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          RESUMO 

 



 
 

Reconhecendo a importância da tecnologia para construção da subjetividade dos indivíduos na 

sociedade contemporânea, faz-se necessário analisar como essa pode contribuir para o processo 

de ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva, o trabalho tem como objeto de estudo o uso da 

Placa Raspberry PI como instrumento mediador para o ensino de Informática. Destacam-se para 

o presente trabalho, considerações acerca dos estudos sobre tecnologia, educação e os agentes 

no processo de ensino-aprendizagem (aluno e o professor) frente a essa realidade tecnológica, 

e tem como objetivo geral analisar o processo de mediação pedagógica, desenvolvido em uma 

atividade com o uso da placa Raspberry PI, junto aos estudantes da Licenciatura em Informática 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), 

campus Ipanguaçu. Tem como fundamentação teórica os estudos e as concepções de Coll 

(1996); Freire (1996); Kenski (2012); Moran (2007); Vygotsky (1998); Prensk (2001); dentre 

outros. Partindo do pressuposto de que a tecnologia desde o início da civilização se fez presente 

de acordo com os recursos oferecidos em cada época, o que se vê, hoje, são instrumentos mais 

sofisticados que chegam até à escola e à sala de aula e exigem dos profissionais da educação 

uma nova postura. Trata-se de uma investigação de abordagem qualitativa, cujo procedimento 

de trabalho de campo foi realizado por meio de uma proposição metodológica mediada pela 

pesquisadora em uma turma do segundo período da LICINFO do IFRN campus Ipanguaçu. As 

técnicas utilizadas foram a observação e aplicação de questionários aos sujeitos participantes 

do estudo, a saber:  licenciandos do referido curso e período. O registro foi efetuado em áudio 

visual e por escrito.  Constata-se que as reflexões elencadas, constituem-se como um empenho 

em abordar a relação entre tecnologia e educação, e se configuram como possíveis subsídios 

para trabalhos futuros. Os resultados alcançados apontam que a utilização da placa Raspberry 

PI como instrumento mediador para o processo de mediação pedagógica possibilita uma 

proposta metodológica de ensino, potencialmente mais enriquecida e construtiva.   

 

 

Palavras chaves: Mediação, Tecnologia, Educação, Raspberry PI.  

 

 

 

ABSTRACT 

 



 
 

Given the importance of technology to construct the subjectivity of individuals in contemporary 

society, it is necessary to analyze how this can contribute to the teaching-learning process. This 

work aims to study the use of the Raspberry PI board as a mediator instrument for the teaching 

of informatics. In our work we considered the intersection of studies on technology, education 

and agents in the teaching-learning process (student and teacher) in face of our now technology-

oriented reality. As theoretical foundation, we used the studies and the conceptions of Coll 

(1996); Freire (1996); Kenski (2012); Moran (2007); Vygotsky (1998); Prensk (2001); among 

others. We started from the assumption that technology was present from the very beginning of 

civilization. This was materialized by the usage of human-made tools for each corresponding 

generation. What we see today is the occurrence of these increasingly sophisticated tools 

reaching the school and the classroom. With new tools, new approaches are required from 

teachers and education professionals to tackle education old challenges. This is a qualitative 

research where the execution strategy was based on the mediation. It involved applying it to a 

class of the second semester of Bachelor of Science Degree in Informatics Teaching program 

from the Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio Grande do Norte 

(IFRN), campus Ipanguaçu. Used techniques were observations and questionnaires, which were 

applied to the students of the given class. Observation records were made in both audio/video 

and written matter. We believe that this work shows that it is feasible to reduce the gap between 

technology and education, and can serve as subsidy for future work. Our expectation is that the 

use of the Raspberry PI board can be instrumental for the pedagogical mediation process and 

ultimately make the teaching-learning process richer and more constructive. 

 

 

Keys-words: Mediation, Technology, Education, Raspberry PI.  
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1. INTRODUÇÃO 

  

O processo de ensino-aprendizagem na contemporaneidade vem enfrentando 

inúmeras transformações provenientes, dentre outras causas, da evolução tecnológica que 

influencia diretamente a maneira como vivemos, pensamos e principalmente, como 

aprendemos. As novas tecnologias são incorporadas ao ambiente escolar, à sala de aula, ao 

processo de ensino e aprendizagem, trazendo variadas modificações como, por exemplo, uma 

reconfiguração dos espaços e tempos, problematizando ideias como as de que a aquisição de 

informações e a construção do conhecimento somente são possíveis em sala de aula e/ou de 

forma individual.  

 É importante destacar que a educação e as novas tecnologias, caminhando juntas, 

apontam para inúmeros questionamentos no que se refere à inserção dos recursos tecnológicos 

na prática educativa. A partir da temática do uso da tecnologia no contexto educativo, delimita-

se como objeto de estudo o uso da Placa Raspberry PI como instrumento mediador para o ensino 

de informática.  Nesse contexto, destacam-se para este estudo, as seguintes questões: Como as 

ferramentas tecnológicas, bem como os processos por elas possibilitados podem ser utilizados 

em sala de aula de forma a contribuir para o desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem? Qual o papel do professor mediador nesse contexto? Nessa perspectiva, o 

trabalho tentou fomentar discussões que venham a atender os questionamentos levantados sobre 

a problemática abordada.  

O interesse em abordar essa temática surgiu a partir das inquietações vivenciadas 

durante o curso de Licenciatura em Informática do Instituto Federal do Rio grande do Norte 

(IFRN), Campus Ipanguaçu mais precisamente motivada pelas vivencias no Estágio Curricular 

Supervisionado, Programa de Institucional de Bolsas para Iniciação à docência (PIBID), Projeto 

Integrador e na disciplina de Metodologias do ensino de Informática. A partir dessas dimensões 

formativas, foi possível vivenciar situações reais sobre o ensino de Informática, diretamente no 

contexto da sala de aula e que me permitiram conhecer um pouco da realidade do trabalho 

docente. Esses cenários aguçaram-me a observar a tecnologia, como instrumento de mediação, 

como um recurso significativo para o processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, como 

futura professora despertou-me a curiosidade em discutir sobre essa temática no trabalho de 

conclusão de curso.   
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O trabalho tem relevância social e acadêmica, pois evidencia que a tecnologia tem 

provocado, em variados períodos da História, