Identidade 

Para a construção da identidade do aplicativo, realizou-se uma pesquisa de 

 e a fim 

de elaborar um painel semântico (Figura 79, 80 e 81). As imagens resultantes da busca 

relacionadas à inclusão mostraram mais aspectos negativos do que positivos. Por isso, 

refez-se a busca, utilizando a palavra Para cada uma delas, levantou-se 
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ideias que pudessem expressar possíveis conceitos a serem adotados. Aproveitou-se para 

verificar a predominância de cores a serem utilizadas no projeto.  

Figura 79  Painel semântico Experiência  

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 

 

Figura 80  Painel semântico Metodologias ativas  

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 
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Figura 81  Painel semântico Acessibilidade  

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 

 

As ideias inspiradas nas imagens correspondem às aspirações de empoderamento 

e autonomia dos estudantes com deficiência visual, levantadas na pesquisa do ambiente. 

Por isso, optou-

aplicativo. 

6.2.5.2 Cores e Tipologia 

Na identificação das cores, em um programa de edição de imagens, para simular 

o borrado aplicou-se às miniaturas filtros de máscara e efeito desfoque gaussiano41. Com 

a ferramenta conta-gotas, verificou-se as áreas predominantes e identificou-se as cores 

em hexadecimal (Figuras 79, 80 e 81). Realizou-se alguns testes para combinar as cores 

e optou-se pela seguinte paleta (Figura 82): 

 
41 Programa Adobe Photoshop, versão 2021, especificações aplicadas às miniaturas: filtros Máscara 
Vibratilidade 100%, Saturação 0%; Efeito Desfoque Gaussiano 6 pixel aplicado três vezes. 
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Figura 82  Paleta de cores e respectivos códigos hexadecimal.

 
Fonte: Elaboração da pesquisadora. 

 

Para a tipologia optou-se por duas fontes de boa legibilidade, Lato para os textos 

e Roboto para comandos e botões (Figura 83). 

Figura 83  Tipologia e Guia de estilos 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 

 

6.2.5.3 Ícones e ilustrações 

Os ícones aplicados são os da biblioteca do Material Design. Alterou-se dois deles 

para expressar pessoa com deficiência visual e com deficiência auditiva. A eles realizou-

se uma montagem de dois ícones, as representações da pessoa e o da deficiência. No caso, 

o olho com um traço na transversal e a orelha com um traço na transversal. Na Figura 84, 

os dois primeiros são os que foram customizados para representar estudante com 

deficiência visual e estudante com deficiência auditiva. 
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Figura 84  Ícones customizados e o demais utilizados.

 

Fonte: Material Design (2020). Adaptação e elaboração da pesquisadora. 

 

Nas primeiras telas dos módulos aplicou-se ilustrações de licença gratuita do 

Adobe Stock. Para representação dos recursos de aprendizagem criou-se uma imagem 

para o botão e uma textura. Os ícones do Material Design deram origem ao botão. A 

textura, por sua vez, foi criada com caracteres de fonte no programa de edição de 

ilustração CorelDRAW.  Na Figura 85, visualiza-se as ilustrações selecionadas. Na 

terceira linha, a segunda imagem é do botão e a terceira é a textura criada. 

 

Figura 85  Ilustrações utilizadas e textura criada. 

 

Fonte: Adobe Stock (2021) e Material Design (2020).  
Adaptação e elaboração da pesquisadora. 

 

O símbolo do protótipo é uma flor de lótus estilizada (Figura 86). Ela foi criada 

no programa de ilustração Adobe Illustrator por um designer. As pétalas separadas foram 

montadas também em uma animação para marcar a passagem do tempo. 
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Figura 86  Símbolo elaborado 

 

Fonte: PRIMO (2018). 

 
O ciclo de vida da flor de lótus serviu de inspiração para a arte das etapas da 

avaliação inicial. A arte foi produzida por uma bióloga, ilustradora naturalista. Depois 

passou por tratamento digital para melhorar o traço e aplicação de cor no Adobe 

Illustrator, conforme exibe-se na Figura 87. 

Figura 87  Produção da arte digital dos níveis das etapas da avaliação inicial.

 

Fonte: Flor de Lótus ciclo de vida desenho original ( PRIMO, 2020) 
Adaptação e colorização digital (PRIMO, 2020). 

 

6.3 DO MODELO AO PROTÓTIPO  

O desenvolvimento do protótipo seguiu o modelo Experientia. Utilizou-se o 

aplicativo Adobe XD para esboço, criação e prototipagem de interfaces para experiência 

do usuário. Na elaboração criou-se os módulos seguindo os planos anteriores. Para 

visualização da produção dos módulos, criou-se uma tela nomeada de Ativos prontos. A 

sua função é facilitar o acesso aos módulos, enquanto eles ainda não estão integrados ao 

plano de navegação final. No aplicativo, os módulos Avaliação inicial e Ambiente 
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materializam o Diagnóstico do modelo Experientia. Experiências, Recursos de 

Aprendizagem e Atividades materializam o módulo Planejamento. Desafios e conquistas 

materializam o módulo Avaliação. Descobertas e aprendizagem surgiu no processo para 

ser desenvolvido a posteriori. Em Descobertas, o professor encontrará tutoriais, artigos 

de orientação, dicas para ajudar no planejamento. Em Aprendizagem, serão 

disponibilizados planos a serem compartilhados, casos de sucesso, experiências 

consolidadas e fórum para discussão de temas relacionados. A Figura 88 apresenta de 

forma esquemática a relação entre o que foi produzido e o modelo. 

Figura 88  Representação da ligação entre o modelo e os módulos produzidos. 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 

Na sequência, visualiza-se as telas da primeira versão nas Figuras 89 a 94. A 

primeira tela é informativa na qual descreve-se a tarefa principal, a(s) história(s) do 

professor relacionada(s), as subtarefas e as funcionalidades. Para cada componente do 

módulo desenvolvido, disponibilizou-se o QR Code e o link para uma demonstração 

genérica no Youtube. Vale esclarecer que apenas alguns componentes dos módulos foram 

elaborados para demonstrar a proposta de aplicação do modelo. Cada um deles ainda será 

apreciado pelos professores para os devidos ajustes. Nas páginas seguintes, exibe-se 

capturas das telas dos módulos e componentes elaborados até o momento da escrita deste 

trabalho. São elas: Avaliação inicial do Professor (Figura 89), Diagnóstico do ambiente 

(Estudantes, Instituição e Momento de planejamento do Professor) (Figura 90), Adicionar 

experiência (Figura 91), Adicionar Recurso de Aprendizagem (Figura 92), Adicionar 

atividade (Figura 93), Desafios e conquistas (Figura 94). Nas Figuras 89, 90 e 92 há um 

QR code para acesso aos vídeos demonstrativos desses componentes.
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Vale lembrar que o protótipo do aplicativo ainda passará por testes de usabilidade 

e de experiência para cada módulo, o que não foi possível até a finalização desta tese. Na 

sequência, apresenta-se o plano de gamificação.   

6.4 PLANO DE GAMIFICAÇÃO 

No contexto corporativo, a gamificação é a aplicação do pensamento e da 

mecânica de jogo a contextos que não são tradicionalmente orientados para o jogo. A 

gamificação pode aumentar a efetividade da atividade onde é aplicada, dependendo de 

como é utilizada (INTERACTION DESIGN FOUNDATION, 2019). Na Educação, em 

sintonia de pensamento do mundo corporativo, Busarello (2017) acrescenta que a 

gamificação pode ampliar a retenção e geração de conhecimento uma vez que envolve a 

resolução de problemas, a elevação da motivação e os níveis de engajamento dos 

participantes. Na perspectiva de Kumar (2013), trata-se da aplicação de princípios e 

mecânicas de design de jogos a ambientes de não-jogos. Nesse sentido, aproveita-se da 

tecnologia para incentivar os participantes a se envolverem e, assim, desenvolverem 

comportamentos desejados. Tais comportamentos podem ser tanto do indivíduo quanto 

de uma instituição que busca melhoria em algum aspecto. 

Os elementos e mecânicas são pensados para que os indivíduos se envolvam e 

participem de forma voluntária. Nos sistemas gamificados, os elementos frequentes são 

metas, objetivos, regras e sistema de feedback (MCGONICAL, 2012; KAPP, 2012; 

BUSARELLO, 2017). Dentre as mecânicas, encontram-se pontos, níveis, desafios, 

troféus, emblemas/medalhas, conquistas, bens virtuais, placar de classificação, ranking, 

tabela de pontuação, competição, recompensa, autoexpressão, status, conquistas e 

realizações (BUNCHBALL, 2010). Ainda que tais mecânicas estejam presentes, Kumar 

(2013) alerta que acrescentar pontos e distintivos não significa gamificar. Nesse sentido, 

a autora propõe o framework Design centrado no jogador (Figura 97). Esse framework 

deriva do design centrado no usuário. A partir da persona do jogador, identifica-se a 

missão e sua motivação para aplicar mecânicas adequadas, gerenciar, monitorar e medir 

o atingimento dos objetivos. Considera o contexto da empresa, aspectos legais, éticos, 

buscando reforços positivos enquanto mantém a diversão. Tais informações são 

levantadas por meio de pesquisa. 
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Figura 97  Framework Design centrado no jogador (Player Centered Design). 

 
Fonte: Kumar (2013). 

 

O Design centrado no jogador mostra-se alinhado ao Design Science Research por 

pautar-se na pesquisa para a tomada de decisão. Por isso, optou-se por ele para o 

planejamento da gamificação do protótipo de aplicativo. No caso, utilizou-se os 

resultados das pesquisas centrada no problema, na solução e no design para o 

planejamento. De forma sintética, apresenta-se no Quadro 90. 

Quadro 90  Plano de gamificação do aplicativo Experientia

Itens Descrição 
Identificação Experientia  
Tecnologia Aplicativo para celular no sistema Android 
Destinado a Professores do ensino médio, educação profissional técnico-tecnológico e 

Educação superior. 
Cenário Professores: 

 desconhecem como usar recursos de aprendizagem para planejar para 
experiências de aprendizagem de forma acessível e inclusiva; 

 têm pouco tempo para planejar e precisam de uma ferramenta prática. 

Instituição: 
 Insatisfação dos estudantes com deficiência com relação ao atendimento 
de suas necessidades. 

Propósito Social:  
 promover a inclusão de estudantes com deficiência visual (na versão 
protótipo); 

Objetivos  Desenvolver competências relacionadas ao letramento transmidiático e à 
acessibilidade digital;   

 Auxiliar professores a planejar para experiência de aprendizagem 
inclusiva utilizando recursos de aprendizagem. 

Missão 
(SMART  Específico, 
Mensurável, Alcançável, 
Relevante e Delimitado 
em um recorte de tempo) 

Proporcionar ao estudante com deficiência visual uma experiência 
de aprendizagem autônoma e inclusiva. 
Para tanto, a cada: 
. três interações com o sistema gamificado, o professor incluirá um novo 
recurso de aprendizagem acessível nos planos para experiências de 
aprendizagem;  
. a cada 5 planos incluirá atividades com características transmídia.

(continua) 
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(conclusão) 

Itens Descrição 
Jornada                                                                                                                      Contínua 
Narrativa Estudante com deficiência apresenta-se e propõe interagir com o professor 

para que juntos encontrem soluções para que ele possa estudar em pé de 
igualdade com os colegas, ter autonomia e sentir-se pertencente a um grupo.  

Mecânicas Pontuação/ Recompensa 
Para cada elemento inserido: 

Estrela amarela - recurso de aprendizagem acessível: 
Estrela azul - recurso em mídia alternativa; 
Estrela branca - recurso em mídia equivalente; 
Estrela vermelha - recursos com papel de informação definido; 
Diamante vermelho - atividades com características transmídia; 
Carinha sorrindo - experiências completas (recursos, papeis da 
informação e atividades com características transmídia). 

 
Níveis  
 Iniciante 
 Estudante 
 Graduado 
 Instrutor 
 Professor 
 Mestre 
 

Quadro de honra Ranking  
 Planos preferidos (avaliações 5     corações azuis aparecem no topo); 
 Líderes experts (professores que compartilham mais planos aparecem no 
topo). 

 
Jornada 
Ambientação 
 Tour ao primeiro acesso; 
 Microinterações para orientar primeira ação e depois novas atualizações; 
 Avisos de orientação de acordo com as interações. 

Desdobramento 
 Recompensas - tutoriais na área de Descoberta de acordo com a 
progressão. 

Progresso 
 Linha de progresso indica estado atual e caminho para futuro. 

Feedback A mensagem da persona do estudante com deficiência: 
. informa o que favorece sua aprendizagem para a escolha feita; 
. relata a experiência negativa da opção selecionada; 
. sugere uma ação ou alternativa para compensar o uso de um recurso 
inacessível. 

Regra Para cada recurso de aprendizagem inacessível ou parcialmente acessível 
prover um recurso em mídia alternativa ou mídia equivalente. 

Loop de engajamento Chamadas para a ação (Call to Action, CTA); 
Feedback e recompensa (pontos) para ações positivas. 

Fonte: Adaptação de Kumar (2013), Interaction Design Foundation (2019). 

 

No Quadro 91 apresenta-se os indicadores para cada nível: 
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Quadro 91  Detalhamento dos indicadores dos níveis 

Nível Indicadores 
Iniciante 1 autoavaliação; 

1 diagnóstico do ambiente; 
2 experiências contendo:
. 2 a 4 recursos de aprendizagem; 
. 2 atividades de qualquer tipo; 

Estudante +1 autoavaliação; 
+1 diagnóstico do ambiente; 
+2 novas experiências, contendo cada: 
. 2 a 4 recursos de aprendizagem, pelo menos uma delas utilizando pista, ou 
dica ou recompensa;  
. 2 a 4 atividades sendo pelo menos 1 de apreensão, 1 de intervenção e 1 de 
produção; 

Graduado +1 autoavaliação; 
+4 novas experiências, contendo cada: 
. 2 a 4 recursos de aprendizagem, pelo menos duas delas utilizando pista, ou 
dica ou recompensa;  
. 2 a 4 atividades sendo pelo menos duas completas (1 de apreensão, 1 de 
intervenção e 1 de produção); 

Instrutor +5 compartilhamentos de planos para experiência em Aprendizagem; 
+5 ocorrências de disseminação de conhecimentos (tutoriais, 
esclarecimento de dúvidas, fóruns de discussão e orientação, entre outros); 
+4 novas experiências, contendo cada: 
. 1 experiência adicional; 
. 2 a 4 recursos de aprendizagem, pelo menos três deles utilizando pista, ou 
dica ou recompensa;  
. 2 a 4 atividades, mínimo de duas completas (1 de apreensão, 1 de 
intervenção e 1 de produção), 2 delas com características;

Professor +10 compartilhamentos de planos para experiência em Aprendizagem; 
. 10 ocorrências de disseminação de conhecimentos (tutoriais, 
esclarecimento de dúvidas, fóruns de discussão e orientação, entre outros); 
+4 novas experiências, contendo cada: 
. 1 a 2 experiências adicionais; 
. 2 a 4 recursos de aprendizagem, pelo menos três delas utilizando pista, ou 
dica ou recompensa;  
. 2 a 4 atividades sendo pelo menos duas completas (1 de apreensão, 1 de 
intervenção e 1 de produção). Destas, 3 com características; 

Mestre Mais de: 
. 20 compartilhamentos de planos para experiência e lições aprendidas em 
Aprendizagem; 
. 20 ocorrências de disseminação de conhecimentos (tutoriais, 
esclarecimento de dúvidas, fóruns de discussão e orientação, entre outros); 
. 6 estrelas por inserir Recursos alternativos ou equivalentes; 
. 6 estrelas por inserir atividades com características; 
. 6 estrelas por inserir recursos com papel definido como pista, dica ou 
recompensa; 
. 20 experiências completas acumuladas; 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 
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6.5 O PROTÓTIPO NA PERSPECTIVA DO AMBIENTE DIGITAL 

Ao considerar o que foi apresentado sob a lente das propriedades do ambiente 

digital (MURRAY, 2012), esboçou-se as expectativas de componentes e funcionalidades 

distribuindo-as nas propriedades dos ambientes digitais (Figura 98). Utilizou-se os 

requisitos levantados na compreensão das necessidades dos usuários (tópico 6.2.2.3), do 

Plano Escopo. 

Figura 98  Expectativas dos requisitos nas propriedades dos ambientes digitais 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora adaptado de Murray (2012).

 

No desenvolvimento do design, Murray (2012) sugere que tenha-se em mente as 

expectativas do usuário respondendo a quatro questões relacionados às propriedades: na 

procedimental - o que faz quando aciono...?; na enciclopédica - quais são os limites desse 

domínio?; na espacial - onde estou em relação ao todo?; na participativa - o que posso 

fazer?. Em parte, as histórias dos professores dão os sinais para essas questões. Nesse 

protótipo, verifica-se que há um equilíbrio na distribuição dos requisitos entre as quatro 

propriedades. Mais à frente, na seção Demonstração e Avaliação, retoma-se essas 

expectativas para verificação do que foi atendido ou não.  
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6.6 RESUMO DA SEÇÃO DESIGN DA PROPOSTA DE APLICATIVO 

(PESQUISA CENTRADA NO DESENVOLVIMENTO) 

Nesta seção, apresentou-se o design da proposta do aplicativo Experientia, 

algumas telas produzidas de acordo com o modelo conceitual e o plano de gamificação. 

Para o desenvolvimento, utilizou-se o modelo Framework Elementos da Experiência do 

Usuário de Garret (2011).  

Os resultados das pesquisas centrada no problema e centrada na solução 

subsidiaram os planos estratégia e escopo. No plano estratégia, apresentou-se o 

comportamento dos professores em infográfico e criou-se duas personas. No plano 

escopo, realizou-se um benchmarking para mapear aplicativos similares, levantar as 

funcionalidades e os conteúdos que pudessem servir de referências. Para a compreensão 

das necessidades dos professores, utilizou-se as histórias dos professores levantadas na 

Etapa 3 da Pesquisa centrada a solução. Delas extraiu-se os requisitos funcionais e de 

conteúdo com a indicação dos essenciais e os desejáveis. 

Elaborou-se alguns dos módulos do protótipo, respeitando o modelo conceitual 

Experientia. Utilizou-se um aplicativo de prototipação. Criou-se uma tela para acesso aos 

módulos na medida em que eram produzidos.  

Apresentou-se o plano de gamificação que tem a função de integrar os módulos 

pela narrativa e acompanhar o progresso pelas métricas. 

Ao longo desse desenvolvimento, alguns desafios limitaram o avanço da 

elaboração. O isolamento por causa da pandemia prejudicou o processo iterativo, pois o 

contato presencial não foi possível para apreciar de forma eficiente os sketches, 

wireframes e protótipo de baixa fidelidade. Apesar de terem acontecido consultas virtuais, 

elas não possibilitaram uma observação em situação natural.  

Na próxima seção apresenta-se a apreciação dos especialistas em educação e dos 

professores acerca do modelo e de um dos componentes do protótipo, respectivamente. 
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7 DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO

Coloque as idéias em ação.  
Lembre-se que uma idéia razoável colocada em ação 

é muito melhor que uma grande idéia arquivada. 
Oscar Motomura 

 

 

 

Esta seção aborda as etapas Demonstração e Avaliação do método DSR. Na 

demonstração, apresenta-se a Pesquisa centrada no contexto do problema e seus 

resultados. Desta maneira, cumpre-se o objetivo de submeter o modelo e um dos 

componentes do protótipo de aplicativo de média fidelidade, respectivamente, à 

apreciação dos especialistas em educação e dos professores. Já na etapa avaliação, relata-

se os resultados da demonstração comparando-os aos objetivos delineados na etapa 

design e desenvolvimento. 

7.1 DEMONSTRAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA OS ENVOLVIDOS NO AMBIENTE 

Na pesquisa centrada no contexto do problema, retorna-se ao ambiente a fim de 

identificar a relevância, utilidade e aplicabilidade do modelo proposto e do protótipo de 

aplicativo. No caso desta tese, os especialistas em educação representam a Organização 

e os professores representam as Pessoas. 

7.1.1 Organização - Apreciação do modelo pelos especialistas em educação 

Para esta tese, ampliou-se a consulta para outras instituições além da que havia 

participado na etapa 2 (3.1 Pesquisa centrada na solução, tópico 3.2.2.2). O objetivo dessa 

decisão foi verificar se a solução poderia ser adequada para outras instituições. No Quadro 

92, apresenta-se o planejamento que seguiu o framework DECIDE.
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Quadro 92  - Planejamento da avaliação para especialistas apreciarem o modelo 

Itens Decisões

(D)etermine os objetivos Avaliar o modelo Experientia na perspectiva da instituição de educação.
(E)xplore as questões  Na perspectiva do Design Science Research: 

o Em que medida o modelo apresenta para a instituição: 
Relevância, utilidade e aplicabilidade; 

 Na perspectiva da concepção, o modelo apresenta: 
o Coerência no aspecto educacional; 
o Consistência teórica; 
o Aderência ao contexto de ambientes digitais; 
o Responde à questão norteadora? 
o Apresenta oportunidades para: 

 Circulação do conhecimento entre os participantes da 
experiência: 

 O conhecimento conecte os participantes em suas atividades:
 exercício da autonomia e equidade para estudantes com 
diferentes habilidades; 

 interpretar a realidade a fim de selecionar a tecnologia 
adequada; 

 promover relacionamentos sociais; 
 compartilhamento de conhecimento; 
 o professor avaliar seu planejamento; 
 o professor avaliar seu autodesenvolvimento.

(C) Escolha os métodos Questionário on-line; 
(I)dentifique questões 
práticas 

Elaboração do questionário no Google Form; 
Mobilização para divulgação em grupos e redes sociais (LinkedIn, 
Facebook, Messenger, Whatsapp); 
Organização e tratamento dos dados coletados; 

(D)ecida as questões 
éticas 

Aprovação pelo comitê de ética; 
Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) online; 

(E) avalie, analise, 
interprete e apresente os 
dados 

Análise dos registros; 
Elaboração de gráficos; 
Codificação interpretativa, Descrição narrativa GIBBS, 2009. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora, adaptado de Rogers, Sharp e Preece (2013). 

 

Elaborou-se o questionário por meio da ferramenta Google Form, utilizando-se 

questões fechadas de múltipla escolha, abertas e de escala Likert (APÊNDICE M). 

Acrescentou-se espaços para comentários, observações ou complementações, caso o 

informante quisesse fazer uso. Dividiu-se o questionário em quatro partes: (1) introdução 

com esclarecimentos sobre a pesquisa e o termo de consentimento livre e esclarecido, (2) 

dados para o perfil (demográfico e profissional), (3) link para o vídeo da apresentação do 

modelo, seguido das questões na perspectiva do DSR e (4) questões na perspectiva 

educacional. As questões na perspectiva do DSR visaram identificar se a proposta é 

relevante, útil e aplicável para a organização, tendo em vista o caráter tecnológico deste 

trabalho. Na perspectiva educacional, inspirou-se na filosofia da tecnologia de Cupani 

(2017) para verificar a relevância do modelo Experientia, considerando o empoderamento 

de estudantes e professores e o conhecimento nos aspectos geração e compartilhamento. 



261
 

A opção pelo questionário on-line deveu-se ao período de isolamento por causa da 

pandemia Covid-19. Para tanto, elaborou-se um vídeo de apresentação do modelo para 

que os especialistas fizessem a sua avaliação. 

Público: o perfil para essa etapa é de especialistas em Educação que exercem 

funções de coordenação ou supervisão de professores, que acompanham planejamento e 

a relação entre os docentes e estudantes. 

Mobilização: realizou-se o contato com a instituição que colaborou no grupo 

focal da etapa 2. Além destes, encaminhou-se convites para especialistas de instituições 

públicas e privadas por e-mail.  

Realização: o período de coleta foi de 4 a 15/9/2020. No e-mail encaminhado aos 

participantes, após o aceite, disponibilizou-se o link para um vídeo introdutório de três 

minutos que explicou os objetivos da investigação; e, ao final, o link para o questionário. 

No total 20 especialistas foram convidados, dos quais 17 responderam. No Quadro 93 

exibe-se as informações gerais. 

Quadro 93  Especialistas  Informações gerais 

Itens Descrição 
Sujeitos da pesquisa Convites enviados: 20; 

Retorno: 17 informantes especialistas em Educação e inclusão. 
Região Nordeste: 13 (Ceará);  

Sudeste: 3 (Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais);  
Sul: 1 (Santa Catarina) 

Gênero Feminino: 14; 
Masculino: 3. 

Idades Entre 39 e 69 anos; 
Sendo: 
 

Baby boomers (1946-1964): 1 (6%); 
Geração X (1965-1980): 12 (71%);  
Geração Y (1981-2000): 4 (24%). 

Formação Doutorado: 3 (Educação);  
Doutoranda: 1 (Engenharia e Gestão do Conhecimento);
Mestrado: 6 (Educação, Sociologia, Engenharia de Produção, Ciências
Políticas);  
Mestranda: 1 (Avaliação de Políticas Públicas); 
Pós-graduação: 16 (diversos). 

Ocupação  Assessor(a): 1; 
Consultor(a): 1; 
Coordenador(a): 4; 

Orientador(a): 1; 
Supervisor(a): 5; 
Professor(a): 5. 

Tempo de vivência 
em Educação 

Entre 2 e 5 anos: 3; 
Entre 5 e 10 anos: 10; 
Há mais de 10 anos: 4. 

Instituição Pública: 4; 
Privada: 13. 

Nível em que atua Educação superior: 6; 
Educação Profissional (formação inicial, continuada e técnica): 10; 
Educação básica: 1. 

Fonte: Questionário on-line. Elaboração da pesquisadora. 
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De forma sucinta, apresenta-se os resultados na sequência. Os informantes 

consideraram o modelo Experientia relevante, útil e aplicável conforme exibe-se na 

Figura 99.

Figura 99 Gráfico Percepção da relevância, utilidade e aplicabilidade do modelo 
Experientia

Fonte: Questionário on-line compilado pela pesquisadora.

Dos 17 informantes, 14 recomendariam aos professores de sua instituição a 

adoção do aplicativo baseado no modelo Experientia; dois informantes recomendariam 

desde que ficasse claro como o aplicativo pode ajudar os estudantes com deficiência; um 

informante não recomendaria porque a instituição adota modelo próprio.

Os informantes consideraram o modelo Experientia coerente no aspecto 

educacional, com consistência teórica e aderente ao contexto de ambientes digitais, todos 

com a menção máxima 15, 14 e 13 informantes, respectivamente (Figura 100).
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Figura 100 Gráfico sobre a percepção da coerência no aspecto educacional, 
consistência teórica e aderência ao contexto digital do modelo Experientia.

Fonte: Questionário on-line compilado pela pesquisadora.

No que tange à filosofia da tecnologia, há a expectativa de que a aplicação do 

modelo Experientia possa empoderar estudantes e professores. Para os estudantes, espera-

se que possam exercer autonomia na escolha das opções que são adequadas às suas 

diferentes habilidades, configurando-se, assim, a equidade ao acesso à informação para 

sua experiência de aprendizagem. Espera-se também, empoderamento por meio das 

relações sociais. Para professores, a expectativa é de que possam avaliar seu planejamento 

e seu autodesenvolvimento. Para ambos, acredita-se que a aplicação do modelo 

Experientia permita interpretar a realidade a fim de que possam ser feitas seleções de 

tecnologia e estratégias adequadas para as experiências. Diante desse quadro, conforme 

exibe-se na Figura 101, na percepção dos avaliadores sobre a aplicação do modelo 

Experientia, 13 especialistas consideraram que há muitas oportunidades para o exercício 

da autonomia e equidade, enquanto três consideraram na medida e um considerou que 

são poucas. Na interpretação da realidade para identificar a tecnologia adequada, muitas

oportunidades e na medida foram maioria, apontadas respectivamente por 11 e 8 

informantes. Apenas um especialista considerou pouca. No tocante à oportunidades de 

promoção de relacionamentos sociais, apesar da aprovação, houve uma divisão entre 

muitas oportunidades e oportunidades na medida. 
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Figura 101 Gráfico sobre a percepção de oportunidades que o modelo Experientia 
pode proporcionar relacionadas à autonomia, equidade, seleção de tecnologias e 

relacionamento social.

Fonte: Questionário on-line compilado pela pesquisadora.

Ainda perspectiva da filosofia da tecnologia, vislumbrou-se que a geração e 

compartilhamento de conhecimento podem empoderar os participantes. Nesse sentido, os 

especialistas consideraram que o modelo Experientia proporciona muitas oportunidades 

para que o conhecimento circule, conecte e seja compartilhado, respectivamente 

mencionados 13, 11 e 13. A menção na medida foi a segunda apontada pelos 

informantes. Um informante considerou que há poucas oportunidades para compartilhar 

conhecimento. Sendo assim, a maioria das respostas muita e na medida demonstram a 

aprovação do modelo nos três aspectos (Figura 102).

Figura 102 Gráfico sobre a percepção de oportunidades que o modelo Experientia 
pode proporcionar relacionadas ao conhecimento.

Fonte: Questionário on-line compilado pela pesquisadora.
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Os especialistas tiveram a percepção de que o modelo Experientia possibilita 

muitas oportunidades para professores avaliarem o próprio planejamento, assim como o 

autodesenvolvimento, conforme exibe-se na Figura 103.

Figura 103 - Gráfico sobre a percepção de oportunidades para o professor avaliar o seu 
planejamento e o seu autodesenvolvimento.

Fonte: Questionário on-line compilado pela pesquisadora.

No Quadro 94 exibe-se as considerações compiladas e organizadas por similaridade 

nos tópicos: questões a esclarecer, pontos positivos, possíveis entraves e sugestões. 

Quadro 94 Considerações dos especialistas acerca do modelo Experientia

Tópicos Considerações

Questões a 
esclarecer
(respostas 
ANEXO B)

Informantes:
7, 8, 9, 14

-
app auxiliará o acesso da pessoa com deficiência visual aos objetos de 

do o público-alvo em que medida o modelo contribui para a seleção da 

planejarem em conjunto, compartilhando sobre o planejamento ou o conhecimento 
gerado pela ação docente 

Pontos 
positivos

Informantes: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 10, 11, 
13, 14, 15, 16.

O modelo...
- ajuda na construção coletiva da 
aprendizagem;
- favorece a troca de conhecimento;
- direciona de forma assertiva para a 
aquisição de aprendizagem;
- cobre lacunas entre previsto e aplicado 
no planejamento tradicional, cuja meta 
de aprendizagem não foi alcançada;

O aplicativo...
- empodera os professores;
- permite revisão do que não se 
conseguiu alcançar; 
- com o foco na experiência do usuário, 
pode contribuir para o ato de planejar no 
contexto geral, visto que há docentes sem 
formação pedagógica; 

(continua)
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(conclusão) 

Tópicos Considerações 

Pontos 
positivos 
 
Informantes: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 10, 11, 
13, 14, 15, 16. 

- é coerente com necessidade de auxílio 
aos professores no desenvolvimento de 
metodologias de aprendizagem para 
público com deficiência; 
- é interativo e induz a reflexão que é 
essencial para uma aprendizagem 
significativa; 
- atende demandas da educação 
inclusiva; 
- possibilita atendimento específico com 
base na interação; 

... contribui para: 
- formação docente; - autoavaliação e 
desenvolvimento de novas 
aprendizagens; 
- uma aprendizagem personalizada de 
acordo com as necessidades do 
estudante; 
- a comunicação entre professores e 
estudantes. 

... é:  
- útil para o contexto atual; 
- potencializador e estimulante para 
planejamento dos professores que 
trabalham com atendimento 
especializado; 
- aplicável, viável, atende às 
necessidades no contexto atual, desperta 
projeções para novas funcionalidades. 

Possíveis 
entraves 
 
Informantes:  
1, 5, 10, 11, 
12, 14, 17 

 Infraestrutura e tecnologia para estudantes e professores; 
 Capacitação de professores; 
 Formação de professores iniciantes  planejamento é desafiador e acessibilidade é 
um desafio adicional; 
 Acessibilidade e a execução requerem novo olhar para práticas culturais e 
comportamentais; 
 Compromisso do professor em desejar buscar o autodesenvolvimento e o de seus 
estudantes; 
 Professores que não compartilham na forma presencial terão dificuldades de fazer 
com recursos digitais. 

Sugestões Não houve 

Fonte: Questionário on-line compilado pela pesquisadora. 

 

7.1.2 Pessoas - Apreciação do protótipo pelos professores  

Na continuidade, os professores verificam se a instância do protótipo contribui 

para solucionar ou minimizar um dos pontos de dor. No Quadro 95, apresenta-se o 

planejamento que seguiu o framework DECIDE.   
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Quadro 95  Planejamento da apreciação do protótipo feita pelos professores 

Itens Decisões

(D)etermine os objetivos Verificar se o componente Adicionar Recurso de Aprendizagem do 
módulo Planejamento, parte do protótipo de aplicativo, atende às 
expectativas dos informantes professores. 

(E)xplore as questões Relacionadas ao: 
Design Science Research: 
 O componente apresenta para o professor relevância, utilidade e 

aplicabilidade? 

Design/ Experiência: 
 Como foi a experiência no uso do protótipo no aspecto informação? 
 Qual valor percebido? 
 Quais as sensações na interação com o protótipo? 

Princípio da continuidade: 
O componente mobiliza para novas aprendizagens? 

(C) Escolha os métodos Teste de experiência e usabilidade do tipo avaliativo, remoto sem 
moderação; 
Questionário on-line; 

(I)dentifique questões 
práticas 

Disponibilização do protótipo de média fidelidade; 
Elaboração vídeo demo; 
Elaboração do questionário no Google Form; 
Realização de pré-teste; 
Convite aos professores participantes da Etapa 3;
Organização e tratamento dos dados coletados; 

(D)ecida as questões 
éticas 

Aprovação pelo comitê de ética; 
Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) online; 

(E) avalie, analise, 
interprete e apresente os 
dados 

Tratamento dos dados; 
Análise dos registros; 
Codificação interpretativa, Descrição narrativa (GIBBS, 2009); 
Elaboração de quadros e gráficos. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora, adaptado de Rogers, Sharp e Preece (2013). 

 

Pela razão de o protótipo do aplicativo estar em processo de desenvolvimento, 

decidiu-se testar somente uma parte. Optou-se pelo componente Adicionar recurso de 

aprendizagem , do módulo Planejamento. Escolheu-se esse porque ele foi projetado para 

reduzir o ponto de dor mais citado nas histórias dos professores. Trata-se do 

desconhecimento de acessibilidade para selecionar ou produzir recursos de 

aprendizagem. Por causa do período de pandemia Covid-19, planejou-se essa apreciação 

de forma remota. Não foi possível acompanhamento presencial para observação e tira-

dúvidas. Estas poderiam ser tiradas por e-mail ou mensagem de aplicativo. Nielsen (2012) 

identificou pela avaliação dos projetos realizados que em testes de usabilidade é possível 

identificar 80% das falhas com cinco usuários. Contudo por ser um teste remoto, a 

expectativa era de ter um número acima de cinco.  

Descrição: Para o teste de experiência e usabilidade criou-se uma instância de 

navegação do componente Adicionar recurso de aprendizagem , um cenário e duas 

tarefas. A instância contemplou a programação no Adobe XD de algumas funcionalidades 
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relacionadas a subtarefas. Na sequência, criou-se um link para compartilhamento. Essa 

instância é de média fidelidade, ou seja, as telas mostram simulações. Além da instância, 

elaborou-se um vídeo demonstrativo. Por fim, criou-se o questionário por meio da 

ferramenta Google Form. (APÊNDICE N). Para este, organizou-se questões fechadas de 

múltipla escolha, abertas e de escala Likert. De forma similar ao dos especialistas, 

disponibilizou-se espaços para comentários, observações ou adições, caso o professor 

informante quisesse fazer uso. Organizou-se o formulário em quatro partes: (1) 

introdução com esclarecimentos sobre a pesquisa e o termo de consentimento livre e 

esclarecido, (2) a) a descrição do cenário, b) o link para o vídeo da demonstração das 

tarefas Buscar tabela , Adicionar recursos de aprendizagem presentação , abela , 

ídia alternativa  e mídia equivalente  para experiência A; 

Blog/Site Vídeo

para a experiência B; e, isualizar os 

resultados ; c) imagem da captura das  telas das informações dos recursos de 

aprendizagem Apresentação, Blog/Site, Tabela e Vídeo; d) Sugestões para explorar o 

protótipo e as simulações; (3) questões relacionadas à experiência, ao design, ao 

aprendizado e à utilidade; (4) dados para o perfil (demográfico e profissional). As 

questões relacionadas à experiência visaram identificar as sensações do professor 

informante na interação com o protótipo, assim como percepção de valor. As de design 

visaram verificar se os requisitos de conteúdo e de algumas funcionalidades foi atendido. 

Algumas das questões foram retiradas das histórias dos professores relacionadas à seleção 

ou elaboração de recursos.  Já as relacionadas ao aprendizado objetivaram identificar 

sinais sobre o continuum da experiência. Por fim, a de utilidade teve o propósito de 

ratificar o caráter tecnológico na perspectiva do DSR. Solicitou-se aos informantes que 

registrassem e relatassem suas sensações na medida que realizassem as interações.

Pré-teste: a primeira versão do questionário passou por modificações após o pré-

teste. Nessa versão, no início, apresentou-se algumas telas e solicitou-se ao informante 

que registrasse o que ele esperava como resposta da interação nos botões ou controles 

indicados por numerais. O objetivo era verificar se a) a representação correspondia à 

expectativa do usuário; e, b) se estava sendo atendida. Contudo, a voluntária que testou 

ssim, retirou-se essa 

parte de reconhecimento do formulário. A versão 2 foi disponibilizada para outro 

voluntário. Este apontou dificuldades de acesso ao protótipo para interação. Segundo ele, 

por causa da rede. Por isso, atendendo à sua sugestão, elaborou-se um vídeo 
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demonstrativo para os que tivessem problemas similares. Assim, caso não conseguissem 

interagir com o protótipo, poderiam avaliar pelo vídeo. Após esses ajustes, chegou-se à 

versão final.   

Público: Professores do ensino superior, médio ou profissional e tecnológico. 

Mobilização: encaminhou-se convite para 29 dos 30 informantes que 

participaram da Etapa 3  Pessoas: Professores, integrantes do ambiente na Pesquisa 

centrada na solução. Eles tiveram preferência no convite porque sinalizaram que 

gostariam de acompanhar o desenvolvimento da pesquisa. Além desses, encaminhou-se 

convites para grupos de professores e para outros indicados via aplicativo de mensagem 

de celular.  

Realização: o período inicial de coleta foi de 5 a 15 de março de 2021. No entanto, 

para acomodar com a disponibilidade dos informantes, prorrogou-se até 1º de abril de 

2021. No e-mail encaminhado aos participantes, disponibilizou-se o link para o 

questionário que continha os links para o vídeo e o protótipo.  

Análise: para as questões abertas adotou-se codificação interpretativa e descrição 

narrativa (GIBBS, 2009) por se tratar de um enfoque nas experiências. Para as questões 

de escala Likert, considerou-se como pontos de atenção aqueles em que a) o número de 

ocorrências estava dividido nas cinco opções; ou, b) a soma das ocorrências das opções 

concordo/ concordo completamente ou discordo/ discordo completamente fossem menor 

igual a cinco. 

Resultados: Dos 29 professores convidados, seis aceitaram. Outros quatro que 

aceitaram o convite foram indicados por membros do grupo de pesquisa. Esses não 

participaram da etapa 3. A todo dez informantes participaram da apreciação. Dos 23 que 

declinaram o convite, quatro justificaram a sobrecarga de atividades das aulas remotas. 

Os demais não retornaram ao convite. No Quadro 96 exibe-se o perfil dos informantes.
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Quadro 96  Informantes professores - Informações gerais. 

Itens Descrição 
Sujeitos da 
pesquisa 

Convites enviados: 29; 
Retorno: 10 professores informantes (6 eram da etapa 3). 

País/Região Portugal 
. Um (1) (Lisboa); 
Brasil 
. Nordeste: quatro (4) (Ceará);  
. Norte: três (3) (Pará);  
. Sul: dois (2) (Santa Catarina) 

Gênero Feminino: sete (7); 
Masculino: três (3). 

Idades Entre 32 e 52 anos; 
Destes: 
. Geração X (1965-1980): seis (6);  
. Geração Y (1981-2000): quatro (4). 

Formação Doutorado: um (1);  
Doutorando(a): três (3); 
Mestrado: três (3);  
Mestrando(a): um (1); 
Pós-graduação: dois (2). 

Tempo de 
atuação docente 

De 1 a 5 anos: dois (2); 
Acima de 5 até 10 anos: três (3); 
Acima de 10 até 15 anos: um (1); 
Acima de 15 até 20 anos: três (3); 
Acima de 20 anos: um (1). 

Área do 
conhecimento 
em que atuam 

Biologia; 
Educação (Pedagogia); 
Educação e Psicologia;  
Educação Especial; 
Espanhol; 
Informática; 
Libras, Pedagogia, Antropologia;  
Matemática; 
Português; 
Psicologia. 

Instituição Pública: sete (7); 
Privada: dois (2). 

Nível em que 
atuam 

Educação superior: quatro (4); 
Ensino médio: três (3); 
Educação Profissional (formação inicial, continuada e técnica): dois (2);
Educação Básica de 1º ao 9º: um (1). 

 Fonte: Questionário on-line. Elaboração da pesquisadora. 

 

Ao considerar as personas criadas para este projeto, quatro estão relacionadas à 

persona da professora Ivana; seis à persona do professor Frederico, respectivamente, 

gerações Y e X. Na identificação de resultados diferenciados, observou-se se havia 

alguma relação com essas personas para os ajustes nas versões seguintes.  

Para elaborar as impressões, os informantes professores levaram em consideração 

(Figura 104): quatro (4), a experimentação no protótipo; dois (2), o vídeo e telas 

disponibilizadas; e, quatro (4), tanto a experimentação no protótipo quanto dos vídeos e 
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telas disponibilizadas. Dos que utilizaram somente o vídeo para emitir sua impressão, 

uma informante relatou problemas com a internet.

Figura 104 Gráfico Origem das impressões dos informantes

Fonte: Questionário on-line. Elaboração da pesquisadora.

No tocante ao dispositivo em que realizaram a experiência com o protótipo (Figura 

105): sete (7) experimentaram o protótipo por desktop ou notebook, dois (2) por celular e 

um (1) interagiu tanto por desktop/notebook quanto por celular. Portanto, todos os 

informantes interagiram com o protótipo.

Figura 105 Gráfico Dispositivo utilizado com o protótipo

Fonte: Questionário on-line. Elaboração da pesquisadora.

Com relação às dificuldades que enfrentaram na experiência (Figura 106): três (3) 

relataram que não tiveram, dois (2) tiveram com a interface, dois (2) com a rede ou acesso 

lento da internet, uma (1) tinha a expectativa de inserir dados reais, apontando como 

dificuldade, um (1) relatou muita informação na tela e um (1) travamentos no acesso pelo 

desktop.
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Figura 106 Gráfico Dificuldades relatadas na experiência com o aplicativo

Fonte: Questionário on-line. Elaboração da pesquisadora.

Quanto às sensações provocadas por essas dificuldades na experiência (Figura 

107) identificou-se ansiedade, confusão, frustração e de neutralidade. Tais sensações 

considerou-se como atributos ou aspectos de experiência que podem ser desejáveis ou 

indesejáveis (ROGERS, SHARP e PREECE, 2013). Esses atributos indesejáveis foram 

percebidos a partir dos comentários dos informantes e, na sequência, agrupados. Aos que 

sinalizaram não ter dificuldades atribuiu- , na cor azul. Na revisão 

do protótipo os apontamentos servirão de orientação para as modificações.

Figura 107 Gráfico das sensações identificadas no que dificultou a experiência

O que dificultou a experiência Sensação/ 
Atributo

Ocorrências

Muita informação inicial na tela Ansiedade 1
Interface Confusão 2
Sem dificuldades Neutralidade 3
Rede/Internet lenta, travamentos, expectativa de inserir dados Frustração 4

Fonte: Questionário on-line. Elaboração da pesquisadora.
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De forma similar, levantou-se o que facilitou a experiência no uso do protótipo de 

aplicativo. Desta feita, tratou-se os dados da seguinte maneira: a) categorizou-se os 

comentários por assunto; b) identificou-se a sensação/atributo da experiência; c) 

relacionou-se a uma meta de usabilidade; d) classificou-se pelas categorias. No Quadro 

97 apresenta-se o resultado. Para a identificação dos informantes adotou-se a letra P mais 

a ordem em que responderam ao questionário.  

De maneira geral, as sensações referem-se a atributos desejáveis ou positivos. 

Tecnologia. Os demais atributos positivos que os comentários sugerem são motivador , 

proveitoso , agradável , esteticamente apreciável . O apontamento de um dos 

informantes com referência à rede como facilitador, sinaliza a necessidade de atenção 

para simplificar as operações a fim de evitar que haja algum atributo indesejável, por 

exemplo, frustração pela demora de algum processamento. Por fim, ao relacionar as 

sensações e atributos levantados aos critérios de usabilidade identificou-se que as 

considerações remetem à utilidade e à facilidade de entendimento. 

Quadro 97  Sensações identificadas no que facilitou a experiência por categoria. 

Categoria 
Sensação/ 
atributo 

Usabilidade O que facilitou (Informante) 

Aplicabilidade Satisfação, 
Motivador 

De boa 
utilidade 

As possibilidades propostas  (P3) 

Aplicabilidade Satisfação, 
Proveitoso 

De boa 
utilidade 

A praticidade para uso (P2)

Informação Satisfação Fácil de  Imagem  (P4) 
Informação Satisfação entender O vídeo de demonstração  (P5) 
Informação Satisfação Fácil de 

entender 
Linguagem clara  (P7) 

Informação Satisfação Fácil de 
entender 

[...] experiência prévia com tecnologia e algum 
conhecimento da temática [...] o tutorial [...] 
ajudou a compreender a lógica do app . (P9)

Informação, 
Design 

Satisfação, 
Agradável 

Fácil de 
entender 

clareza das informações e design intuitivo  (P1) 

Informação, 
Design 

Satisfação, 
Esteticamente 
apreciável 

Fácil de 
entender 

A interface está ótima, com boas explicações de 
funcionamento nas próprias telas, assim como a 
linguagem utilizada nos texto (sic) apresentados 
em cada tela . (P8) 

 
 

 interface intuitiva e de fácil entendimento  (P10) 
Tecnologia Satisfação 

 
Rede  (P6) 

Fonte: Questionário on-line. Elaboração da pesquisadora. 

 

Na meta de usabilidade eficácia, nove (9) informantes, dos quais seis (6) 

completamente, concordam que a tarefa Adicionar Recurso de aprendizagem foi 

cumprida (Figura 108). Para experiência, infere-se satisfação com a tarefa concluída.
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Figura 108 Gráfico sobre a percepção do cumprimento da tarefa 

Legenda: Neutro - nem concorda, nem discorda. 
Fonte: Questionário on-line. Elaboração da pesquisadora.

Cinco (5) informantes consideraram as subtarefas simples enquanto quatro 

responderam neutro (Figura 109). Tal resultado sugere atenção a fim de verificar o que 

mais ainda pode ser simplificado. Ao analisar as respostas, os cinco que responderam 

discordo e neutro (nem concordo, nem discordo) são representados pela persona 

secundária do Professor Frederico. Especula-se que essa geração está em processo de 

migração para a tecnologia digital móvel.

Figura 109 Gráfico Percepção da simplicidade

Legenda: Neutro - nem concorda, nem discorda. 
Fonte: Questionário on-line. Elaboração da pesquisadora.

Com relação ao foco de atenção (Figura 110), sete informantes, entre eles cinco 

completamente, concordam que apenas as informações relacionadas à subtarefa foram 

exibidas. 
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Figura 110 Gráfico Percepção do foco

Legenda: Neutro - nem concorda, nem discorda.
Fonte: Questionário on-line. Elaboração da pesquisadora.

No tocante à humanização (Figura 111), oito (8) informantes concordam que a 

linguagem das mensagens na fala dos estudantes ajuda a compreender as diferenças. 

Houve equilíbrio entre concordar completamente e concordar. Um informante discordou 

completamente e outro nem concordou, nem discordou. 

Figura 111 Gráfico Percepção da humanização das mensagens

Legenda: Neutro - nem concorda, nem discorda.
Fonte: Questionário on-line. Elaboração da pesquisadora.

Nos resultados do reconhecimento dos ícones e símbolos, Figura 112, houve uma 

dispersão. Quatro (4) informantes nem concordam, nem discordam, dois (2) concordam 

completamente que os símbolos são reconhecíveis, dois (2) concordam e dois (2) 

discordam. Ao considerar as personas, identificou-se que três (3) das respostas 
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primária (Profa Ivana); c

de informantes representados pela persona secundária (Prof. Frederico).

Para o Prof. Frederico, esse tópico precisa ser reavaliado para que o reconhecimento seja 

efetivo. Infere-se também que uma possibilidade é de que os símbolos relacionados à 

acessibilidade ainda são pouco conhecidos.

Figura 112 Gráfico sobre o reconhecimento dos ícones e símbolos

Legenda: Neutro - nem concorda, nem discorda.
Fonte: Questionário on-line. Elaboração da pesquisadora.

Com relação aos resultados da adição de recursos de aprendizagem (Figura 113), 

nove dos informantes consideraram que a informação é significativa, sendo que cinco 

deles concordam completamente. Um informante discorda completamente.

Figura 113 Gráfico Percepção da informação dos resultados

Legenda: Neutro - nem concorda, nem discorda.
Fonte: Questionário on-line. Elaboração da pesquisadora.
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Nove informantes concordam que a informação dos resultados orienta, dos quais 

três completamente. Um dos informantes discorda, conforme exibe-se na Figura 114. Tal

orientação é a que sugere ações para melhoria de acordo com o assunto tratado. Assim o 

professor poderá rever e alterar o planejamento em processo ou o próximo a ser elaborado.

Figura 114 Gráfico Percepção da orientação dos resultados

Legenda: Neutro - nem concorda, nem discorda.
Fonte: Questionário on-line. Elaboração da pesquisadora.

Nove informantes concordam que a informação dos resultados favorece buscar 

novos conhecimentos (Figura 115). Destes, cinco concordam completamente e um 

discorda completamente. 

Figura 115 Gráfico Percepção da busca de novos conhecimentos

Legenda: Neutro - nem concorda, nem discorda.
Fonte: Questionário on-line. Elaboração da pesquisadora.

Sobre as microinterações (Figura 116), um (1) informante concorda 

completamente que são perceptíveis, cinco (5) concordam. Contudo, três (3) nem 

concordam, nem discordam e um (1) discorda. Verificou-se que esses últimos são 
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representados pela persona do Professor Frederico. Portanto, convém rever esse item para 

melhorar a comunicação.

Figura 116 Gráfico Percepção das microinterações

Legenda: Neutro - nem concorda, nem discorda.
Fonte: Questionário on-line. Elaboração da pesquisadora.

Outro ponto a ser revisto por causa da dispersão é a navegação Figura 117. Quatro 

(4) informantes concordaram completamente que a navegação é intuitiva, dois (2)

concordaram, dois (2) nem concordam, nem discordam e, por fim, dois (2) discordam.

Esses quatro (4) últimos são representados pela persona do Prof. Frederico. Assim, 

convém rever a fim de melhorar a navegação para essa persona.

Figura 117 Gráfico percepção sobre a navegação

Legenda: Neutro - nem concorda, nem discorda.
Fonte: Questionário on-line. Elaboração da pesquisadora.
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Nove (9) informantes concordam que as informações do aplicativo sugerem 

adequações para tornar os recursos de aprendizagem mais acessíveis. Cinco (5) destes 

concordam completamente. Um (1) discorda, conforme exibe-se na Figura 118.

Figura 118 Gráfico Percepção das sugestões para as adequações.

Legenda: Neutro - nem concorda, nem discorda.
Fonte: Questionário on-line. Elaboração da pesquisadora.

Sobre a pré-visualização da acessibilidade ou não de um recurso de aprendizagem

(Figura 119), sete (7) informantes concordam completamente. Destes, quatro (4)

completamente. Dois (2) nem concordam, nem discordam e um (1) discorda 

completamente.

Figura 119 Gráfico Percepção da pré-visualização da acessibilidade ou não 
acessibilidade.

Legenda: Neutro - nem concorda, nem discorda.
Fonte: Questionário on-line. Elaboração da pesquisadora.

Nove (9) informantes concordam que o aplicativo permite novas aprendizagens

(Figura 120). Quatro destes, completamente. Um discorda completamente. 

5

4

0

1

0

0 1 2 3 4 5 6

1 Concordo completamente

2  Concordo

3 Neutro

4  Discordo

5 Discordo completamente

As informações do aplicativo sugerem adequações para os recursos 
de aprendizagem?

4
3

2
0

1

0 1 2 3 4 5 6

1 Concordo completamente
2  Concordo

3 Neutro
4  Discordo

5 Discordo completamente

O aplicativo permite previsualizar a acessibilidade ou não de um 
recurso de aprendizagem?



280

Figura 120 Gráfico Percepção de novas aprendizagens

Legenda: Neutro - nem concorda, nem discorda.
Fonte: Questionário on-line. Elaboração da pesquisadora.

Oito (8) informantes consideram o aplicativo útil (Figura 121). Destes, seis (6)

completamente. Dois (2) nem concordam, nem discordam. 

Figura 121 Gráfico sobre a utilidade do aplicativo

Legenda: Neutro - nem concorda, nem discorda.
Fonte: Questionário on-line. Elaboração da pesquisadora.

No Quadro 98 apresenta-se a compilação dos comentários agrupados nos tópicos 

sensações, pontos positivos, pontos a melhorar, sugestões e questões a esclarecer.
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Quadro 98  Compilação dos comentários 

Tópicos identificados  Contribuições dos informantes 

Sensações 
(P1, P3, P4, P5, P9) 

Aspectos desejáveis/positivos 
Expectativa positiva: 
- de apoio à criatividade 
- promissora  2x 
Satisfação  3x 
 
Aspectos indesejáveis/negativos 
Ansiedade  
Desorientação 3x (no início, não reconhecer 3 ícones)  
Frustração 3x (por não inserir dados, erro na marcação, por não ter 
conseguido usar o app)  

Pontos positivos 
(P1, P7, P8, P9) 

-Bem informativo sobre acessibilidade; 
-Busca de novos conhecimentos é favorecida totalmente. 
-Linguagem clara e objetiva; 
-Pode ser bem útil amparado por ações de gestão pedagógica e 
compartilhamento do que foi gerado por equipes de coordenação e 
supervisão escolar; 
-Potencial para auxiliar de forma prática o planejamento docente; 
-Relevante para a prática docente, melhorar as mensagens; 
-Relevante; 
-Termômetro sobre o quanto os recursos de aprendizagem que o professor 
adota são inclusivos ou não; 

Pontos a melhorar  
(P4, P10) 

Não reconheceu o símbolo (acessibilidade), mas acha que pode se 
familiarizar; 
Não identificou a pré-visualização da acessibilidade. 

Sugestões 
(P8, P9, P10) 

Incluir: 
- Ícone de representação do estudante nas mensagens;  
- Tutoriais (como usar...) 
Usuários poderiam avaliar os ícones 
Mais mensagens e tutoriais 
Relatórios de dados alimentados para compartilhamento e análise junto à 
comunidade escolar/acadêmica 
Poderia incentivar mais a busca por novos conhecimentos 

Questões a esclarecer (P9) 
Resposta ANEXO B 

Será intuitivo o suficiente para professores em geral? 

Fonte: Questionário on-line. Elaboração da pesquisadora. 

 

As questões finais referem-se ao que faltou acrescentar e o que alterar. As 

respostas compiladas encontram-se no Quadro 99. 
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Quadro 99  O que faltou acrescentar e o que alterar 

Tópicos  Contribuições dos informantes 

Acrescentar 
(P4, P6, P7, P8) 

Emoticons; 
Exemplos; 
Objetivos de aprendizagem; 
Tutorial (funcionamento e potencial de utilização); 
Categorização dos recursos. 

O que alterar:  
(P1, P2, P3, P4, P7, 
P8, P9, P10) 

- Cores (talvez); 
- Inserir tutorial na tela de abertura inicial;  
- Mais destaque para o símbolo de acessibilidade que dá acesso aos 
resultados (notificação) ou uma barra de status que possa ser acionada; 
-  
-  
- Sem sugestões 4x 

Outros 
(P2) 

Apesar de estar em desenvolvimento, o app é bem intuitivo e de fácil 
usabilidade. 

Fonte: Questionário on-line. Elaboração da pesquisadora. 

Na questão aberta sobre os aprendizados (Quadro 100), um informante declarou 

que não houve aprendizado. Quanto aos demais, identificou-se dois tópicos, 

aprendizagens sobre a acessibilidade e sobre tecnologia. 

Quadro 100  Compilação das respostas sobre o que aprenderam com a experiência. 

Tópicos  Contribuições dos informantes 

Acessibilidade 
(P1, P2, P3, 
P4, P8, P9, 
P10) 

 
 utras formas de planejar e trabalhar os diversos conteúdos com estudantes 
cegos  
Formular recursos de mídias  
Ler com cuidado as instruções para que fique objetivo ao aluno  

que cada critério atribuído a um recurso tem para o tornar mais ou menos 
 

Não existe limite para promover ferramentas de acessibilidade, e assim 
 

Tecnologia 
(P5, P7, P8, 
P10) 

A necessidade da divulgação de mais apps como esses para que os professores 
possam planejar suas aulas, utilizando recursos diversos.  
Foi uma experiência interessante no que se refere ao planejamento de atividades 

educacionais  
APPs como esse prestam suporte fundamental as pessoas docentes, pois no 

cotidiano, o ativismo e demais fatores que prejudicam o ato de planejar, e com 
ferramentas assim, é possível mitigar tais desafios.  
A importância do suporte que um APP pode promover na ação de planejamento, 

principalmente garantindo os aspectos de acessibilidade. Também entendo que 
outros aspectos relacionados ao processo de ensino e aprendizagem podem ser 
otimizados nas ações de planejamento por meio de uso de um APP como esse. 
Sem dúvida a inclusão tende a ser privilegiada de forma positiva por meio das 

 
para melhor engajamentos dos professores da educação inclusiva, necessita-

se de ferramentas de tecnologias assistivas para auxiliá-los em suas práticas 
 

P6 Não identificou aprendizado por não ter experiências com aprendizagem 
inclusiva. Não identificou facilidade na utilização do aplicativo. 

Fonte: Questionário on-line. Elaboração da pesquisadora. 
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7.2 AVALIAÇÃO DO MODELO E DO COMPONENTE DO APLICATIVO 

Nesse momento, observa-se como o modelo e o componente do aplicativo 

solucionam ou não o problema no ambiente. Problema este relacionado à apropriação por 

parte dos professores de estratégias pedagógicas para a inclusão e das adaptações a serem 

realizadas para a acessibilidade no contexto digital. Os artefatos foram criados para responder 

à questão 

a autonomia e equidade de estudantes com deficiência, utilizando recursos de 

. Assim, os especialistas em educação representaram a Organização e 

avaliaram o modelo conceitual do design educacional Experientia para planejamento de 

experiências de aprendizagem inclusivas. Por sua vez, os professores representaram 

Pessoas e avaliaram o componente Adicionar Recurso de Aprendizagem do protótipo de 

aplicativo.  

Em comum, os especialistas em educação e os professores avaliaram os artefatos 

na perspectiva do DSR. De forma específica, no caso do modelo, os especialistas 

verificaram o potencial de empoderamento de estudantes e professores e o conhecimento 

nos aspectos geração e compartilhamento (CUPANI, 2017). No caso do componente do 

aplicativo, os professores verificaram o design nos aspectos experiência, usabilidade e o 

potencial para a mobilização de novas aprendizagens, segundo o princípio da 

continuidade (DEWEY, 1976; TEIXEIRA, 2010). Na sequência, apresentam-se os 

quadros com os resultados da avaliação do modelo e do aplicativo de acordo com os 

requisitos. Primeiramente, na visão do DSR, os resultados comuns aos dois artefatos. Na 

sequência, os resultados separados do modelo e, por fim, do componente de aplicativo. 

7.2.1 Resultados das avaliações 

No Quadro 101, exibe-se os resultados das avaliações dos especialistas e 

professores nos aspectos do DSR. Tanto o modelo quanto o componente do aplicativo 

foram considerados relevantes e de utilidade. O requisito aplicabilidade foi atendido para 

o modelo e parcialmente atendido para o aplicativo.  
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Quadro 101  Resultados da avaliação do Modelo e do Componente, segundo o DSR. 

Artefato Requisitos Atendimento Justificativa
S N P 

Modelo Relevância      

 Utilidade     

 Aplicabilidade     

Aplicativo Relevância      

 Utilidade     

 Aplicabilidade    Componente em desenvolvimento, nem todas as 
funcionalidades estavam disponíveis. 

Legenda: S  Sim; N  Não; P  Parcialmente. 
Fonte: Pesquisa centrada no contexto. Elaboração da pesquisadora. 

 

7.2.1.1 Modelo 

Na perspectiva educacional e da filosofia da tecnologia, buscou-se verificar o 

potencial de empoderamento de estudantes e professores, assim como, de geração e 

compartilhamento de conhecimento. De acordo com o resultado levantado, o modelo 

atendeu a todos os requisitos conforme exibe-se no Quadro 102. 

Quadro 102  Resultados da avaliação do Modelo pelos especialistas em educação. 

Requisitos Atendimento Justificativa 
 S N P  

Apresenta coerência educacional     

Apresenta consistência teórica     

Aderência ao contexto digital     

Oportuniza o exercício da autonomia 
e equidade de estudantes com 
diferentes habilidades 

    

Oportuniza interpretar a realidade 
para selecionar a tecnologia 
adequada 

    

Oportuniza a circulação de 
conhecimento entre participantes 

    

Oportuniza o compartilhamento de 
conhecimento 

    

Oportuniza avaliar o planejamento     

Oportuniza avaliar o 
autodesenvolvimento 

    

Legenda: S  Sim; N  Não; P  Parcialmente. 
Fonte: Pesquisa centrada no contexto. Elaboração da pesquisadora. 

 

Dentre questões a esclarecer levantadas pelos avaliadores especialistas sobre o 

modelo, estão: 

-  
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Resposta: No módulo Diagnóstico Estudante identifica-se a tecnologia utilizada pelo 

discente, pois esta relaciona-se ao tipo de deficiência. Assim o professor poderá pensar seu 

planejamento considerando essa situação. Caso use o aplicativo, as mensagens e orientações 

serão de acordo com essa deficiência. Nesta tese, a versão inicial é para estudantes com 

deficiência visual.  

4) -alvo em que medida o modelo contribui para a seleção 

 

Resposta: Na aplicação do modelo, módulo Diagnóstico, o professor tem a 

oportunidade de verificar quem são os estudantes e o ambiente tecnológico disponível. Desta 

forma, ele pode refletir sobre as possibilidades. Já no módulo Planejamento, se usar o 

aplicativo Experientia, na medida que selecionar os recursos poderá avaliar a acessibilidade 

para decidir se o insere, substitui ou complementa com recurso alternativo, ou equivalente. 

Caso não use o aplicativo, sugere-se consultar o Guia WCAG (SALES, 2018). 

7.2.1.2 Componente 

Quanto ao componente, na perspectiva da continuidade da experiência todos os 

requisitos foram atendidos. Ao passo que, no design, quatro foram atendidos parcialmente 

(Quadro 103).  
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Quadro 103  Resultados da avaliação do Componente pelos Professores. 

Requisitos Atendimento Justificativa/Observações
S N P

Eficácia: realiza a tarefa 
proposta 

    

Simplicidade:  tarefas são 
simples de executar 

   As quatro (4) respostas neutras são de 
informantes representados pela persona 
secundária (Prof Frederico). Logo, rever design 
para tornar mais simples para persona secundária. 

Foco da atenção     

Humanização     

Reconhecimento dos 
ícones e símbolos 

   Cinco (5) representados pelo Prof Frederico. 
Logo, rever seleção para reconhecimento, 
observando persona secundária. 

Percepção das 
microinterações 

   Quatro (4) representados pela persona do Prof. 
Frederico. Logo, rever comunicação para persona 
secundária. 

Navegação intuitiva    Quatro (4) representados pela persona do Prof. 
Frederico. Logo, rever navegação para persona 
secundária. 

Informações significativas 
sobre os resultados 

    

Orientação / sugestões de 
ações para próximos 
planejamentos 

    

Informação favorece 
buscar novos 
conhecimentos 

    

Sugestões para adequação 
dos recursos de 
aprendizagem 

    

Previsualização da 
acessibilidade do recurso 
de aprendizagem 

    

Permite novas 
aprendizagens 

    

Utilidade     

Legenda: S  Sim; N  Não; P  Parcialmente. 
Fonte: Pesquisa centrada no contexto. Elaboração da pesquisadora. 

7.2.2 Verificação dos requisitos 

De forma sucinta, no Quadro 104 apresenta-se a situação de atendimento aos 

requisitos essenciais e desejáveis, levantados no tópico Compreensão das necessidades 

do usuário (Quadro 88). As informações referem-se aos módulos elaborados e 

apresentados no tópico 6.3.  
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Quadro 104  Atendimento aos requisitos funcionais e de conteúdo 

Requisitos Atendimento Teste 
usuário S N P

Funcionais essenciais    
Mecanismo de busca e filtro     
Permitir edição/atualização    

Visualizar os planos criados formato gráfico ou texto     

Compartilhar    

Atribuir cores para categorização    

Mecanismo de feedback      
Mecanismo de notificação     
Visualizar progresso     

Funcionais desejáveis    

Opção Curtir/Descurtir    

Comentários    

Preferidos    

Conteúdo essenciais    

Banco de dados 
-Recursos de Aprendizagem 

    

-Atividades    

-Adequações para acessibilidade/inclusão     

-Estratégias    

Acervos gerados:  
-Experiências 

   

-Desafios/Questões/Problemas    

Histórico: 
- avaliações 

   

- diagnósticos    

Informações/ dicas:  
-Recurso de aprendizagem 

    

-Acessibilidade/ inclusão     

Conteúdo desejável    
Tutoriais    

Legenda: S  Sim; N  Não; P  Parcialmente. 
Fonte: Plano Escopo  quadro 88. Elaboração da pesquisadora. 

7.2.3 Verificação na perspectiva do ambiente digital 

Por fim, retoma-se as expectativas quanto aos requisitos42 do protótipo no 

ambiente digital (MURRAY, 2012), (Figura 97), para verificar o que foi realizado até a 

escrita desta tese. Nessa checagem, utilizou-se como fonte o Quadro 104  Atendimento 

aos requisitos funcionais e de conteúdo. Para tanto, os componentes e funcionalidades 

 
42 Seção 6 Design do aplicativo, tópico 6.5. 
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foram organizados de acordo com as propriedades procedimental, enciclopédica, espacial 

e participativa. Dentro delas, visualiza-se a situação de cada um distribuído em 

realizado , parcialmente/em processo  e não realizado ainda , Figura 122.

Figura 122  Situação dos requisitos do protótipo nas propriedades dos ambientes 
digitais. Imagem ampliada disponível no QR Code.  

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora adaptado de Murray (2012).

 

Por ora, a representação mostra que há equilíbrio na distribuição dos requisitos 

nas quatro propriedades. Isto significa que não há uma tendência do aplicativo ser mais 

de uma ou de outra propriedade. Entretanto, quando se analisa o que foi realizado, os 

quadrantes procedimental e espacial apresentam mais itens concluídos. Tal situação é 

compatível por ser ainda um protótipo. Portanto, nesse momento, ainda é prematuro 

verificar a interatividade ou a imersão de forma holística. Contudo, pretende-se mapear 

as situações dos demais módulos na medida que se desenvolve o protótipo.   

7.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 

De acordo com os resultados da avaliação, o modelo conceitual do design educacional 

Experientia e o componente Adicionar recurso de aprendizagem  atendem aos requisitos 

elencados. O contexto no qual desenvolveu-se o modelo de design educacional e o aplicativo 

Experientia apresenta aspectos sociais, culturais e tecnológicos. Nesse panorama há o 

crescimento no uso de tecnologias digitais de informação e comunicação por estudantes com 

deficiência visual. Estes utilizam seus dispositivos para estudo, trabalho, lazer e ampliação 

das relações sociais. Contudo, passam por tensões na educação porque suas experiências de 

aprendizagem não são satisfatórias por causa da inacessibilidade dos recursos e das 

estratégias pedagógicas não inclusivas. Nesse contexto, discute-se a seguir o atendimento às 
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expectativas tecnológicas (utilidade, relevância, aplicabilidade) e socioeducacionais 

(empoderamento e continuidade da experiência), pontos de atenção e as limitações.  

7.3.1 Modelo: atendimento às expectativas tecnológicas e socioeducacionais. 

Os especialistas consideram que o modelo atende aos aspectos educacional e 

tecnológico. Eles expressam a utilidade, relevância e aplicabilidade para as necessidades 

das organizações educacionais 

aquisição de apre

necessidade de auxílio aos professores no desenvolvimento 

de metodol  (Quadro 94). Tais relatos 

sugerem que com a adoção do modelo, as organizações educacionais poderiam responder 

melhor às demandas dos estudantes com deficiência.  

Esses avaliadores especialistas em educação são de instituições públicas e privadas, 

das regiões Nordeste, Sudeste e Sul, de ensino superior e educação profissional. Apesar de 

realidades econômicas e sociais diferentes, houve consenso quanto aos aspectos educacionais 

e tecnológicos do modelo. Sinaliza-se assim que os objetivos e as métricas de sucesso, 

definidas no plano estratégia (Quadro 79), são atingíveis, contribuindo para reduzir as tensões 

entre as instituições e os estudantes com deficiência. 

No tocante ao empoderamento de estudantes, nos aspectos autonomia e 

favorecimento de relações sociais para geração e disseminação de conhecimento, os 

especialistas em educação consideram que o modelo atende. A autonomia refere-se ao uso 

dos recursos de aprendizagem conforme as diferentes habilidades para o acesso à informação 

de forma equitativa. Para o estudante significa não depender de alguém. Além de utilizar à 

sua maneira os dispositivos e aplicativos que os demais colegas da classe usam. Os 

especialistas acrescentam que o modelo favorece a construção coletiva da aprendizagem, a 

troca de conhecimento, a equidade ao acesso à informação, a promoção de relacionamentos 

sociais, a geração e compartilhamento de conhecimento (Quadro 94). Já o empoderamento 

dos professores está relacionado à apropriação, geração e compartilhamento de conhecimento 

para promover experiências de aprendizagem inclusivas. Também está no poder de avaliar o 

quanto o planejamento é inclusivo e o autodesenvolvimento na abordagem transmídia. Os 

avaliadores especialistas concordam que há oportunidades e, por isso, o modelo atende. 

Contudo, eles alertam para os desafios atitudinais de professores no sentido do 
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comprometimento com o desenvolvimento próprio e dos estudantes. Assim como a 

sensibilização para um novo olhar para práticas culturais e comportamentais que a 

acessibilidade requer (Quadro 94). Esses alertas relacionam-se a algumas das soft skills 

requeridas nos perfis dos profissionais do século 21. Entre elas, empatia, resiliência e 

autodesenvolvimento. Sugere-se discussão com equipes de Gestão de Pessoas das 

instituições para a organização oficinas de sensibilização e de desenvolvimento voltadas para 

a inclusão. 

Por fim, com relação à continuidade da experiência, os especialistas consideram 

que o modelo 

contribui para a formação docente e desenvolvimento de novas aprendizagens (Quadro 94). 

Para as instituições sugere-se que promovam espaços e momentos de compartilhamento das 

aprendizagens. 

7.3.1.1 Limitações 

As restrições por causa da pandemia Covid-19 limitaram a participação de mais 

avaliadores. No período de realização, as Instituições públicas e privadas passavam por 

adaptações para a essa realidade alegando sobrecarga para participação. 

Considera-se como limitação a possibilidade de dúvidas dos participantes ao 

preencherem o questionário. Disponibilizaram-se canais de comunicação para contato e 

esclarecimentos, porém estes não foram utilizados por eles. 

7.3.1.2 Sugestões para aplicação do modelo 

O modelo de design educacional Experientia é aplicável a outros contextos. Na gestão 

de pessoas, para desenvolvimento da comunicação e da inclusão. Por exemplo, sensibilização 

de equipes de trabalho para a inclusão ou ambientação de novos colaboradores com ou sem 

deficiência. No mundo corporativo, pode ser aplicado a dinâmicas de planejamento, grupos 

de desenvolvimento de projetos e de inovação.  

Esses exemplos envolvem pessoas, desafios, experiências, informação e 

comunicação. Por isso, são oportunidades de sensibilização para a inclusão, desenvolvimento 

de literacia transmídia e experiências educativas. 
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7.3.2 Componente do aplicativo: atendimento às expectativas tecnológicas e 

socioeducacionais. 

Na percepção dos professores, o componente do aplicativo para apoiá-los na seleção 

ou elaboração de recursos de aprendizagem é útil, relevante e parcialmente aplicável. Este 

último por não estar totalmente finalizado. Dentre as manifestações de utilidade e de 

aplicabilidade foram relacionadas: a disponibilização da informação sobre acessibilidade 

para cada recurso, a praticidade no uso, ser um termômetro  do quanto um recurso é ou não 

acessível, dar suporte ao planejamento que pode ser prejudicado pelo ativismo (Quadros 98 

e 100). Portanto, o requisito de conteúdo essencial (Quadro 88) relacionado às adequações 

de acessibilidade para os recursos de aprendizagem está contemplado. Esses professores 

avaliadores representam as realidades das regiões Norte, Nordeste e Sul do Brasil e de 

Portugal, de instituições públicas e privadas, do ensino superior, médio, educação profissional 

e educação básica.   

Os avaliadores professores na experimentação do componente do aplicativo 

relataram aprendizados sobre acessibilidade e sobre tecnologia, entre eles: outras formas de 

planejar, como elaborar um recurso de aprendizagem, como usar diversos recursos de 

aprendizagem em um planejamento, o suporte que um aplicativo pode oferecer para apoiar o 

planejamento (Quadro 100). Esses relatos respondem de forma satisfatória às histórias dos 

professores para a tarefa Adicionar Recurso de aprendizagem (Figura 92). Apesar de ser um 

componente ainda, o fato de relatos registrarem tais aprendizagens, visualiza-se um potencial 

de continuidade também nos demais componentes. Componentes que cobrirão a estratégia 

pedagógica na abordagem transmídia nas experiências de aprendizagem inclusivas quando o 

aplicativo estiver completo. Sinaliza que a aplicação do modelo além de exequível apresenta 

potenciais benefícios aos estudantes, aos professores, para as organizações e para a sociedade. 

7.3.2.1 Pontos de atenção a observar  

O primeiro deles refere-se às respostas discordo  e as neutras (nem discordo, 

nem concordo) estarem relacionadas à persona do Professor Frederico. Apesar do 

protótipo ter sido desenvolvido na abordagem mobile first [móvel primeiro] tendo em 

mente a persona principal da Professora Ivana; a persona secundária do Professor 

Frederico requer as adaptações necessárias, assim como nova rodada de testes. Desta 

forma, como previsto, o design do aplicativo terá uma versão web adaptativa. Vale 
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lembrar que a persona da Professora Ivana está habituada ao uso de dispositivos móveis 

enquanto o Professor Frederico prefere usar notebook ou desktop.  

O segundo ponto, referem-se às respostas discordo  e discordo completamente  

para as questões sobre a comunicação das orientações e dos resultados. Significa buscar 

outras opções para comunicar de forma mais assertiva. Nas ocorrências, identificou-se 

que os informantes eram representados pela persona do Professor Frederico, porém 

professores de Idiomas e de Português. Logo, convém investigar se há diferenças no uso 

dos recursos, na abordagem ou alguma especificidade para esses domínios.       

7.3.2.2 Limitações  

Dentre as limitações considera-se a) o período de isolamento por causa da pandemia 

prejudicou o teste de experiência com os usuários professores na fase inicial do 

desenvolvimento do protótipo. Isto porque não foi possível realizar a apreciação dos sketches 

para aprovação do conceito, assim como wireframes de baixa fidelidade. Eles estavam 

indisponíveis por causa das adaptações para o ensino remoto. Acredita-se que não realizar 

essa apreciação inicial influenciou no resultado do design da navegação e na identificação 

dos ícones e símbolos. Por conseguinte, gerou as sensações não desejadas de ansiedade e 

desorientação; b) a inexperiência desta pesquisadora no uso do programa para a elaboração 

de aplicativos, pode ter provocado algumas das sensações não desejadas na criação da 

instância do componente para o teste; c) no teste, a disponibilização de uma tarefa em que o 

professor poderia escolher entre duas sequências de recursos a acrescentar, confundiu alguns 

dos avaliadores professores. Tal situação não foi identificada no pré-teste.   

7.3.3 Contribuições para outras classes de problemas 

Embora o modelo e o protótipo tenham sido concebidos para atender à classe de 

problemas Ação docente, há contribuições relacionadas à acessibilidade para as outras 

classes identificadas no estudo do ambiente43. No Quadro 105 exibe-se algumas. 

 
43  Ver Seção 3, tópico 3.1.2. 
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Quadro 105  Contribuições das soluções para outras classes de problemas 

Classe de problemas  Contribuições do modelo e do aplicativo 

Material didático  Conhecimento para o professor: 
-  selecionar opções acessíveis; 
-  adaptar material que elabora; 
 Aumento na disponibilização de material didático acessível ou adaptado;
 Redução da frustração do estudante com deficiência visual;
 Aumento da satisfação, da autonomia, da equidade e do empoderamento 
do estudante com deficiência visual, pela disponibilização de material 
acessível ao mesmo tempo, sem chamar a atenção para a deficiência; 

Tecnologias  Uso de aplicativos que pessoas com ou sem deficiência visual 
compartilham em vez de tecnologias assistivas onerosas; 

Infraestrutura  Melhoria na qualificação de professores; 
 Redução de custos com tecnologias assistivas. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora. 

 

 Não é o objetivo desta tese mensurar o retorno do investimento (ROI) do modelo e 

do componente elaborado. Entretanto, assim como na classe Ação docente, as contribuições 

também vão ao encontro das métricas de sucesso do Plano estratégia (Quadro 79). 

7.4 RESUMO DA SEÇÃO DEMONSTRAÇÃO E A AVALIAÇÃO

Nesta penúltima seção apresentou-se a pesquisa centrada no contexto do problema 

e os respectivos resultados.  Na demonstração, tanto da Organização quanto das Pessoas 

do ambiente, apresentou-se os planejamentos das apreciações, os perfis dos informantes, 

as percepções em gráficos e as compilações dos comentários e respostas às questões 

abertas organizadas em quadros. Na avaliação, relacionou-se os resultados comuns aos 

dois artefatos. Em seguida, os específicos para o modelo e para o componente. Deste 

último, verificou-se o atendimento aos requisitos funcionais e de conteúdo levantados no 

Plano Escopo. Por fim, checou-se o desenvolvimento com relação às propriedades do 

ambiente digital. 

Verificou-se o atendimento às expectativas tecnológicas e socioeducacionais, 

relacionadas aos aspectos do DSR, empoderamento de estudantes e professores e 

continuidade da experiência. Levantou-se pontos a serem observados no design do 

aplicativo, relacionados à persona do Professor Frederico e possíveis especificidades a 

serem investigadas. Relacionou-se as limitações e, por fim, as contribuições para outras 

classes de problemas. 

Na próxima e última seção, as considerações finais.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

-las! 
Pois só quem ama pode ter ouvido 

c  
Olavo Bilac  

 
 
 

Nesta seção apresentam-se as considerações finais, as contribuições do Design 

Science Research, as limitações da pesquisa e as recomendações para trabalhos futuros. 

 

8.1 CONSIDERAÇÕES 

Nesta tese desenvolveu-se o modelo de design educacional Experientia para o 

planejamento para experiências de aprendizagem inclusivas numa abordagem transmídia. 

Fundamenta-se em dois princípios da teoria da experiência de John Dewey. O princípio 

da continuidade em que uma experiência educativa deve preparar para experiências 

futuras. E o princípio da interação em que a atuação do professor e dos recursos, alinhados 

às necessidades e capacidades dos estudantes, promovem a continuidade de experiências 

educativas por meio de situações desafiadoras. Com esta base, o modelo é resultado da 

contribuição das experiências de estudantes com deficiência visual, dos professores e 

especialistas das instituições de educação.  

O modelo compõe-se dos módulos diagnóstico, planejamento e avaliação para 

experiência de aprendizagem. Visa apoiar o professor no planejamento, oportunizar a 

apropriação da abordagem transmídia e da acessibilidade pautada nos valores respeito, 

equidade e autonomia. Para o estudante, esses valores significam respeito às diferentes 

habilidades, oportunidades de usar as mesmas tecnologias disponíveis aos demais colegas 

videntes, e autonomia para usar seus próprios recursos.  

No módulo avaliação, aplica-se o princípio da continuidade da experiência na 

verificação do planejamento realizado e, também, na evolução da apropriação da 

abordagem transmídia pelo professor. Significa que quanto mais experiências utilizando 

recursos acessíveis no planejamento, mais chances de promover a inclusão, mais o 

professor evolui. Ainda nesse módulo, aplica-se o princípio da interação na verificação da 

organização dos recursos de aprendizagem acessíveis de acordo com a abordagem 

transmídia. Significa que distribuídos de forma estratégica em informação essencial, dicas, 
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pistas e recompensas para a solução de desafios ou problemas, mais oportunidades surgem 

para interação social, criação, disseminação e compartilhamento de conhecimento. 

O modelo conecta inclusão e a abordagem transmídia a partir das experiências dos 

estudantes com deficiência visual. Observou-se que esses estudantes usuários de 

tecnologias digitais estão mais empoderados e autônomos para o desempenho do seu 

papel na sociedade.  

Contudo, no processo de formação passam por experiências de aprendizagem 

frustrantes por diversas razões, entre elas, a inacessibilidade dos materiais e o despreparo 

dos professores para a inclusão. A fim de superar a falha do material, por ser incompleta 

ou incompreensível, eles usam os dispositivos móveis para a busca de outras fontes e 

apoiam-se em grupos de discussão na web.  

Desta maneira, apropriam-se da totalidade da informação necessária ao seu 

estudo. Tal comportamento é natural e característico dos processos de transmídia. Nesse 

cenário, identificou-se a lacuna da pesquisa a partir de três constatações.  

A primeira, ao verificar que a discussão da transmídia na educação brasileira é 

tímida comparada a outros países. A segunda, que as pesquisas na educação focam ou na 

compreensão do letramento midiático e na utilização das mídias; ou na construção de 

objetos de aprendizagem e recursos didáticos digitais, mas não em como planejar de 

forma inclusiva. E, por fim, a necessidade de professores melhorarem as estratégias 

pedagógicas pensando na inclusão; e de ampliarem o uso de tecnologias digitais para 

atender a esse público.  

Assim sendo, definiu-se o foco desta pesquisa para o planejamento para 

experiências de aprendizagem inclusivas numa abordagem transmídia culminando no 

modelo e no projeto do aplicativo. O aplicativo materializa o modelo Experientia. Foi 

projetado para apoiar o professor no planejamento para experiências de aprendizagem 

inclusivas. As tarefas incluem registro dos planejamentos, avaliação da acessibilidade dos 

recursos de aprendizagem, da experiência planejada e da evolução do aprendizado do 

professor de forma gamificada. A gamificação segue uma narrativa inspirada no diálogo 

com o estudante com deficiência visual. Desta maneira, espera-se contribuir para que 

professores tenham mais conhecimento tanto para selecionar ou produzir recursos de 

aprendizagem acessíveis como para melhorar as experiências dos estudantes para que 

sejam mais inclusivas.  

No trajeto da investigação, desenhou-se cinco objetivos. O primeiro deles tratou 

de identificar os recursos de aprendizagem utilizados e os desafios enfrentados nas 
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experiências de aprendizagem de estudantes com deficiência visual. Ele foi atingido na 

pesquisa centrada na solução44. Vale notar que os desafios relatados nessa etapa também 

confirmaram os citados na pesquisa centrada no problema45. Além de recursos e desafios, 

ainda possibilitou identificar: a) os atributos esperados para a experiência e o valor dela 

para o estudante; b) as metodologias ativas vivenciadas e destas, a que mais aprende; 

também, o que espera da experiência com a metodologia e dessa expectativa, a que 

considera mais importante; por fim, c) o que o professor deve incluir no planejamento e 

o que deve abolir na atuação docente. Desta forma cumpriu-se também o segundo 

objetivo, identificar a percepção dos estudantes sobre o que professores devem considerar 

e o que devem evitar ao planejar de forma inclusiva. Note-se que as informações dos 

estudantes foram a base para elaborar o mapa de empatia, as histórias do usuário e o 

diagrama de afinidades descritas na seção 5.  

Na sequência, seção 4, efetivando o terceiro objetivo, da revisão integrativa 

analisaram-se as experiências de aprendizagem transmídia, para identificar os tópicos 

relevantes. Esses tópicos foram sistematizados pelas lógicas transmídia. Os quadros dessa 

sistematização contemplaram as abordagens pedagógicas adotadas para as diferentes 

lógicas, as situações de aprendizagem, as maneiras de se trabalhar o conteúdo, as formas 

de interação entre os envolvidos, as características transmídia, os ganhos percebidos e os 

desafios enfrentados.  

Realizou-se a triangulação das informações resultantes das experiências transmídia 

com as de estudantes com deficiência visual e professores do estudo do ambiente. Essa 

triangulação envolveu aspectos pedagógicos, desafios, recursos de aprendizagem e 

planejamento. Dessa triangulação alguns destaques: a) verificou-se que os professores 

brasileiros utilizam poucos recursos de aprendizagem, comparado ao que foi levantado na 

revisão integrativa; b) estudantes com deficiência visual recebem texto, apresentação, vídeo 

e material concreto como recursos de aprendizagem. Contudo para entender a informação 

eles procuram blogs, documentos audiovisuais, fóruns, grupos de WhatsApp, livros, objeto 

tátil, podcast e vídeos do Youtube. Por fim, como síntese, representou-se graficamente uma 

situação considerada como ideal para a migração do processo de situação de 

aprendizagem  para experiência de aprendizagem .  

Na quinta seção, descreveu-se o processo de elaboração e apresentou-se o modelo, 

atendendo assim ao quarto objetivo. Para o entendimento de sua elaboração, apresentou-

 
44 Seção 3, tópico 3.2.2.1 
45 Seção 3, tópico 3.1.3. 
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se o planejamento considerando as bases teóricas, os valores, requisitos e práticas. Quanto 

ao processo de desenvolvimento, recorreu-se a técnicas do Design para Experiência. Na 

apresentação dos módulos, atentou-se para relacionar os aportes teóricos e as origens que 

dão consistência ao modelo.  

Ainda no quarto objetivo, em prosseguimento, intencionando demonstrar a 

aplicabilidade do modelo, apresentou-se o projeto de design do aplicativo Experientia e o 

plano de gamificação (seção 6). Na gamificação projetou-se uma narrativa de diálogo em 

que os feedbacks para as ações são do personagem estudante com deficiência.  Esse 

tratamento dialógico é uma estratégia de humanização e engajamento dos professores pela 

conexão emocional. No processo de elaboração foi possível gerar protótipos de alguns 

componentes dos módulos. Para facilitar a visualização, apresentou-se a correlação entre 

os módulos do modelo e os componentes que foram produzidos no protótipo.  

Finalizou-se, distribuindo os requisitos de funcionalidades e de conteúdo 

projetados nas propriedades dos ambientes digitais para comparação com o efetivamente 

produzido na seção 7. Ao submeter os artefatos (modelo Experientia e componente de 

aplicativo) à apreciação dos especialistas e dos professores, na sétima seção, atendeu-se 

ao último objetivo. Os resultados da apreciação do modelo indicam que por ora não há 

necessidade de mudanças para atender às diferentes regiões do país. Quanto ao protótipo, 

pode-se relacionar: (a) requer ajustes no design para a persona do Professor Frederico; 

(b) percebeu-se que as respostas dos participantes estavam alinhadas às personas da 

Professora Ivana e do Professor Frederico; e, (c) por fim, os resultados mostram que pode 

haver diferenças no planejamento para experiências no estudo de Idiomas e de Português. 

Conforme exposto no final do tópico 6.1, nesta tese há a complexidade da 

experiência do professor. Por um lado, ele vivencia o processo de aplicação do modelo. 

E, por outro, ele vivencia o uso do aplicativo. A princípio, planejou-se verificar a 

percepção de aprendizado ao usar o protótipo. Contudo, obteve-se algo a mais, pois se 

observou o princípio da interação. Embora os professores tenham experimentado a 

aplicação de um pedaço do modelo, a situação de usar o protótipo para avaliar gerou uma 

experiência educativa para eles. Os relatos dos aprendizados sobre acessibilidade e sobre 

tecnologias evidenciam que a situação interagiu com as necessidades, talvez adormecidas 

até serem provocadas a emergir. Ainda na sétima seção, em cumprimento ao método 

DSR, relacionaram-se as contribuições para as outras classes de problemas: Material 

didático, Tecnologias e Infraestrutura. Assim sendo, a explicitação de conhecimento 

efetivou-se nas pesquisas centradas no problema, na solução, no design e 
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desenvolvimento e, no contexto do problema. Desta forma, as informações obtidas e 

trabalhadas levaram à concepção do modelo, cumprindo o objetivo geral.  

8.2 CONTRIBUIÇÕES DO DESIGN SCIENCE RESEARCH. 

Conforme exposto na abordagem metodológica, a pesquisa tecnológica 

desenvolve conhecimento considerado útil e aplicável pela comunidade para a qual se 

busca solução para um problema. Assim sendo, a elaboração desta tese por meio da 

condução do Design Science Research trouxe as seguintes contribuições: 

 Oportunizou revisitar os conceitos adotados, refletindo-os de forma 

transdisciplinar à luz da linha de pesquisa Mídia e Conhecimento na Educação e 

do contexto do ambiente de estudo; 

 O estudo do ambiente possibilitou um retrato das experiências de estudantes com 

deficiência visual, professores e instituições educacionais; 

 Ampliou o conhecimento sobre experiências transmídia na educação; 

 Possibilitou uma visão sistêmica do desenvolvimento dos artefatos atrelado ao um 

propósito social.  

 

No que tange ao avanço do conhecimento no programa de Engenharia e Gestão 

do Conhecimento, considera-se contribuição desta tese: 

 A explicitação do conhecimento empírico dos estudantes com deficiência visual 

transformando-o em orientações para uma experiência de aprendizagem inclusiva;  

 O avanço no conhecimento da transmídia, agregando Educação ao acervo até 

então voltado para Comunicação;  

 Incremento do acervo com o foco em experiência aliando Educação e Design para 

experiência; 

 A ampliação da visão social da deficiência contextualizada na visão da ciência 

transdisciplinar; 

 Acréscimo de conhecimento no desenvolvimento metodológico utilizando o 

Design Science Research; 

 Agregação de valor ao grupo de pesquisa Núcleo de Acessibilidade Digital e 

Tecnologias Assistivas (NADiTA), nas linhas de pesquisa Design para cegos e 

deficientes visuais e Gamificação e Processos de Aprendizagem.   
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Considera-se também como ganho acadêmico as análises sob a lente da filosofia 

da tecnologia de Cupani. Refletir os achados considerando poder, conhecimento, 

sociedade e cidadania agregou valor ao estudo transdisciplinar. 

8.3 LIMITES E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Esta tese delimitou-se aos estudantes com deficiência visual pela viabilidade e o 

foco no grupo de pesquisa. No universo desse público, as amostras limitaram-se aos que 

utilizam tecnologia digital para estudar, trabalhar e na vida diária. O limite de 

escolaridade aos níveis de ensino médio e superior deveu-se a abertura ao uso de 

tecnologias nessas etapas.  

No desenvolvimento da pesquisa, o isolamento por causa da pandemia Covid-19 

teve um impacto limitante, provocando alterações no processo. O plano original previa 

oficinas presenciais com os professores para aprofundamento do modelo e para as fases 

iterativas de avaliação dos sketches e wireframes visando o desenvolvimento do 

aplicativo. Diante da impossibilidade, adaptou-se para ações virtuais a distância. Mesmo 

assim, verificou-se redução na participação, contudo realizou-se dentro das 

recomendações metodológicas.  

Por ser um trabalho que envolve experiências, convém relatar os limites no 

aspecto emocional. Nas justificativas para não participação ou para a demora nas 

respostas, os informantes relataram o momento delicado. Alguns perderam ou estavam 

com pessoas próximas internadas, por isso estavam sem condições emocionais para 

participar. Outros estavam sobrecarregados pelas novas atividades docentes do ensino 

remoto. Na apreciação virtual do aplicativo não foi possível observar visualmente as 

reações dos usuários professores na interação com o protótipo. Apesar de existirem 

alternativas tecnológicas para monitoramento remoto, por delimitação de tempo e de 

recursos financeiros para a conclusão da tese não foi possível utilizá-las. No 

desenvolvimento do componente do aplicativo, limitou-se a criar as opções de avaliação 

apenas os recursos de aprendizagem mais usados pelos professores brasileiros por causa 

do tempo. Assim, não foi possível verificar quais recursos de aprendizagem utilizados nas 

experiências transmídia poderiam ser adotados, nem tampouco como categorizá-los para 

a realidade brasileira. 

A partir deste estudo, considerando os limites expostos e as lacunas do que não 

foi possível avançar nesta tese, recomenda-se para futuras investigações: 
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 Investigar a experiência de estudantes com outras deficiências para mapear 

os conhecimentos ao modo desta pesquisa, visando ampliar o acervo de 

mensagens e de orientação para a inclusão na Educação;

 Na elaboração do mapa mental dos professores, identificaram-se quatro 

espaços mentais que nesta tese considerou-se uma evolução do continuum na 

experiência de planejar. São eles, professor ligado ao programa, ao processo 

pedagógico, à estratégia e os empáticos. Sugere-se investigar se aparece em 

outros grupos de docentes, se está relacionado às gerações ou ao contexto 

digital, pois poderia beneficiar programas de formação de professores; 

 No levantamento dos recursos de aprendizagem utilizados na abordagem 

transmídia identificou-se um quantitativo bem superior aos adotados pelos 

professores brasileiros. Nesta tese, não foi possível pelo tempo, verificar 

quais seriam úteis, nem criar a categorização para a realidade brasileira. 

Sugere-se aprofundar o estudo para identificar quais seriam relevantes, assim 

como definir categorias;  

 Embora se tenha realizado uma compilação consistente das propriedades 

transmídia para serem utilizadas como estratégias nas diferentes lógicas, não 

foi possível desenvolvê-las para o aplicativo. Identificou-se a necessidade de 

investigar alternativas mais simples para o reconhecimento e aplicação dos 

professores no planejamento;  

 Na aplicação do modelo Experientia nas instituições, sugere-se investigar as 

características e indicadores das lógicas transmídia que foram mapeadas e 

sistematizadas. Na medida em que aparecem nos planejamentos para 

experiências dos professores, podem sinalizar novos conhecimentos, assim 

como investimentos em formação e tecnologias. 

 

Neste parágrafo final, esta pesquisadora resgata Olavo Bilac e Dewey para 

traduzir a experiência educativa pessoal no desenvolvimento deste trabalho. Buscou-se 

uma estrela, teve-se ouvido amoroso para entendê-la. Obstáculos surgiram para descobrir 

e provocar crescimento. Agir a cada descoberta não foi fácil, foi lento, árduo, mas 

gratificante. A experiência não acabou, ainda instiga a buscar e aprender mais com o 

propósito da inclusão. Assim, espera-se que as ideias iniciadas aqui incentivem outros 

pesquisadores a buscarem e amarem estrelas de conhecimento e de inclusão.
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GLOSSÁRIO

A 
 
AMBIENTE DIGITAL: Um contexto, ou um "lugar", que é ativado por tecnologia e 
dispositivos digitais, muitas vezes transmitido pela Internet ou outro meio digital, por 
exemplo, rede de telefonia móvel KOTSANIS, 2018). 
 
APRENDIZAGEM INFORMAL: Na perspectiva de Dewey é a aprendizagem a partir 
das experiências individuais e conhecimentos adquiridos ao longo da vida.
 
ATRIBUTO: da experiência - qualidade que caracteriza uma experiência.    
 
B 
 
BENCHMARKING: ferramenta de gestão do conhecimento que consiste na identificação 
das boas práticas realizadas em um determinado foco.  
 
BLOCO INFORMATIVO: unidade informativa autônoma que pode ser composta por 
texto, vídeo, som ou imagem (CANAVILHAS, 2014). 
 
BRIEFING: especificações em linhas gerais de um projeto de design para o início de 
desenvolvimento. 
 
C 
 
COGNIÇÃO CORPORIFICADA: do inglês, embodied cognition. Processos mentais 
desencadeados pela experiência corporal sensorial com objetos físicos, socioculturais ou 
gatilhos emocionais (BAIRRAL, 2017).  
 
CONTEÚDO EDUCACIONAL: ponto de partida das interações do estudante no 
contexto da educação a distância. Os conteúdos educacionais incorporam a apresentação 
dos tópicos, a proposição de atividades desenvolvidas por uma comunicação didática que 
faz a ligação entre esses elementos; são autossuficientes em relação ao modelo 
pedagógico centrado no professor, devem apresentar clareza, completude, confiabilidade 
e facilidade de acesso (FILATRO e CAIRO, 2015).  
 
CONTEÚDO EQUIVALENTE: refere-se ao conteúdo idêntico ao que deu origem, 
porém é fornecido em uma modalidade diferente (MACEDO, 2010). Exemplo: texto 
original pode ser disponibilizado pelos equivalentes em áudio e texto para impressão em 
braile.  
 
CONTEÚDO ALTERNATIVO: conteúdo possui o mesmo objetivo final de 
aprendizagem, porém é apresentado de outra forma ou formato, é uma ampliação do 
conteúdo equivalente (MACEDO, 2010). 
 
CONTEÚDO SÍGNICO: diz-se dos conteúdos que possuem signos. Na Semiótica, signo 
é qualquer coisa de qualquer espécie que representa outra e produz um efeito 
interpretativo (SANTAELLA, 2002). 
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D 
 
DESIGN ADAPTATIVO: abordagem do design para experiência do usuário em que 
componentes são customizados para diferentes dispositivos. É possível que em diferentes 
dispositivos apareçam diferentes conteúdos, dependendo do projeto e da necessidade do 
usuário (CAZAÑAS e PARRA, 2017). 
 
DESIGN DE INTERAÇÃO: Segundo Rogers, Sharp e Preece (2013, p. 8), design de 

 
DESIGN MOBILE FIRST: em português, móvel primeiro. Abordagem do design para 
experiência do usuário que leva em consideração a experiência com as restrições 
tecnológicas - tela pequena, processamento e memória reduzido, variação de 
conectividade e vida útil da bateria (ROTH, 2019).  
 
DESIGN PROPOSITION, em português, proposta de design: são contribuições teóricas 
originárias do DSR apresentado como generalização de uma solução para uma classe de 
problemas (DRESCH, LACERDA e ANTUNES JÚNIOR, 2015). 
 
DIAGRAMA DE VENN: representação gráfica de conjuntos no qual identifica-se os 
elementos pertencentes ou não aos agrupamentos. 
 
E 
 
EDUCAÇÃO FORMAL, NÃO FORMAL E AO LONGO DA VIDA: Educação formal 
é aquela realizada nos sistemas de ensino regulamentados; Não formal é um acréscimo, 
alternativa ou complemento à educação formal; aprendizagem ao longo da vida são 
atividades relacionadas ao aprender durante a existência que visam ampliar o 
conhecimento, desenvolver competências e habilidades por motivos pessoais, 
profissionais ou sociais (UNESCO BRASIL, 2016). 
 
ENREDO: sucessão de acontecimentos, fatos ou incidentes que formam o fio condutor 
de uma obra que pode ser literária, um filme ou uma peça teatral. Fonte: Elaboração da 
pesquisadora a partir das definições dos dicionários Michaelis (2015) e Aulete e Valente 
(2018). 
 
ERGONOMIA

T, 2010, p. 202). 
 
ESPALHABILIDADE: princípio da narrativa transmídia. Tradução literal de 
Spreadability (spread = espalhar, ability = habilidade ou capacidade). Alguns trabalhos 
fazem referência a espalhamento que inclusive consta do dicionário português.  
 
ESPAÇO MENTAL: termo utilizado no método para criação de modelo mental de Young 
(2008) que identifica um pensamento fruto do agrupamento de atividades em torres. Esta 
por sua vez agrupa tarefas atômicas. 
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ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA: conhecido também por procedimento de ensino, 
procedimento metodológico, metodologia de ensino aprendizagem, técnicas de ensino, 
métodos didáticos. Refere-se aos meios que são empregados para facilitar a 
aprendizagem. Envolve as atividades a serem propostas, a forma de apresentação dos 
conteúdos, além das ações do professor visando a aprendizagem do estudante (KENSKI, 
2015).  
 
F 
 
FANDOM: contração de Fanatic [fanático] e kingdom [reino], ou seja, refere-

mesmos interesses por livros, filmes, seriados, qualquer produto ou artista com algum 
destaque (AGUIAR, 2016). 
 
G 
 
GERAÇÃO conceito que classifica o conjunto de indivíduos que nasceram em uma 
mesma época, influenciados por um contexto histórico, acontecimentos sociais e culturais 
coletivos e que têm determinados comportamentos, valores e motivações (FANTINI e 
SOUZA, 2015).  
 
GRUPO FOCAL: técnica de coleta de dados de natureza qualitativa, não diretiva na qual 
busca-se o entendimento ou informações de um grupo de pessoas acerca de uma ideia, 
evento ou experiência. O grupo é conduzido por um moderador apoiado ou não por uma 
equipe. Estes devem cuidar para serem imparciais, não expressarem julgamento ou 
expressões físicas ou verbais que indiquem discordância. O tamanho do grupo pode variar 
de 6 a 10 pessoas. Recomenda-se um pré-teste com a participação de 3 a 5 pessoas para 
avaliação e ajustes antes da aplicação (DRESCH, LACERDA e ANTUNES JÚNIOR, 
2015; GOLFETTO, 2018).   
 
H 
 
HEDÔNICA: qualidade relativa à hedonomia (hedon = prazer e nómos = regra). Trata-se 
do ramo que estuda formas de promover satisfação ou prazer na relação ou na interação 
com a tecnologia (HANCOCK, 2005 citado por CYBIS, BETIOL e FAUST, 2010). 
 
HOVER: durante uma interação é o estado de alteração da representação do design quando 
o usuário passa o ponteiro do mouse sobre um determinado componente (MATERIAL 
DESIGN, 2021). 
 
I 
 
INTERATOR: neste estudo, considera-se aquele que interage com o artefato de mídia, 
conteúdo ou com os pares em uma experiência para algum fim (aprendizagem, uso ou 
entretenimento). 
 
L 
 
LITERACIA TRANSMIDIA ou TRANSMIDIÁTICA: Segundo Scolari (2018), trata-se 

conjunto de capacidades, práticas, valores, sensibilidades e estratégias de 
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aprendizagem e intercâmbio desenvolvidas e aplicadas no contexto das novas culturas 
colaborativas .   
 
M 
 
MAPA DE EMPATIA: documento que descreve o que alguém diz, faz, pensa e sente. 
Para um dado problema, ajuda a visualizar a partir da perspectiva do outro 
(CAVALCANTI e FILATRO, 2018). 
 
MATERIAL DESIGN: sistema de código aberto desenvolvido pela Google o qual 
disponibiliza guias de estilo, recomendações, componentes e melhores práticas para a 
elaboração de produtos no sistema Android (MATERIAL DESIGN, 2021).  
 
METAS DE EXPERIÊNCIA: são os atributos desejados para uma determinada 
experiência. Por exemplo, ao projetar uma roupa para um ciclista, o designer pode incluir 
características (absorção do suor, elasticidade, entre outras) para que a experiência do 
ciclista no uso da mesma seja percebida como confortável, fresca ou satisfatória. Fonte: 
Elaboração da pesquisadora adaptado de Rogers, Sharp e Preece (2013). 
 
METODOLOGIAS ATIVAS: são alternativas pedagógicas nas quais o estudante 
encontra-se no centro do processo de ensino-aprendizagem, envolvendo-se na 
aprendizagem pela descoberta, investigação e resolução de problemas (VALENTE, 
2018) 
 
METODOLOGIA DOS 7 PASSOS: metodologia em que as situações de aprendizagem 
envolvem o exercício real ou simulado da competência. Tais situações são desenvolvidas 
em sete passos, a saber: (1) Contextualização e mobilização; (2) Definição da atividade 
de aprendizagem; (3) Organização da atividade de aprendizagem; (4) Coordenação e 
acompanhamento; (5) Análise e avaliação das atividades de aprendizagem; (6) Acesso a 
outras referências e (7) Síntese e aplicação (KÜLLER; RODRIGO, 2013). 
 
MULTIMODAL: adjetivo que caracteriza a existência de vários modos da comunicação 
humana fala, escrita, desenho, gestos. Fonte: Elaboração da pesquisadora.  
 
N 
 
NATIVOS DIGITAIS: segundo Prensky (GLOBONEWS, 2017), pessoas que 
aprenderam de forma natural a lidar com as tecnologias, são capazes de receber e 
processar informações veiculadas por textos, sons, imagens e vídeos de forma rápida e 
não linear. Os imigrantes digitais aprenderam de forma linear, tiveram uma educação 
fortemente marcada pela escrita e por isso precisam de um esforço maior para lidar com 
este novo contexto tecnológico. Consideração livre da pesquisadora. 
 
NEW MEDIA LITERACY (NML) [Letramento nas Novas Mídias]: conjunto de 
competências culturais e sociais que os jovens precisam desenvolver para atuar em 
ambientes envolvidos por mídias. O projeto NML, iniciativa da fundação MacArthur, nos 
EUA, é parte do programa Digital Learning and Youth [Aprendizagem Digital e 
Juventude] (JENKINS, 2008). A cultura participativa requer a mudança da expressão 
individual para o envolvimento comunitário incluindo habilidades sociais desenvolvidas 
por meio da colaboração e trabalho em rede. Os fundamentos envolvem os letramentos 
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tradicionais, habilidades de pesquisa, além de técnicas e análise crítica. As habilidades 
compreendem: play [experimentar para solucionar problemas], performance [adotar 
identidades alternativas para improvisar e descobrir], simulation [simulação], 
appropriation [capacidade de remixar conteúdo de mídia], multitasking [multitarefa], 
distributed cognition [cognição distribuída], collective intelligence [inteligência coletiva 
 capacidade de gerar conhecimento com outros em torno de objetivos comuns], judgment 

[julgamento], transmedia navigation [navegação transmídia], negotiation [negociação] e 
networking [trabalho em rede] (JENKINS, CLINTON, et al., 2006). 
 
O 
 
OBJETO DE ESTUDO: assunto ou conjunto de assuntos que o professor pretende 
desenvolver. 
 
P 
 
PAINEL SEMÂNTICO: é uma ferramenta de referência estético-simbólica, também 
percebida como um espaço utilizado por designers para realizar o alinhamento conceitual 
e inspiração sensorial (DOS REIS e MERINO, 2020). 
 
PEDAGOGIA DA MOBILIDADE: envolvendo áreas como sociologia, educação e 
políticas étnico-raciais, o estudo propõe considerar como os deslocamentos entre cidades, 
estados, países estão interligados às aprendizagens. A mobilidade dos estudantes está 
associada a busca de melhores condições de vida, oportunidades pessoais e profissionais 
(BALLERINI e SILVA, 2015).  
 
PERSONA: Personas são representações próximas de pessoas reais. Nessa técnica criam-
se personagens fictícios a partir de dados coletados de pesquisas, entrevistas, observações 
de campo, entre outras formas. São também chamados de modelo de usuários ou perfis 
de usuários, eles representam as necessidades de uma faixa de usuários. Ao personificá-
los, atribuindo-lhes um nome, uma caracterização, é possível desconectar dos dados 
brutos da pesquisa o que ajuda a manter os usuários em mente durante o processo de 
design (GARRETT, 2011). 
 
PROFUNDIDADE: princípio da narrativa transmídia. Termo original drillability cuja 
tradução é capacidade de perfuração. De forma similar, alguns artigos referem-se ao 
termo como aprofundamento ou até mesmo perfuração. Nesse trabalho, optou-se por usar 
termos mais próximos do sentido dos princípios. 
 
R 
 
RECURSO EDUCACIONAL: material físico ou digital, produzido ou não pelo 
professor, que possui conteúdo a ser trabalhado na experiência de aprendizagem do 
estudante (texto, imagens, maquetes, objeto de aprendizagem, vídeos, infográficos, sites, 
entre outros). 
 
RECURSO DE MÍDIA: recurso educacional utilizado para apoiar processo de ensino 
aprendizagem elaborado ou não pelo professor. 
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S 
 
SIMPLICIDADE: princípio do design no qual disponibiliza-se o mínimo de elementos 
na interface para desempenhar as funções necessárias (ROGERS, SHARP e PREECE, 
2013). 
 
SNOWBALL [Bola de neve]: trata-se da técnica em que os entrevistados indicam nomes 
de pessoas que podem contribuir para a pesquisa. Desta forma, o pesquisador pode 
ampliar sua rede de informantes. Fonte: Elaboração da pesquisadora a partir de Taylor e 
Bogdan (1998).   
 
T 
 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL: Estratégia digital corporativa que usa análises, 
inteligência artificial, dispositivos móveis entre outros recursos visando impulsionar e 
dimensionar a inovação. Tal requer mudanças na cultura, na força de trabalho e na 
tecnologia (PELLETIER e HUTT, 2021). 
 
TRANSPARÊNCIA: atributo desejável em uma ferramenta ou interface, ocorre quando 
desaparece da consciência do usuário, que se concentra na própria tarefa. Alcança-se a 
transparência por manipulação direta, feedback contínuo, facilidade de uso e 
familiaridade. Procedimentos de entrada complicados, processos ocultos e interruptivos 
e uma curva de aprendizado acentuada, prejudicam a tarefa em processo tornando a 
interface opaca (MURRAY, 2012). 
 
TESTE DE USABILIDADE AVALIATIVO: tipo de teste que verifica funcionalidades 
durante a implementação (HENRIQUES, PILAR e IGNÁCIO, 2020). 
 
TORRES: termo utilizado no método para criação de modelo mental, são agrupamentos 
de blocos de tarefas menores que desempenham alguma finalidade (YOUNG, 2008). 
Exemplo: A torre Elaborar pode conter grupos menores, tais como, Elaborar atividades, 
Elaborar avaliações, Elaborar recursos, entre outros. 
 
U 
 
UNIDADE DE ESTUDO: é uma parte significativa que não pode ser mais subdividida 
(FILATRO e CAIRO, 2015).  
 
USABILIDADE: refere-se à facilidade de uso, de aprendizagem, à eficácia, eficiência e 
satisfação do usuário ao utilizar um sistema interativo para o cumprimento dos objetivos 
de uma tarefa em um contexto (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS, 2011; CYBIS, BETIOL e FAUST, 2010). 
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APÊNDICE A - Grupo focal Educação e Acessibilidade

O grupo focal sobre o tema Educação e Acessibilidade foi realizado em março de 

2014 para levantar informações e subsídios com o foco educacional visando a melhoria 

dos processos de uma escola de educação profissional de Fortaleza, Ceará. A participação 

contou com especialistas e profissionais de inclusão, educadores e estudantes com 

deficiência. Realizou-se um pré-teste que contou com a participação de quatro 

colaboradores a fim de verificar os ajustes a serem realizados. A estratégia metodológica 

utilizada foi Grupo de Verbalização e Grupo de Observação (GVGO) a partir da questão 

 

Dos 16 convites a entidades, 7 (sete) participantes responderam ao chamado  

Universidade (um), Instituição psicopedagógica (um), Secretaria de Trabalho e 

Desenvolvimento Social (um), Associação dos Cegos (um) e Consultoria de 

Acessibilidade e Mobilidade (um), dois estudantes e um trabalhador com deficiência que 

fizeram parte do grupo de verbalização. Dentre eles, dois representantes eram cegos, dois 

surdos e um cadeirante. A este grupo foram acrescidos colaboradores da escola que atuam 

no atendimento, Biblioteca, supervisão pedagógica e docência, totalizando 11 pessoas. O 

grupo de observação foi formado por 6 (seis) colaboradores de diversos setores da escola 

(Biblioteca  um, Recursos Humanos  um, Consultoria Pedagógica - três e gestor de 

Inclusão e Tecnologia Social - um). Além desses, participaram a mediadora e uma 

intérprete Libras. A reunião foi filmada em vídeo. No tratamento dos dados, as 

informações dos observadores foram compiladas e geraram um relatório com sugestões, 

propostas e encaminhamentos que foram submetidos à Diretoria da escola para análise.

A instituição autorizou o uso das informações e resultados para estudos e 

divulgação científica. 
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APÊNDICE B - Revisão Sistemática Transmídia

 

A revisão sistemática de literatura (RSL) é um procedimento metodológico de 

pesquisa utilizado para levantar, selecionar e avaliar de maneira crítica estudos anteriores 

sobre um tema de pesquisa (FREIRE, 2013). É um estudo secundário, permite o 

mapeamento, pode consolidar e agregar os resultados de estudos primários, assim como 

identificar lacunas ainda não preenchidas. As etapas que caracterizam a sistematização 

são a forma de garantir a isenção de viés, o rigor, a replicação, a atualização características 

dos estudos científicos (DRESCH, LACERDA e ANTUNES JÚNIOR, 2015). É indicada 

para os casos em que há incerteza sobre algum assunto onde houve pesquisa anterior sobre 

ele; nos estágios iniciais de desenvolvimento de algum estudo quando faz-se necessário 

verificar as evidências de prováveis efeitos de uma intervenção; quando há uma ampla 

gama de pesquisas sobre um assunto, porém questões-chave ainda permanecem sem 

resposta. Tais questões podem ser sobre tratamento, prevenção, diagnóstico, ou 

experiências das pessoas; quando pretende-se obter uma visão geral de um assunto em 

determinada área temática a fim de direcionar esforços futuros de pesquisa; quando faz-

se necessário obter uma imagem de pesquisas anteriores assim como pesquisas 

metodológicas já realizadas para promover o desenvolvimento de novas metodologias 

(PETTICREW e ROBERTS, 2006).  

A RSL pode caracterizar-se como revisão configurativa quando pretende-se obter 

uma visão ampla do assunto. Nesse caso a questão é aberta, explorando o tema de forma 

abrangente na qual identificam-se trabalhos heterogêneos, o que permite a geração de 

ideias. Já na revisão agregativa, pretende-se um aprofundamento de determinado assunto, 

a questão é fechada, buscando testar teorias a partir de observações empíricas no qual 

utilizam-se estudos homogêneos (DRESCH, LACERDA e ANTUNES JÚNIOR, 2015). 

Em um estudo elas são complementares como é o caso desta investigação. A elaboração 

da RSL possui as fases de planejamento, execução e de apresentação. As etapas consistem 

em elaborar uma questão de pesquisa, as estratégias, os termos e as fontes de busca, 

critérios de inclusão e exclusão, seleção dos documentos para a análise, apresentação dos 

dados, interpretação dos dados, aprimoramento e atualização da revisão.  Para a análise 

dos dados há três possibilidades  análise narrativa, meta análise e bibliométrica. As duas 

últimas são quantitativas e a primeira qualitativa (PETTICREW e ROBERTS, 2006; 

FREIRE, 2013; DRESCH, LACERDA e ANTUNES JÚNIOR, 2015). Para este estudo 
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optou-se pela análise narrativa para permitir agregação e comparação das diversas fontes. 

Elaborou-se um protocolo que incluem os parâmetros da realização das RSLs que pode 

ser visualizado nos quadros referenciados ao longo do desenvolvimento deste estudo.  

Na sequência, apresentam-se nos Quadro 106 e Quadro 108 as informações sobre 

as RSLs realizadas para verificar o ineditismo da proposta que serviram também para 

identificar artefatos como possíveis solução. Na realização, as bases CAPES e ProQuest 

foram escolhidas por serem multidisciplinares e abrangentes.  

Para a RSL na base de teses e dissertações da CAPES, considerou-se o espaço 

temporal de 2011 a 201846.  Apresenta-se no Quadro 106 os parâmetros da RSL. 

Quadro 106 - Parâmetros da revisão sistemática na base CAPES 

Identificação RSL Transmídia base CAPES 
Realização Março de 2018 
Objetivo Identificar conhecimento gerado sobre transmídia na 

educação relacionado à investigação proposta 
Questão de pesquisa Quais são os conhecimentos gerados sobre transmídia 

na educação? 
Bases CAPES 
Termos transmedia  
Período de abrangência Data inicial do repositório até março/2018 
Tipo Teses ou dissertações 
Estratégias de busca Busca 1 - transmedia  
Opções Texto completo disponível 
Resultados  

Busca 1 125 
Critérios de seleção Incluídos Excluídos
- ano >= 2015 70 55
- área de conhecimento = educação  8 62

Documentos para análise narrativa 8 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

  

 
46 Espaço temporal da pesquisa compreende o ano de 2011 (data inicial do repositório) até março de 
2018, momento do desenvolvimento desta proposta para qualificação. 
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No apresenta-se Quadro 107, a relação de títulos selecionados para análise narrativa. 

Quadro 107 - Teses e dissertações selecionadas da base CAPES 

Ano 

Tipo 

Título Autor(a)/  
Orientador(a) 

Instituição/ 
Departamento 

2017 
T 
 

Esse jogo daria um ótimo livro: uma 
análise da literatura gamer e da 
constituição de práticas de leitura 
em narrativas transmidiáticas 

Nagata, Aline Akemi.  
Dr. Émerson de Pietri 

USP 
Educação 

2016 
T 
 

Educação Transmídia: Contribuições 
acerca da Cultura da Convergência 
em Processos Educacionais 

Montanaro, Paulo 
Roberto. 
Dra. Cláudia 
Raimundo Reyes 

UFSCar
Educação 

2015 
T 
 

A Aprendizagem Transmídia na Sala 
de Aula: Potencialidades de 
Letramento Midiático 

França, Patrícia Gallo 
Dra. Maria das Graças 
Pinto Coelho 

UFRN
Educação 

2016 
D 
 

Identidades Juvenis na Cultura da 
Convergência: Um estudo a partir do 
fandom online de Jogos Vorazes 

Aguiar, Jacqueline 
Gomes de. 
Dra. Maria Lucia 
Castagna Wortmann 

Universidade 
Luterana do 
Brasil 
Educação 

2016 
D 
 

Gêneros textuais e narrativa 
transmídia: expansão do romance 
capitães da areia, praticando as 
habilidades de leitura, de 
compreensão e de escrita 

Lima, Daniella de 
Jesus. 
Dra. Cristiane de 
Magalhães Porto 

Universidade 
Tiradentes 
Educação 

2015 
D 
 

Superman e Educação colaborativa: 
uma proposta de coaprendizagem 
por meio de transmidiação narrativa 

Silva, Daniel David 
Alves da. 
Dra. Cristiane de 
Magalhães Porto 

Universidade 
Tiradentes 
Educação 

2015 
D 
 

Educação, tecnologia e jogos 
digitais: jogando com Álvaro Vieira 
Pinto, Charles Sanders Peirce e 
Paulo Freire 

Cipriani, Cristian. 
Dr. Edivaldo José 
Bortoleto 

Universidade 
Comunitária da 
Região de 
Chapecó
Educação 

2015 
D 
 

lugar de entrar no 

crianças, seus espaços vivenciais e 
usos das mídias e novas tecnologias 
no contexto educativo 

Queiroz, Fabiana 
Rodrigues Oliveira. 
Dra Raquel Gonçalves 
Salgado 

Universidade 
Federal do Mato 
Grosso 
Educação 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 
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No Quadro 108 apresenta-se os parâmetros da RSL realizada na base ProQuest. 

Quadro 108 - Parâmetros da revisão sistemática na base ProQuest 

Identificação RSL Transmídia base ProQuest 
Realização Março de 2018 
Objetivo Identificar conhecimento gerado sobre transmídia 

na educação relacionado à investigação proposta 
Questão de pesquisa Quais são os conhecimentos gerados sobre 

transmídia na educação? 
Bases ProQuest 
Termos  
Período de abrangência Data inicial do repositório até março/2018 
Tipo Teses ou dissertações 
Estratégias de busca Busca 1 -  

Busca 2  (title = )  
Opções Texto completo disponível 
Resultados  

Busca 1 496 
Critérios de seleção Incluídos Excluídos 
- ano >= 2015 253 243 
- área de conhecimento = 
educational technology  

36 217 

- leitura skimming 3 33 
Busca 2 40 
Critérios de seleção Incluídos Excluídos 
- ano >= 2015 40 0
- educa*  3 37 
- disponibilidade  acesso aberto 2 1
- leitura skimming 2 0

Documentos para análise narrativa 5 0

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

Dos 36 resultados na busca, procedeu-se a leitura dos resumos, selecionou-se seis 

trabalhos dos quais três foram descartados por se distanciarem dos propósitos deste 

estudo. Preferiu-se fazer nova busca (busca 2)

no título, período 2010 a 2018, retornando 40 trabalhos. Aplicou-se filtro para identificar 

palavras-

descartada por indisponibilidade do trabalho completo. Das buscas, então, foram 

selecionados cinco dissertações para análise, identificadas no Quadro 109. Vale ressaltar 

que as instituições relacionadas consideram a dissertação como trabalho final de 

doutorado, diferente do sistema brasileiro.   
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Quadro 109 - Teses e dissertações selecionadas da base ProQuest 

Ano Título Autor(a) 
Orientador(a) 

Instituição 

2016 
D 
 

Videogames, Informal Teaching, 
and the Rhetoric of Design 

Holmes, Jeffrey 
Brandon. 
Dr. James Gee 

Arizona State 
University. 
Phylosophy 

2015 
D 
 

Digital Media & Literacy: A Design 
Experiment in New Literacies & 
Learning 

Kalaitzidis, TJ. 
Dr. Erica 
Halverson 

University of 
Wisconsin. 
Phylosophy 
(Curriculum and 
Instruction) 

2015 
D 
 

Games for Learning: Which 
Template Generates Social 
Construction of Knowledge? 

Garcia, Francisco 
A. 
Dr. Dr. Charlotte 
N. Gunawardena 
 

University of New 
Mexico. Phylosophy 
(Organization, 
Information & 
Learning Sciences) 

2015 
D 
 

Trans*literacies: Designing for 
gender fluency and transmedia 
literacy in the elementary classroom 

McWilliams, 
Jenna M.  
Dr. Joshua A. 
Danish 

Indiana University 
Phylosophy 
 

2015 
D 
 

Exploring the Effectiveness of 
Curriculum Provided Through 
Transmedia Books for Increasing 
Students' Knowledge and Interest in 
Science 

Ponners, Pamela 
Jones. 
Dr. Cathie Norris 

University of North 
Texas 
Phylosophy 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 
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APÊNDICE C - Revisões Sistemáticas para Identificação do Problema

(RSLP)

RSLP 1: Tecnologias e estratégias pedagógicas 
Realização: 2015 
Objetivos: (1) mapear as pesquisas sobre tecnologias utilizadas na educação a distância 
para estudantes com deficiência; (2) identificar as tecnologias que apresentam resultados 
eficazes; (3) identificar estratégias metodológicas aplicadas para a aprendizagem dos 
estudantes com deficiência; e, por fim, (4) levantar as tecnologias que utilizam mídias e 
relacioná-las às recomendações de acessibilidade. 
Questão de pesquisa: Quais as tecnologias e estratégias pedagógicas utilizadas para 
promover a aprendizagem de estudantes com deficiência? 
Bases: Portal de Periódicos CAPES, Scielo, Scopus, Web of Science 
Termos: acessibilidade, deficiência, educação a distância, objeto de aprendizagem 
Período de abrangência: 2010-2015 
Tipo: Artigos, teses e dissertações 
Estratégias de busca:  

 
Busca 2:  

Opções: Revisado por pares, texto completo disponível 

Quadro 110 - Resultados RSL 1 - Tecnologias e estratégias 

Busca 1:  
Critérios de seleção Incluídos Excluídos 
- ano (2010-2015) 125 0 
Critérios de inclusão e exclusão 
Incluídos:  Educação Especial, Special Education, Distance Education, 

Educação a Distância, Deafness, Surdez, Visual Disability 
Excluídos: Children, Social Sciences, Avaliação, Evaluation, Brazil, 

Women, Child Health, Health, Educação Indígena, Indigenous 
Educational, Poverty, Inclusion, Ageing 

16 109 

- Leitura dos resumos 4 12 
Busca 2:  
Critérios de seleção Incluídos Excluídos 
- ano (2010-2015) 3 0 
Critérios de inclusão e exclusão 
Incluídos: Learning Object, Visual Impairment, Accessibility Inclusion, 

Scrapbook, Learning Objects, OBAA Standards, Ontologia, Inclusive 
Education, Accessibility, Matemática, Mathematics, Acessibilidade, 
Science General, Mediation Strategies, Deficiência Visual, Science 
(General), Inclusão Escolar, Ontology, Estratégia. 

Excluídos: nenhum. 

3 0 

- Leitura dos resumos 2 1 
Base Scielo 5 5 
Base Scopus 7 7 
Base Emerald 3 3 
Base Web of Science 11 11 
- Leitura skimming 7 0 
Documentos para análise narrativa 4 3 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 
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Quadro 111 - Trabalhos selecionados na RSLP 1 

Ano Autor(a) Título

2012 
Santarosa, L. M. C., Conforto, D. 
e Basso, L. O. 

Eduquito: ferramentas de autoria e de colaboração 
acessíveis na perspectiva da web 2.0 

2012 
Lopes, A. M. A. Estratégias de mediação para o ensino da Matemática 

com objetos de aprendizagem acessíveis: um estudo 
de caso com alunos com deficiência visual

2011 
Jerez, M. O., Saito A., 
Shimabukuro, M. H., Carmo, A. 
F. C. e Oliveira, R. C. 

Aspectos tecnológicos no desenvolvimento de um 
objeto de aprendizagem com acessibilidade: a 
experiência com o scrapbook 

2010 
Bardy, L. R. Objetos de Aprendizagem como recurso pedagógico 

em contextos inclusivos: subsídios para a formação 
de professores a distância 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

Tópicos sistematizados na análise narrativa: tecnologias, estratégias, experiência 

aplicadas, considerações, potencialidades, fragilidades. 

 

Revisão gerou artigo publicado em periódico interdisciplinar Qualis B2.  

PRIMO, L.; ULBRICHT, V. R.; VANZIN, T.; FADEL, L. M.. Tecnologias e estratégias 

na educação a distância para a promoção da aprendizagem de estudantes com deficiência. 

Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, v. 10, p. 1052-1065, 2015. 
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RSLP 2: Professores e tecnologias 
Realização: 2015 
Objetivos: (1) mapear as pesquisas sobre a relação dos professores com a utilização das 
mídias na educação para estudantes com deficiência; (2) identificar como os professores 
lidam com as mídias na promoção da aprendizagem de estudantes com deficiência. 
Questão de pesquisa: Como os professores lidam com as mídias, conteúdos audiovisuais 
e tecnologias de informação e comunicação para promover a aprendizagem de estudantes 
com deficiência? 
Bases: Portal de Periódicos CAPES 
Termos: multimídia, audiovisual, escola, deficiência, acessibilidade, educação a 
distância 
Período de abrangência: 2010-2015 
Tipo: Artigos 
Estratégias de busca:  

1.   
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.    

Opções: Revisado por pares, relevância 

 

Quadro 112 - Resultados RSL 2  Professores e tecnologias 

Busca pelos termos Resultados 
Descartados 
após filtros  

Selecionados 

audiovisual  AND escola  289 289 0 
udiovisual  AND deficiência  71 69 2 

audiovisual  AND acessibilidade  23 20 3 
udiovisual  AND educação+ 

distância  
31 29 2 

multimídia  AND escola  132 127 5 
multimídia  AND deficiência  37 37 0 

 AND acessibilidade  27 25 2 
multimídia  AND educação+ 

distância  
63 63 0 

- Leitura skimming 13 10 3 
Artigos acrescentados*   2 
Documentos para análise 
narrativa 

  5 

* Acréscimo de dois artigos provenientes de literatura grey. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 
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Quadro 113 - Trabalhos selecionados na RSLP 2 

Ano Autor(a) Título

2014 
Manica, L. E.; Caliman, G. As Características, Habilidades e Competências 

Exigidas para o Docente Atuar na Educação 
Profissional com Alunos com Algum Tipo de 
Deficiência 

2012 
Santarosa, L. M. Costi; Conforto, 
D.; Basso, L. O. 

Eduquito: ferramentas de autoria e de colaboração 
acessíveis na perspectiva da web 2.0 

2012 
Soares-Leite, W. S; Nascimento-
Ribeiro, C. A. 

A inclusão das TICs na educação brasileira: 
problemas e desafios 

2012 
Fantin, M. O lugar da experiência, da cultura e da aprendizagem 

multimídia na formação de professores 

2011 
Bordignon, P. M.; Sarmento, D. 
F. 

Capacitação Profissional de Pessoas Com 
Deficiência: Um Estudo de Caso no Secap/Faders 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

Tópicos sistematizados na análise narrativa: desafios para trabalhar com mídias e 

TICs, perfis e competências necessárias para trabalhar com tecnologias, trabalho 

pedagógico com as mídias e TICs, convergência das mídias, metodologias propostas, 

políticas/ações governamentais. 

 

Revisão gerou artigo publicado em periódico interdisciplinar Qualis B2.  

PRIMO, L.; ULBRICHT, V. R. ; VANZIN, T. ; FADEL, L. M.. Educação, Trabalho e 

Tecnologias: Ações e Implicações na Formação Docente para a Educação de Pessoas com 

Deficiência. Boletim Técnico do SENAC, v. 41, p. 110-131, 2015. 
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Apresenta-se no Quadro 116 os problemas e os artefatos propostos para solucioná-los. 

Quadro 116  - Artefatos, problemas e soluções levantados na RSL Transmídia

Artefato Problema a resolver... Motivou o desenvolvimento do(a)... 

Constructo Alunos não querem ler, apresentam 
dificuldades para fazer trabalhos sobre as 
leituras. 

Estudo para identificação dos perfis de 
leitores e as características da literatura 
gamer e das práticas de leitura em 
narrativas transmidiáticas que podem ser 
aproveitadas no trabalho educacional 
(NAGATA, 2017) . 

 Necessidade de explorar as linguagens 
midiáticas, tema não aprofundado na 
formação docente, para melhorar o 
planejamento e a estratégia pedagógica 
utilizando a transmídia. 

Levantamento dos aspectos fundamentais 
da narrativa transmídia para relacionar 
com as possibilidades de processos de 
ensino aprendizagem de conteúdos 
didáticos nas diferentes linguagens e 
mídias (MONTANARO, 2016).  

 Desencanto e desencontro entre a escola 
e os tempos contemporâneos 

Estudo das identidades da juventude 
constituídas no universo fandom online 
(AGUIAR, 2016).  

 Preconceito de pesquisadores e 
educadores quanto aos aparatos 
tecnológicos 

Estudo de como os jogos digitais 
subvertem o tempo e o espaço em prol da 
educação. Proposta de Trans-Educação
ancorada na educação orgânica de Paulo 
Freire, pragmatismo de Peirce e no 
conceito da transmídia  (CIPRIANI, 
2015).  

 Dissonância entre a escola que 
permanece no ensino processo e 
acumulativo e a criança na 
contemporaneidade em contato com as 
redes transmídia 

Estudo sobre como as crianças lidam 
com o universo midiático, criam e 
recriam sentido na escola (QUEIROZ, 
2015).  

 Tensões na abordagem do tratamento do 
gênero como construção social. 
Currículo enfatiza diversidade, mas a 

  

Abordagem Trans-teórica para discutir a 
diversidade no ensino fundamental,
explorando estratégias para criticar e 
reescrever as construções de gênero por 
meio de plataformas transmídia 
(McWILLIAMS, 2015). 

 Percepção/estereótipo de ciência e do 
cientista negativo por parte das crianças 
provocam o desinteresse para estudar 
matérias relacionadas a matemática e 
ciências 

Estudo de como a percepção pode ser 
impactada pelo uso de livro transmídia 
para ter uma percepção positiva sobre 
ciência e os cientistas (PONNERS, 
2016).  

Modelo Interesse dos alunos pela aprendizagem 
informal devido a emergência da mídia 
social e digital em detrimento do formal 

Modelo de sistema distribuído de ensino 
e aprendizagem que envolve a 
organização planejada de vários locais de 
ensino e de aprendizagem (HOLMES, 
2016). 

 Dificuldade dos designers para criar 
jogos com alguma oportunidade de 
aprendizagem 

Modelo para orientar o desenvolvimento 
de games que descreve como as pessoas 
podem se conectar dentro de sistemas 
interativos e de criação de conhecimento 
(GARCIA, 2015).  

(continua) 
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(conclusão) 

Artefato Problema a resolver... Motivou o desenvolvimento do(a)... 

Instanciação Observação de alunos consumidores de 
mídia em vez de desenvolverem uma 
participação crítica que possa provocar 
transformação social. 

Elaboração de orientações pedagógicas 
para a aprendizagem transmídia 
(FRANÇA, 2015).  

 Dificuldade encontrada pelos professores 
de Língua Portuguesa e de Produção 
textual para despertar interesse das novas 
gerações pela leitura e pela produção 
escrita. 

Estudo de como a inclusão de elementos 
da narrativa transmídia pode aprimorar 
as habilidades de leitura, de compreensão 
e de escrita (LIMA, 2016).  

 Complexidade do design de sistemas de 
aprendizagem com os novos letramentos 

Framework para facilitar a trajetória de 
aprendizagem. Propõe curso digital 
media & literacy (KALAITZIDIS, 
2015).  

Fonte: Elaboração da pesquisadora a partir da RSL Transmídia. 

 
Apresenta-se no Quadro 117 a distribuição dos artefatos. 

Quadro 117 - Artefatos da RSLTransmídia distribuídos nas Classes de Problemas 

Artefatos 
Classes de Problemas 

Ação Docente Material didático Tecnologias Infraestrutura 
Constructo (6) Nagata (2017) 

Montanaro (2016) 
Aguiar (2016) 
Cipriani (2015) 
Queiroz (2015) 
McWilliams (2015) 

Ponners (2016)   

Modelo (2) Holmes (2016) Garcia (2015)   

Design 
proposition (0) 

    

Instanciações (3) França (2015) 
Lima (2016) 
Kalaitzidis (2015) 

   

Fonte: Elaboração da pesquisadora a partir da RSL Transmídia. 
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APÊNDICE F - Roteiro Entrevista com estudantes com deficiência 

visual

Apresentação 
TCLE 
 
Nome 
Idade 
Profissão 
Cidade/Estado 
Escolaridade 

Pretende dar continuidade aos estudos? Nos próximos 6 meses, 1 ano, ... 
Formal 
Informal  tutorial internet, amigos outras fontes 
Cursos EAD 

 
Persona (diz, pensa, faz, sente) 

1. Fale um pouco de você: o tipo e o grau da deficiência e como foi a sua vida escolar, acadêmica e 
profissional. 

2. Como a tecnologia entrou na sua vida e o que ela modificou? Foi positivo ou não? 

3. Quais dispositivos de mídia você se sente mais confortável em usar Notebook/Computador, 
smartphone android ou Iphone, tablet, gravador, câmera, outro (qual?)? 

a. Frequência?  

b. Qual o domínio (básico, intermediário, avançado)?  

c. Do que gosta/ não gosta/ poderia melhorar 

4. Qual você evita porque a experiência não foi boa? 

5. Qual critério ou atributo para uso de uma tecnologia?  

6. Qual tecnologia assistiva usa?  Frequência? Qual o domínio (básico, intermediário, avançado)?

7. Usa app? Frequência? Qual o domínio (básico, intermediário, avançado)? Gosto ou necessidade? 
Do que gosta/ não gosta/ poderia melhorar 

8. Participa de redes sociais? 
facebook, whatsapp, instagram, twitter, LinkedIn, Google+ 
Do que gosta/ não gosta/ poderia melhorar 

9. Utiliza algum serviço nas nuvens?  
Google drive, google fotos, dropbox, evernote, onedrive. 

10. Fez algum curso a distância? 

a. Usou ambiente virtual de aprendizagem? Qual? 

b. Quais atividades você se sentiu mais confortável em realizar no AVA? Quais foram 
frustrantes ou geraram uma experiência negativa? 

c. Usou chat, fórum, exercício múltipla escolha... como foi? 

Experiência de aprendizagem 

1. O que você considera uma experiência de aprendizagem? **(qual a expectativa de atributo/ 
qualidade positiva  escolher três. Opções: divertida, emocionalmente adequada, compensadora, 
incentivadora da criatividade, esteticamente apreciável, motivadora, proveitosa, interessante, 
agradável, satisfatória) 

2. qual o valor da experiência de aprendizagem (social, pessoal, emocional, profissional, ...)? 
3. o que considera gratificante que o/a mobiliza a realizar as atividades em uma experiência de 

aprendizagem (motivação)? O que desestimula? 
4. a motivação para aprender está ligado: 

a. ao atendimento dos seus objetivos pessoais (mesmo que encontre dificuldades), 
b. a importância para o futuro, ou, 
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c. a relação com os conhecimentos anteriores?  
d. todas 

5. Na experiência de aprendizagem prefere ou se sente mais à vontade: descobrir, explorar, 
navegar?  

6. Percebe que aprende mais quando: 
a. Segue ou cria uma linha histórica ou de eventos em uma narrativa?
b. Joga, atua, simula, interpreta, toca, experimenta, resolve? 
c. Busca em diversas fontes, analisa positivo/negativo, elabora seu próprio entendimento?

7. ... aprende mais: 
a. pela atenção (assiste, lê, apreende de uma situação, acompanha um discurso ou narrativa) ou 
b. pela ação (pratica, participa de forma ativa, debate, investiga, explora, experimenta)? 

8. Com relação às metodologias utilizadas, qual percebe ou sente que o mobiliza mais a aprender? 
escolha 3 +aprendeu- 
resolução de problemas, elaboração de projetos, estudo de caso, atividades gamificadas, sala de 
aula invertida, vivências, simulação, alguma outra? 
** qual a expectativa de atributo/ qualidade positiva 

9. ... o que pensa sobre o erro na aprendizagem? 
10. ... mídias (texto, vídeo, música, som, recurso tátil...) utilizadas na experiência de aprendizagem? 

(nem sempre o professor indicou, mas você foi atrás por conta própria) 
a. ... pontos positivos e os negativos das mídias? Do que gosta/ não gosta/ poderia 

melhorar ** qual a expectativa de atributo/ qualidade positiva (X)
b. ... apps utilizados na experiência de aprendizagem? ** qual a expectativa de atributo/ 

qualidade positiva (usabilidade) 
i. Do que gosta(ou)/ não gosta(ou)/ poderia melhorar do app? 

ii. ... o app que considera referência pela funcionalidade e usabilidade? 
iii. ... o app que considera ruim pela funcionalidade e usabilidade? 

11. ... o seu papel autor, produtor ou consumidor de K? Do que gosta/ não gosta/ poderia melhorar 
12. Algum exemplo em que o professor fez a diferença na sua experiência de aprendizagem (fez 

com que você quisesse aprender mais; ou, por outro lado, foi deseducativo, desestimulante? 
Nessa situação, como ele agiu? Como usou os recursos? Como você avalia o tempo e o espaço 
(lugar, o ambiente) dessa experiência? 

13. Como é a relação com os colegas nas experiências de aprendizagem? Há colaboração? 
Sobrecarga de algum lado? O que você pensa das atividades colaborativas? Do que gosta/ não 
gosta/ poderia melhorar 

14. O que o professor precisa incluir no planejamento para instigar ou melhorar a aprendizagem? E 
na prática? O que precisa ser evitado? 
*Ver metas de experiência 

Informação 

1. Como você segue uma pista de informação para compor algum aprendizado ou conhecimento?
a. Lembra de alguma situação em que usou outros tipos de mídia para buscar o 

entendimento, aprofundar ou saber mais? Ex assistiu um filme e foi atrás do livro (vice-
versa), usou a internet pra saber algo a mais, estava com dificuldade e jogou pra 
adquirir alguma habilidade? 

2. Qual a representação que facilita o mapeamento da informação ou do conhecimento? 
resumo, esquema, palavras chave, relacionar com objetos, faz música ou rima, ...     
característica física: tamanho, forma, peso, textura, movimento, reação, som. 
físico/virtual  como poderia ser no virtual? 

3. Dado um conteúdo ou uma atividade, o que o faz ir atrás de uma informação ou tema para 
aprofundar ou buscar outros temas? 

Mídia 

1. O que mais consome? Usa para ser autor? Usa para produzir?  
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APÊNDICE G - TCLE Informante com DV

Figura 125  Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 
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APÊNDICE H - Personas Estudantes com DV

Figura 126  Persona estudante cega Carmem.

 
Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

Figura 127  Persona do estudante com baixa visão Diego. 

 
Fonte: Elaboração da pesquisadora 
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APÊNDICE I - Questionário Etapa 2 - organizações especialistas

Figura 128  Questionário Etapa 2 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 
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APÊNDICE J - Questionário on-line Etapa 3 - Pessoas Professores

Figura 129  Questionário Etapa 3  

 
Fonte: Elaboração da pesquisadora 
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APÊNDICE K - Revisão Integrativa Processo

 

A revisão integrativa é um dos tipos de revisão bibliográfica sistemática cujo 

propósito é revisar métodos, teorias, estudos empíricos sobre um determinado assunto 

(GRUPO ÂNIMA EDUCAÇÃO, 2014). As etapas são idênticas as da revisão sistemática 

de literatura, diferencia-se desta no escopo que pode ser amplo (CARNEIRO, 2019), 

abarcar referências obtidas por pesquisas sistemáticas e tradicionais (FLOR, 2016). A 

tradicional é também conhecida como exploratória ou narrativa (FERENHOF e 

FERNANDES, 2016). Desta maneira, permite incorporar literatura de outras fontes que 

nem sempre aparecem nas consultas às bases de dados. No Quadro 118 apresenta-se os 

parâmetros da Revisão integrativa para este estudo. 

 Quadro 118  Parâmetros da revisão integrativa sobre Transmídia

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

Identificação RI Transmídia  
Realização 2018-2019 
Objetivo Identificar experiências transmídia na educação 
Questão de pesquisa Como as experiências transmídia foram realizadas? Quais 

contribuições em termos de teorias, práticas pedagógicas, 
tecnologias podem contribuir para o planejamento de 
experiências de aprendizagem?  

Bases/ Revistas ACM, ERIC, Web of Science, Scopus, Web of Science; 
Periódicos:  Comunicación Y Sociedad, Comunicar.

Termos  
Período  > 2010, 2015-2018 
Tipo Artigo, tese ou dissertação 
Opções Texto completo disponível 
Base/Revista Estratégia de busca Apurado Excluídos/ 

Indisponíveis 
Incluídos Selecionado

ACM  transmedia AND 
experience AND 
education 

13 7 6 3 

ACM 
 

Transmedia AND 
framework 

7 5 4 0 

Comunicación 
Y Sociedad 
 

Transmedia 20 18 2 2 

Comunicar Transmedia 2 2 2 2 
Eric 
 

transmedia AND 
framework OR models 
OR instructional design 

9 7 2 1 

Scopus 
 

Transmedia AND 
framework 

28 22 6 5 

Web Of 
Science 

Transmedia AND 
framework 

27 22 5
 

3 
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No Quadro 119, os trabalhos selecionados para análise organizados por base ou 

revista (ordem alfabética de base e revista e decrescente de ano): 

Quadro 119  Títulos da revisão integrativa. 

Base/Revista Autor(es) Título Ano 

ACM Bala et al Evaluating the influence of location and medium 
applied to mobile VR storytelling 

2017

ACM Vickers, R.; Field, J.; 
Thayne, M. 

Collaborative and participatory learning: the 
co_LAB model 

2016

ACM Revelle, G. et al. Electric Agents: Combining Collaborative Mobile 
Augmented Reality and Web-Based Video to 
Reinvent Interactive Television 

2015

ACM McCarthy, B. et al. PBS KIDS Mathematics Transmedia suites in 
preschool homes 

2013

ACM Pence, H. E. Teaching with Transmedia 2012
Comunicación 
y Sociedad 

Morales, S.; Cabrera, 
M.; Rodríguez, G. 

Estrategias de aprendizaje informal de 
habilidades transmedia en adolescentes de 
Uruguay. 

2018

Comunicar Pérez-Manzano, A.; 
Almela-Baeza, J. 

Gamificación transmedia para la divulgación 
científica y el fomento de vocaciones 
procientíficas en adolescentes 

2018

Comunicar Osuna-Acedo, S.; 
Marta-Lazo, C.; Frau-
Meigs, D. 

From sMOOC to tMOOC, learning towards 
professional transference. 

2018

ERIC Reid, J.; Gilardi, F. Transmedia teaching framework: from group 
projects to curriculum development

2016

Scopus Anderson, C. R.; 
McLachlan, S. M. 

Transformative research as knowledge 
mobilization: Transmedia, bridges, and layers 

2016

 

Scopus Stansell, A.; Tyler-
Wood, T.; Morel, G. 
M. 

Assessing Project based Learning with 3D 
Printing 

2016

Scopus 
 

Hall, L., Hume C., 
Tazzyman S. 

Engaging Children in Interactive Application 
Evaluation 

2015

Scopus Rodrigues, P.; Bidarra, 
J. 

Transmedia storytelling and the creation of a 
converging space of educational practices 

2014

Scopus Alvarez, C. et al. Collboard: Fostering new media literacies in the 
classroom through collaborative problem solving 
supported by digital pens and interactive 
whiteboards 

2013

Web of 
Science 

Gutiérrez Pequeño, J. 
M.; Fernández 
Rodríguez, E.; De La 
Iglesia Atienza, L. 

Narrativas transmedia con jóvenes universitarios: 
una etnografía digital en la sociedad 
hiperconectada 

2017

Web of 
Science 

Bonsignore, E. et al. Traversing Transmedia Together: Co-designing 
an Educational Alternate Reality Game For 
Teens, With Teens 

2016

Web of 
Science 

Blanco, A.V. El Ocio Conectado, móvil, transmedia y 
multisoporte de los jóvenes en la Era Digital 

2016

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

Acrescentou-se à revisão integrativa artigos que foram notificados a partir de 

alertas para os termos cadastrados no Google Acadêmico, 
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Academia.Edu, Research Gate e Science Direct (Quadro 120). Neste caso, buscou-se o 

acesso ao original a fim de analisá-los e processá-los para esta tese.  

Quadro 120  Artigos oriundos das listas de alertas para transmídia 

Autor(es) Título Ano

Rodrigues, P.; Bidarra, J. Expanding the mosaic of transmedia learning experiences: application 
of a transmedia storyworld in ESL 

2019 

Bidarra, J.; Rodrigues, P. Transmedia Storytelling as a Framework for Effective Blended Learning 
Design 

2018 

Scolari, Masanet, et al. 
and informal learning strategies 

2018 

Christin, F. Producciones transmedia en universidades nacionales argentinas: 
observaciones sobre sus principales usos en la actualidad 

2018 

Montoya-Bermudez, D.-F.; 
Vásquez-Arias, M. 

Modelos para el diseño de experiencias transmedia en entornos 
educativos 

2018 

Cardona, E. A. S.; 
Quiceno, C. S. 

Transmedia para la formación de competencias narrativas / Transmedia 
and intertextualities: notes for the Training of narrative skills

2017 

Cirne, L.; Bueno, T.; 
Belém, V. 

Mariana Godoy Entrevista: a hibridização de gêneros e as narrativas 
transmídias como estratégias de aproximação 

2017 

Saavedra-Bautista, C. E.; 
Cuervo-Gomez, W. O.; 
Mejia-Ortega, I. D. 

Transmedia produção de conteúdo, uma estratégia innovadora 2017 

Vázquez-Herrero, J.; 
López-García, X.; Lovato, 
A. 

Transmedia from university: Case study of DocuMedia model 2017 

Cardona, S.; Andrés, E. Transmedia literacy e intertextualidad 2016 
Cowdy, C. Pedagogical Encounters with Inanimate Alice: Digital Mobility, 

Transmedia Storytelling, and Transnational Experiences 
2016 

Garcia, N. F.; Blasco-
Duatis, M.; Caldeiro-
Pedreira, M. C. 

Communication and Education by Transmedia. 
Report on ICT skills in four secondary schools in Europe

2016 

Soriano, C. R. R. Transmedia mobilization: Agency and literacy in minority productions in 
the age of spreadable media 

2016 

Tombleson, B. et al. Teaching transmedia to millennials: A critical reflection on the 
embedding of transmedia skills in the communication curriculum 

2016 

Wang, H.; Singhal, A. East Los High: Transmedia Edutainment to Promote the Sexual and 
Reproductive Health of Young Latina/o Americans 

2016 

Cardona, E. A. S.; 
Quiceno, C. S.  

Transmedia literacy, medios y sujetos en formación 2015 

Hernández, A. A. Narrativas transmediáticas en entornos digitales: la novela hipermedia 
Inanimate Alice y sus aplicaciones docentes 

2014 

Quiceno, C. S.; Cardona, 
E. A. S 

Diseño de experiencias de escritura: transmediación para crear 
contenidos mediáticos 

2014 

Montalvo-Castro, J.-A Narrativa transmedia y educación ambiental infantil. Principios 
creativos y pautas metodológicas. 

2012 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 
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APÊNDICE L - Experiências Transmídia Resumos

 

Cowdy (2016), por meio de pesquisa qualitativa aplicada a escola pública em 

Toronto, investigou o engajamento de crianças e jovens na experiência de leitura da 

novela digital Inanimate Alice. A novela emprega estratégias transmídia e narrativa 

baseada em game, segundo a autora, como apelo para atrair a geração que nasceu na era 

digital. Os estudantes eram imigrantes de diferentes nacionalidades que passaram por 

mudança de país. Na condução, apoiou-se no modelo de aprendizagem experencial, os 

estudantes foram encorajados a refletir sobre suas experiências em cenários de 

animated learning], conforme atribuição da autora. Nesse 

contexto, os professores substituem em muitos casos o papel docente para serem co-

aprendizes e animadores. Os estudantes elaboraram produções de mídia nos quais eles 

transformaram e deram sentido às suas próprias experiências. A autora considera o 

pedagogia da mobilidade. Contudo, dentro 

do amplo espectro do assunto, a autora considera a perspectiva dos teóricos em educação 

de Stewart e Hedberg (2011). Estes ponderam na pedagogia da mobilidade, o aspecto 

midiático e tecnológico no qual há um engajamento dos estudantes em uma aprendizagem 

significativa além da sala de aula por meio do uso das tecnologias móveis. A autora 

destaca como aspectos positivos a reflexão dos estudantes sobre suas experiências 

socializadas de forma criativa, pois eles desenvolveram novas formas de documentar, 

trabalhar e compartilhar suas próprias experiências utilizando tecnologias e dispositivos 

móveis. Tiveram oportunidade de discutir sentimentos, medos, relacionados às incertezas 

e expectativas, assim como surpresas e ganhos com as diferenças. Eles expressaram 

habilidade de apreciar e divertir-se com as diferentes formas de storytelling oferecidas 

pelos textos impressos e digitais. Concluiu que há potencial colaborativo, reflexivo e 

participativo. Além de facilitar a proficiência na língua, encorajou os mesmos a 

entenderem o contexto da mobilidade e do pertencimento nos aspectos contextual e 

relacional. Entretanto, reconhece que projetos como esse podem demandar uma estrutura 

onerosa caso os estudantes não tenham os dispositivos e as tecnologias. Para este estudo, 

destaca-se a inclusão, o uso da storytelling na estratégia da lógica e na produção dos 

estudantes, a mudança de papeis dos professores que passou de detentores do 

conhecimento para o de animadores e coaprendizes. 
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Rodrigues e Bidarra (2014) realizaram revisão bibliográfica que objetivou 

contribuir para o desenvolvimento e aplicação da lógica transmídia storytelling em 

ambientes educacionais. Os achados apontaram para o uso dessa lógica em experiências 

de aprendizagem transmídia, segundo eles, autênticas, envolventes, imersivas que apoiam 

o desenvolvimento de novas literacias. A partir do quadro teórico encontrado que envolve 

a transmídia play, a aprendizagem conectada, a aprendizagem baseada em games e 

a aprendizagem baseada na localização, os autores destacam que no design para a 

experiência de aprendizagem é essencial promover o engajamento, o encorajamento da 

colaboração, o desenvolvimento do pensamento criativo e das habilidades de solução de 

problemas. Relacionam projetos como Inanimate Alice, já citado no trabalho de Cowdy 

(2016), destacando a mundo ficcional (storyworld) como elemento para se explorar 

relacionando-o ao ambiente e à realidade dos estudantes, e assim, levantar objetivos 

educacionais em diferentes áreas do conhecimento que combinam as técnicas de 

storytelling e do play. Desta forma, os estudantes conforme seus interesses e vivências, 

criam e ampliam o conteúdo de maneira rica e frutífera. No gamebook interativo 

Aventuras no Guadiana, os autores relacionam que há diferentes pontos de entrada e 

saída da história que encorajam os estudantes a explorar elementos geográficos e 

ambientais relacionados ao rio Guadiana. As tarefas promovem o desdobramento da 

história que os estudantes exploram por meio de diferentes elementos multimídia. 

Ressaltam que o desenho dá ao estudante o poder de escolher o caminho para descobrir 

e desdobrar a história. Contudo, apontam a necessidade de integrar as dimensões 

multimídia do gamebook para gerar experiências multisensoriais que a tornem mais 

imersiva. Os autores citaram outros exemplos:  para estudantes da 

pré-escola e elementar (básico no Brasil); a série de mistério Ruby Sky Pi em web 

episódios, games e sites dos personagens; o documentário com uma linha de história 

ficcional que usa elementos de game intitulado Collapsus: The Energy risk Conspiracy. 

Tais exemplos, segundo eles, trazem em comum o mundo ficcional como ponto que pode 

desdobrar experiências de aprendizagem imersivas contextualizadas. Para finalizar, os 

autores afirmam que as evidências sugerem que para a criação de um ambiente de 

aprendizagem transmídia requer redefinição da aprendizagem. Esta precisa aproximar os 

processos de aprendizagem aos contextos reais em que as pessoas socializam, entretêm e 

aprendem de maneira informal. Para este estudo, destaca-se o empoderamento do 

estudante para a seleção dos caminhos a serem trilhados no seu percurso de 

aprendizagem, quando os elementos multimídia são bem aproveitados nos pontos de 
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entrada e de saída. No caso do estudante com deficiência, a multisensorialidade amplia 

o leque de opções de acesso à informação. 

Pérez-Manzano e Almela-Baeza (2018) apresentaram os resultados de um projeto 

de um site gamificado com recursos transmídia. Intitulado Projeto Antártica, foi a 

primeira experiência de gamificação transmídia, desenhada para aplicação massiva. O 

objetivo era o de promoção de carreiras tecnológicas e científicas para adolescentes que 

estão em estágio de escolha da profissão, como estratégia para atrair esse público para a 

Ciência e Tecnologia (C&T), tendo em vista que o número de profissionais está em 

declínio na Espanha. O projeto foi elaborado tendo como base a combinação entre a 

aprendizagem digital baseada em jogos (Digital Game-based Learning, DGBL) e a 

narrativa transmídia. Da primeira acercou-se de cinco princípios: motivação intrínseca, 

estado de Flow, contextualização, autonomia e aprendizagem experencial, a partir de 

autores como Perrotta, Featherstone, Aston y Houghton (2013), Pink (2011), Nakamura 

& Csikszentmihalyi (2009). Da segunda, baseou-se nos princípios expansão e 

profundidade, continuidade e multiplicidade, imersão e extrabilidade, construção de 

mundo, serialidade, subjetividade e realização de autores como Jenkins e Scolari. 

Segundo os autores a combinação desses princípios propicia um universo educativo que 

corresponde ao perfil dos adolescentes, ou seja, usuários multiplataforma, imersivos que 

gerenciam múltiplas demandas em velocidade, preferem personalizar e gerir suas 

experiências, tornando-as próprias, além de participar criando-as de forma ativa. O estudo 

qualitativo aplicou técnicas mi

ressaltaram como positivo a distribuição dos conteúdos e níveis, que foram escalonados 

para a superação das tarefas, provocando o interesse e engajamento dos participantes; a 

eficácia do argumento e a distribuição dos conteúdos cuja participação sugeriu a 

imersão dos mesmos no argumento construído. Destacaram como importante resultado, 

o tempo de dedicação dos participantes que, segundo a apuração, estava relacionado ao 

nível de dificuldade. De acordo com os autores, os desafios foram adequar meios mais 

limitados para abordar determinados assuntos como componente transmídia. Contudo, 

afirmam terem atingido o objetivo pois, segundo eles, os participantes aumentaram 

significativamente o interesse por C&T, profissões científicas e atividades de pesquisa e 

seus benefícios sociais, o que demonstrou a aquisição de atitudes positivas em relação ao 

conhecimento e habilidades científicas. Para este estudo, destaca-se a distribuição dos 

conteúdos em mídias adequadas e a avaliação do tempo tendo em vista que cada 
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estudante tem seu tempo próprio; e, os com deficiência, podem necessitar ou não de 

ajustes em seus tempos individuais no processo de aprendizagem. 

Osuna-Acedo, Marta-Lazo e Frau-Meigs (2018) realizaram estudo que culminou 

na proposta 

tMOOCs (Transfer Massive Open Online Courses) derivado do sMOOCs (Social 

Massive Open Online Courses). Segundo as autoras, essa nova modalidade refere-se à 

transformação pedagógica, a transferência da aprendizagem e ao talento intercriativo, por 

transferência já citados, gerar interesse para a ação e interação profissional, 

empreendedorismo para o exercício profissional e empoderamento social. A motivação 

foi a identificação das baixas taxas de conclusão dos MOOCs tradicionais baseados em 

condutivismo e conectivismo, de caráter massivo em que os métodos de aprendizagem 

eram transmissivos. No desenvolvimento do estudo, elas realizaram revisão sistemática 

de literatura sobre o conceito de MOOC e suas tipologias. Na análise criaram categorias  

que serviram de suporte para elaborar a taxonomia. Na sequência, observaram as 

considerado como modelo de aprendizagem inovador, centrado na aprendizagem 

colaborativa para a formação de futuros e-teachers [e-professores, tradução da 

pesquisadora]. As dez dimensões observadas que compõem a taxonomia são: (1) tarefas 

autênticas, referindo-se a aplicação a situações da vida real; (2) transferência da 

aprendizagem para profissão de maneira que os estudantes-professores, exercitem ou 

desenvolvam as competências para o trabalho; (3) transformação pedagógica nas 

-

propostas úteis para modelar processos de decisão nos âmbitos empresarial e de políticas 

públicas. Para tanto, faz-se necessário embasamento nos princípios da equidade, inclusão 

social, acessibilidade, autonomia e abertura  palavras essas que as autoras emprestaram 

de Gil-Quintana (2015);  (4) TRIC  enfoque no fator relacional das Tecnologias de 

Relação, Informação e Comunicação buscando uma sociedade mais democrática, 

inclusiva e participativa; (5) transmedialidade no que tange ao uso de conteúdos 

transmídia aplicados à ficção, ao entretenimento e a informação no contexto do e-

learning. Nesse ponto as autoras destacam, citando Ossorio-Veja (2014), que a narrativa 

transmídia potencializa a participação dos estudantes, sua autonomia e capacidade crítica 

para selecionar e eleger os caminhos a serem seguidos; (6) temporalidade aberta no 

sentido de uma cronologia flexível para interagir de forma simultânea síncrona ou no 
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momento que melhor convier ao participante; (7) trabalho colaborativo; (8) talento 

intercriativo, termo que conjuga interatividade e criatividade (BERNERS-LEE, 1996). A 

intercriatividade refere-se a habilidade dos indivíduos para co-construção coletiva do 

conhecimento nos entornos virtuais por meio da colaboração, segundo Osuna-Acedo et 

al (2017) citado pelas autoras; (9) transnacionalismo; (10) tolerância no que tange ao 

respeito à diferença, a aceitação da ambiguidade e do erro. Relaciona-se à 

interculturalidade pela convivência com diferentes culturas, ideias, interesses, objetivos 

entre outros. Como resultado do estudo de caso, as autoras destacaram o componente 

profissional na trajetória dos estudantes. Elas identificaram que a participação foi 

mobilizada pela importância social de gerar MOOC, a necessidade de unir forças como 

e-teachers para planejar conjuntamente um MOOC e o reconhecimento da capacitação 

profissional dos MOOCs. Finalizaram afirmando que os tMOOCs fomentam a 

aprendizagem ativa e colaborativa, tanto na vertente pedagógica quanto no compromisso 

com a cidadania. Para este estudo, das dimensões destaca-se as tarefas autênticas, a 

transformação pedagógica, a transmedialidade e a tolerância. Corrobora-se com as 

autoras que a relevância social pode mobilizar, porém há de se pensar em estratégias que 

articulem essas dimensões. 

O trabalho de Alvarez et al. (2013) discute a navegação transmídia. Os autores 

relataram a experiência do Collboard em turmas de estudantes do 7º grau no campo da 

Matemática, na Suécia. De acordo com os autores, o Collboard consiste de uma atividade 

construtivista para solução de problemas a fim de promover o desenvolvimento de 

algumas das competências das NMLs [New Media Literacies, novas literacias midiáticas] 

nas salas de aula: inteligência coletiva, cognição distribuída e navegação transmídia. 

O Collboard reúne fases sucessivas de trabalho individual e colaborativo que estimulam 

a participação e o envolvimento ativo dos estudantes. Ele integra dispositivos aumentados 

digitalmente, ou seja, canetas digitais como um meio de apoiar o trabalho individual e 

quadros interativos como um espaço de construção de conhecimento colaborativo. 

Segundo os autores, o design instrucional seguiu uma abordagem construtivista que 

encoraja o estudante a envolver-se no processo de construção do conhecimento. Baseia-

se nos preceitos da cultura participativa, citando Jenkins (2006), cujo foco da 

alfabetização é alterado da expressão individual para o envolvimento da comunidade. Os 

resultados qualitativos indicaram que os objetivos foram atingidos, ou seja, este tipo de 

ambiente de aprendizagem permitiu desenvolver habilidades das novas literacias de 

mídia, tais como, inteligência coletiva, cognição distribuída, navegação e visualização 
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transmídia. Segundo os autores, os desafios estão na disponibilidade das tecnologias nas 

escolas e a mudança do papel do professor no processo  um perfil facilitador, mediador 

e moderador do fluxo de informações, planejar situações para momentos individuais e 

coletivos, interagir para potencializar a inteligência coletiva do grupo. Para este estudo, 

destaca-se o planejamento para os momentos individuais e coletivos associado às 

estratégias pedagógicas problematizadoras.  

Raybourn (2014) abordou storytelling em um serious game (jogo sério) elaborado 

para treinamento e educação de jovens candidatos ao serviço militar e, também, dos que 

estão em exercício. A autora considera a aprendizagem transmídia como experiências 

que resultam em mudança de comportamento que pode ser físico, intelectual, atitudinal 

ou a combinação de desses. O projeto de aprendizagem transmídia é chamado de 

campanha. Esse termo refere-se ao esforço de coordenação de diversas mídias e 

abordagens de treinamento a uma ideia simples, experiência ou tema. São distribuídos em 

canais diferentes e dispersos com o propósito de criar experiência única e coordenada 

para o aprendiz. Segundo a autora, é adequado ao Modelo de Aprendizagem do Exército 

 do inglês, Army Learning Model (ALM) que representa o treinamento de maneira que 

possam aprender naturalmente, por meio de experiências de aprendizagem formais e 

informais, dentro e fora da sala de aula, apoiados por plataformas de aprendizagem ou 

outro tipo de mídia. Tal modelo apoia-se na teoria da cognição distribuída e na noção 

da cognição na natureza49, isto é, a cognição humana ocorre naturalmente e adapta-se 

ao mundo cotidiano culturalmente constituído. A campanha relatada no estudo consistiu 

de uma série digital, game multiplayer, revista digital e machinima (vídeos e pequenos 

filmes desenvolvidos com tecnologia de game), os participantes exploraram os episódios 

da narrativa através dos módulos do jogo que criaram uma realidade alternativa, 

interagiram pela internet, mídia social, celular e rádio. Além disso, havia conteúdos 

relacionados em vídeo e podcast. O objetivo educacional foi promover mudanças de 

comportamento mensuráveis por meio de situações reais que foram simuladas nas 

diversas mídias. Para esta tese, destaca-se a aprendizagem experencial que conecta a 

Dewey. 

Christin (2018) apresentou a análise dos usos mais recorrentes das produções 

transmídia nas universidades argentinas. Para tanto, selecionou experiências, que se 

denominaram como transmídia, foram desenvolvidas em universidades públicas as quais 

 
49 HUTCHINSON, E. Cognition in the wild. 1995. 
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sintetizaram um panorama de projetos locais. Algumas delas, segundo o autor, 

classificaram-se como transmídia, mas na verdade eram crossmídia ou hipermídia que 

foram descartadas. Nos projetos analisados, identificou três usos da transmídia, são eles, 

como ferramenta pedagógica, documental e jornalística. No estudo, investigou sobre as 

novas formas de produzir e comunicar os conhecimentos e refletiu sobre o papel do 

usuário nas modalidades interativas. Como ferramenta pedagógica, os resultados 

apontaram que as estratégias transmídia permitiram a disseminação do conhecimento de 

forma interativa. Os estudantes ampliaram para outros setores, indo além da sala de aula. 

Atribuiu-se tal resultado à aprendizagem baseada em projetos, pois motivou os 

estudantes a passarem da posição passiva para produtores de conteúdos e conhecimento. 

Como ferramenta documental, o projeto que tratou das diferenças sociais, políticas, 

econômicas e sexuais atravessou a Latinoamérica por causa das potencialidades 

colaborativas e territoriais das plataformas disponíveis entre os diversos países. Por meio 

da geolocalização foi possível criar um mapa de visualização das desigualdades. Tal mapa 

contou com participantes de diferentes países que contribuíram com relatos e vídeos 

narrando problemas locais. Como ferramenta jornalística, o autor destacou o caráter 

investigativo com a abertura de canais para participação dos públicos de forma ativa sobre 

a problemática social, no caso, a exploração sexual de mulheres. Segundo o autor, há uma 

ligação com o documental, porém o que diferencia desta é a investigação. Dentre os 

destaques do projeto há um mapa colaborativo da Argentina em permanente atualização. 

ocorrem as diferentes fases do tráfico de mulheres 50. Nas considerações finais, o 

palavras dele, aspas da pesquisadora] na produção e distribuição dos resultados das 

investigações. Contudo no contexto da digitaliz

transmídia são resultado de hibridações tecnológicas, de linguagens, de suportes e de uma 
51. As experiências ainda 

estão no início com uma quantidade limitada de produções por causa de desafios, tais 

como, recursos humanos e econômicos para produzir. Entretanto, as narrativas transmídia 

são uma oportunidade de abertura e inclusão de públicos e usuários quando utilizadas 

como ferramentas pedagógica, documental e jornalística. Para este estudo, destaca-se do 

uso da transmídia: no aspecto pedagógico, o trabalho com as metodologias ativas, 

 
50 Op cit, p. 128. 
51 Op cit, p. 130. 
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conforme citado, a aprendizagem baseado em projetos; em seguida, no aspecto cultural e 

social os resultados que ampliaram a participação, o empoderamento, a transformação 

que contribuiu para a cidadania.  

Em Stansell, Tyler-Wood e Morel (2016), estudantes de nível equivalente ao 

ensino básico  no Brasil - middle school, nos EUA - participaram de experiência 

transmídia no estudo de conteúdos STEM por meio da aprendizagem baseada em 

projetos. O foco do projeto era o desenvolvimento das competências necessárias para 

para o século 21 que incluem conhecer e integrar STEM para desenvolver trabalho em 

equipe, pensamento crítico, solução de problema e criação de produtos e soluções. 

Diferente de outros projetos transmídia que utilizam site ou soluções baseadas na web, o 

fio condutor do processo foi um livro que as autoras intitularam de transmedia book. Os 

professores desafiaram os estudantes a desenvolver soluções que eram materializadas em 

impressoras 3D. Para a impressão da solução 3D, os estudantes utilizaram conceitos de 

Ciências, componentes da Matemática e da Engenharia a fim de resolver o projeto. 

Segundo elas, eles tiveram que agir e interagir na fabricação digital em 3D, imaginaram, 

criaram o design e a solução no mundo real. O papel dos professores foi de desenhar um 

desafio principal e orientar o caminho elaborado e trilhado pelos estudantes. A partir do 

desafio, os estudantes pesquisaram, discutiram para elaborar a solução. Uma vez 

prototipado eles testaram, apresentaram, compartilharam com outros para refletir sobre o 

processo ou receber comentários. De acordo com as autoras, a transmídia ofereceu 

benefícios aos estudantes. Quando comparados aos que não passaram pela experiência, 

elas verificaram que os primeiros consolidaram conhecimentos de Matemática e também 

desenvolveram uma percepção positiva sobre essa disciplina. Para este estudo, destaca-

se: a metodologia aprendizagem baseada em projeto, a experiência com aplicação prática 

na vida real. 

Reid e Gilardi (2016) consideram o ensino transmídia como método. O mesmo 

foi aplicado a estudantes do nível superior, no currículo de Leitura Acadêmica, no Japão. 

Segundo eles, inspirado na Transmídia Storytelling, o método promove participação ativa 

pelo empoderamento dos estudantes para criar projetos de aprendizagem. Os projetos de 

mídia criados pelos estudantes de nível superior permitem aos participantes e 

observadores o engajamento em múltiplas modalidades que analisam, sintetizam e 

criticamente avaliam os textos. A experiência de aprendizagem foi projetada a partir da 

transmídia storytelling, cultura participativa e inteligência múltipla. A mesma integrou 

sala de aula invertida e abordagens Content Based-Instruction (Instrução baseada em 
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conteúdo, CBI) e Project Based Learning (aprendizagem baseada em projetos, PBL). 

Para avaliação dos projetos, foram criados critérios e rubricas para ponderar sobre 

conteúdo e sobre o vocabulário. Entre os itens a serem avaliados, estão os requisitos tanto 

para conteúdo quanto para vocabulário, criatividade e engajamento, e o idioma, no caso 

o inglês. Desta forma, os estudantes podem autoavaliar a produção e melhorar de forma 

contínua a cada novo projeto. Destaca-se para esta tese, as metodologais ativas sala de 

aula invertida, CBI e PBL, assim como a forma de avaliação dividida em critérios e 

rubricas. 

Vickers, Field e Thayne (2016) apresentaram o modelo co_LAB. Trata-se de um 

projeto interdisciplinar e educacional que reúne professores de diferentes disciplinas para 

colaborar em projetos de design transmídia, no Reino Unido. A motivação deveu-se ao 

desejo de aprimorar a colaboração e transferência de conhecimento entre diferentes cursos 

dentro do College of Arts, de outros centros dentro da universidade e, também, de 

parceiros da Europa. Os princípios que norteiam são o estudante como produtor, 

empregando-se uma combinação de atividades estruturadas e métodos de aprendizado 

baseados em descobertas, oficinas abertas para o desenvolvimento de conceitos, 

utilizando técnicas como design thinking, entre outras. No estudo, os autores 

investigaram como métodos colaborativos e interdisciplinares de ensino e aprendizagem 

podem engajar estudantes de uma variedade de contextos educacionais em produção, 

transmissão e representação de novo conhecimento. Ao longo das discussões das 

aprender melhor através da 

aplicação prática do conhecimento, através do envolvimento com uma variedade de 
52. Nesse bojo, discutiu-se o 

conectivismo, de George Siemens (2004). Os autores descreveram como uma teoria da 

aprendizagem para a era digital. Nele, o processo de aprendizagem ocorre em ambientes 

pesquisadora), enfatizando a natureza em rede da aprendizagem. O conectivismo é útil 

para entender como facilitar o aprendizado no século XXI, pois enfatiza a importância de 

interagir com outros alunos, fornecendo valor através de redes e comunidades, 

contribuindo para o compartilhamento e a cocriação de conhecimento.

Tombleson, Wolf, et al. (2016) apresentaram estudo sobre a transmídia como 

abordagem de ensino, no nível superior, na área de Comunicação. As autoras apoiaram-

 
52 Op cit, p. 3. 
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se nos conceitos de transmídia de Jenkins (2009a) e Gomez (2016), considerando que na 

abordagem de ensino o estudante tem a liberdade de utilizar diferentes plataformas a seu 

tempo, sem perder a capacidade de entender os materiais. As informações nesses 

materiais não se replicam, assim eles são incentivados a aprofundar nos vários pontos de 

contato com o conteúdo. Dessa maneira, segundo as autoras, essa abordagem promove 

uma cultura participativa, na qual eles contribuem para o enriquecimento do conteúdo 

e colaboram entre si, na medida que fortalecem a comunidade de estudantes. No estudo 

qualitativo, as autoras adotaram grupo focal e entrevista em profundidade para examinar 

estudantes de duas disciplinas  Transmídia Storytelling e Introdução a Mídia Social em 

duas universidades da Austrália. Após a coleta e tratamento dos dados, elas realizaram a 

triangulação para a discussão e reflexão. Elas investigaram a experiência do estudante 

com materiais interativos presentes em Instagram, blogs, vídeos, Twitter e Snapchat, 

distribuídos por plataformas como Blackboard e Moodle. As autoras concluíram que a 

abordagem transmídia aplicada ao ensino pode ser apropriada para um envolvimento mais 

profundo do estudante com o objeto de estudo. Contudo, os estudantes sentem-se 

sobrecarregados pelo volume de canais de comunicação e de informações. Constataram 

que, apesar de estarem mais familiarizados com as tecnologias, nem sempre entendem 

como funciona para um uso profissional. Quanto aos professores, segundo elas, os 

push [empurrar] para pull 

que estes comuniquem-se com os estudantes onde eles estão, utilizando suas plataformas 

preferidas. Além disso busquem maximizar as oportunidades para que os estudantes 

envolvam-se com profundidade e explorem os materiais adicionais. Ressaltam que é 

preciso saber lidar com a ausência de controle uma vez que a seleção da informação e a 

forma de interagir está nas mãos dos estudantes. Nesse sentido, o papel do professor é de 

orientação, cabendo a ele propor desafios, incentivar questionamentos para a criação do 

conhecimento em comunidade de aprendizagem. Para esta tese, destaca-se o papel do 

professor, citado no período anterior; os cuidados com a distribuição da informação para 

evitar sobrecarga cognitiva.  

A experiência de aprendizagem que utiliza transmídia de Bonsignore, Hansen, et 

al. (2016) envolveu resolução de problemas e storytelling em um game de realidade 

alternativa (ARG, Alternate Reality Game). O game chama-se DUST cujo objetivo é 

desenvolver habilidades de investigação científica na aprendizagem informal por meio 

de desafios. Os objetivos de aprendizagem ajudam os jogadores a desenvolver tais 

habilidades, entre elas formar e testar hipóteses, coletar e analisar dados. Apesar do artigo 
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abordar o processo de desenvolvimento do game, há contribuições para o aspecto 

pedagógico. Segundo os autores, o projeto contou com a participação de jovens de 13 a 

15 anos, visou investigar como a colaboração deles no design integra investigação 

científica na perspectiva do STEM como passo natural e possível no gameplay. De acordo 

com os autores, os ARGs são ferramentas que promovem transformações na 

aprendizagem informal aliando situações reais a conteúdos STEM. Segundo eles, os 

professores perceberam a contribuição na práxis pedagógica, ao descobrirem formas de 

engajamento em apredizagem significativa que convidava os estudantes a praticarem 

papeis profisionais da vida real. Os autores consideraram relevantes para a literacia 

midiática, a atuação e experimentação na resolução de problemas, pois proporcionaram 

aos estudantes assumirem diferentes identidades com o propósito de improvisar e 

descobrir. Desta maneira, ao adotarem papeis no role-playing, os estudante tiveram a 

oportunidade de teorizar de forma colaborativa acerca de novos mundos. Para esta tese, 

destaca-se a lógicas play e storytelling, a aprendizagem informal e experencial. 

No trabalho de Wang e Singhal (2016), por exemplo, a transmídia foi utilizada em 

um programa de Edutaiment [Educação e entretenimento], intitulado East Los High. 

Dentre os objetivos estavam a sensibilização, informação, conscientização e engajamento 

de jovens latino-americanos acerca da saúde sexual, visando reduzir casos de doenças 

dessa natureza e gravidez na adolescência. De acordo com os autores, tais programas 

utilizam a teoria da persuasão narrativa (SLATER e ROUNER, 2002) que explicam os 

fatores e processos que promovem mudanças no conhecimento, atitudes e 

comportamentos da audiência.  A opção por essa teoria justificou-se no levantamento 

bibliográfico, no qual estudos empíricos demonstraram efetividade nas intervenções, uma 

vez que apresentaram redução de disparidades em saúde em grupos minoritários raciais e 

de gênero.  No estudo, os autores adotaram métodos mistos que incluíram procedimentos, 

tais como, (1) rastreamento analítico para avaliar o alcance do público; (2) pesquisa com 

espectadores para avaliar o envolvimento narrativo e os resultados pretendidos; e (3) um 

experimento de laboratório com não espectadores para comparar o efeito do ensino e 

educação transmídia com outras formas de apresentação narrativa. Quanto a esta última, 

utilizaram (a) narrativas dramáticas e não dramáticas e (b) textos, multimídia e transmídia 

para comparar os formatos. Destes, os autores constataram que a transmídia produziu 

resultados significativamente melhores ao longo do tempo para o conhecimento do uso 

correto de preservativos. Eles avaliam que isso se deveu porque uma das extensões 

transmídia permitiu destacar informações críticas e precisas que foram incorporadas ao 
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diálogo do personagem principal, o que deu impulso às intervenções. De acordo com o 

que foi relatado, o público percebeu o programa como atraente, educacional e 

transformador. Os autores consideram que intervenções narrativas de educação e 

entretenimento transmídia na saúde pública podem cultivar fãs que buscam aprender de 

forma mais profunda, o engajamento é mais duradouro e a mudança social é mais ampla. 

educação transmídia, culturalmente sensível, é 

uma abordagem inovadora e promissora para a promoção da saúde entre populações 

minoritári -se o uso 

das extensões distribuídas na storytelling. 

Em McCarthy, Li, et al. (2013), a experiência de aprendizagem utilizando a 

transmídia envolveu pais e filhos no desenvolvimento de conhecimentos e habilidades 

em Matemática. As autoras tinham como pressuposto que a intervenção e apoio dos pais 

traz benefícios cognitivos para os estudantes melhorando a performance na escola ao 

longo do tempo, principalmente em famílias de baixa renda e minorias. As pesquisadoras 

apoiaram-se na teoria de desenvolvimento (VYGOTSKY, 1978) a qual postula que 

jogar/atuar é um importante elemento na aprendizagem. Para Vygotski, atuar não é uma 

atividade distinta do mundo real, ela pode liberar crianças de muitos limites sociais, por 

isso vai além do contexto. Por meio de pesquisa qualitativa, utilizando métodos mistos, 

elas acompanharam famílias, nas quais os pais envolviam-se no estudo de um conceito 

de Matemática por semana por 30 minutos ao dia, 4 dias na semana, utilizando o pacote 

transmídia PBS Kids. Ao todo foram selecionados três conceitos. Elas escolheram esse 

pacote porque usam narrativas atraentes que suscitam curiosidade e busca de solução, 

promovem o pensamento lógico-matemático e favorecem aprender no contexto da 

descoberta. No início e no final, as pesquisadoras aplicaram testes para verificar a 

performance do grupo em estudo, crianças em idade pré-escolar; acompanharam as 

atividades utilizando o Google Analytics e realizaram grupo focal com os pais. Como 

resultados, os testes pré e pós foram insignificantes, segundo as autoras, por tratarem-se 

de conceitos básicos. O acompanhamento e o grupo focal indicaram que as crianças que 

passaram pela experiência de aprendizagem transmídia superaram os grupos que não 

vivenciaram em termos de capacidade e habilidades em Matemática. Indicaram também 

o empoderamento dos pais para ensinar os filhos utilizando o conhecimento adquirido 

no processo. Estes relataram ampliar a consciência das habilidades dos filhos em 

Matemática, ver o que lhes interessavam e quais desafios enfrentaram. As autoras 

finalizaram recomendando a utilização do material transmídia. Para este estudo, destaca-
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se a aplicação em contexto real o que liga ao experencial de Dewey, a aderência à lógica 

Play, a aprendizagem pela descoberta e busca de soluções para os problemas, os ganhos 

cognitivos e de relacionamento proporcionados pela experiência.  

Revelle, Reardon, et al. (2015) apresentam o relato da experiência que combina 

realidade aumentada móvel em um game multiplayer com o conteúdo de uma série 

infantil de TV para crianças que estão na faixa de 6 a 10 anos. O objetivo educacional era 

a alfabetização e reforço escolar. O game Electric Agents [Agentes Elétricos] foi 

projetado para apoiar o jogo colaborativo e a aprendizagem cooperativa que eles 

qualificam como jogo transmídia. De acordo com os autores, o design do jogo aproveita 

o movimento motor para envolver as crianças em brincadeiras sociais nas quais aprendem 

novas palavras, ampliando o vocabulário. Nesse sentido, pautaram-se na cognição 

corporificada e na  aprendizagem por meio de jogos para criar a narrativa de vídeo e o 

jogo interativo a fim de tornar o conteúdo educacional da televisão mais atraente e 

participativo. A avaliação descrita no artigo teve o foco na experiência de usuário, no 

aspecto interação, em sessões que foram gravadas e entrevistas. Contudo, os resultados 

revelaram benefícios educacionais, tais como, atividade colaborativa, aprendizado em 

andaimes e relações parassociais.  
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APÊNDICE M - Questionário on-line Etapa 6 - Avaliação Modelo 

Especialistas

Figura 130  Questionário Etapa 6 - Especialistas 

 
Fonte: Elaboração da pesquisadora 
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APÊNDICE N - Questionário on-line Etapa 7 Teste Aplicativo

Figura 131  Questionário Etapa 7  Teste aplicativo 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 
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ANEXO B - Perguntas e respostas 

 

Questões dos Especialistas em educação sobre o modelo e a proposta de aplicativo 
Experientia (Quadro 94): 
 
1) -  

Resposta: No módulo Diagnóstico Estudante identifica-se a tecnologia utilizada pelo 
discente, pois esta relaciona-se ao tipo de deficiência. Assim o professor poderá pensar seu 
planejamento considerando essa situação. Caso use o aplicativo, as mensagens e orientações 
serão de acordo com essa deficiência. Nesta tese, a versão inicial é para estudantes com 
deficiência visual.  

 
2) e 

Resposta: O professor ao inserir o recurso de aprendizagem no seu planejamento, marcará 
as características de acessibilidade presentes. Nessa avaliação, ele poderá manter, substituir 
ou aproveitar as indicações para realizar as adaptações sugeridas. Assim, o estudante terá a 
autonomia ao usar o recurso acessível, ou alternativo, ou ainda, equivalente. Segundo os 
estudantes com deficiência visual, quando o professor disponibiliza um recurso inacessível 
e complementa com um acessível, beneficia a todos os estudantes porque eles podem 
interagir na busca das informações, aumentando a conexão entre pares e os relacionamentos.

  
3) mia do estudante com deficiência 

 
Resposta: O app auxiliará o professor a planejar para que o estudante tenha autonomia e 
independência ao acessar aos recursos de aprendizagem que ele ofertar. Espera-se que o 
professor disponibilize opções de recursos com as adaptações sugeridas, ou então, recursos 
alternativos ou equivalentes. Desta maneira, o estudante com deficiência visual usa seus 
dispositivos e tecnologia sem depender de outras pessoas ou colegas.   

  
4) -alvo em que medida o modelo contribui para a seleção da 

 
Resposta: Na aplicação do modelo, módulo Diagnóstico, o professor tem a oportunidade de 
verificar quem são os estudantes e o ambiente tecnológico disponível. Desta forma, ele pode 
refletir sobre as possibilidades. Já no módulo Planejamento, se usar o aplicativo Experientia, 
na medida que selecionar os recursos poderá avaliar a acessibilidade para decidir se o insere, 
substitui ou complementa com recurso alternativo, ou equivalente. Caso não use o aplicativo, 
sugere-se consultar o Guia WCAG (SALES, 2018). 

 
5) 
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Resposta: Na página Descobertas, de forma colaborativa, disponibilizar-se-ão tutoriais, 
fóruns para ajuda, dicas, links e tira dúvidas. Assim os professores poderão ampliar 
conhecimento sobre este tópico ou outros relacionados. 

 
6)  

Resposta: Sim, desenvolve. A observação foi incluída no texto da tese. 
 
7)  

Resposta: A intenção é que o aplicativo seja gratuito. Depende-se de financiamentos. 
Entretanto, para viabilizar o desenvolvimento, correções, atualizações, estudar-se-ão 
alternativas. Por exemplo, modelo com exibição de anúncios, crowdfunding, entre outros.

 
8) 

planejarem em conjunto, compartilhando sobre o planejamento ou o conhecimento gerado 
 

Resposta: As duas opções serão possíveis na página Aprendizagens, nas versões futuras. 
Em curto prazo, o professor compartilhará seu planejamento para experiência de 
aprendizagem inclusiva, acrescentando os resultados ou a sua avaliação do processo. Os 
demais docentes poderão acessar, favoritar, comentar ou discutir para gerar novos 
conhecimentos. Em médio/longo prazo, os professores poderão interagir para planejar de 
forma conjunta e interdisciplinar. 
 

 
Questões dos Professores sobre o componente de aplicativo Experientia (Quadro 98):
 
1) [O aplicativo] Será intuitivo o suficiente para professores em geral? 

Resposta: No plano estratégia, a partir do estudo do ambiente, identificaram-se duas 
personas, a professora Ivana e o professor Frederico. O design do protótipo para a tese 
elaborou-se para a persona da Professora Ivana, da geração Y, versão mobile first. Na 
sequência desenvolver-se-á o design para a persona do Professor Frederico, da geração X, 
versão desktop. O processo de desenvolvimento inclui os testes com os usuários para 
proceder aos ajustes necessários.  
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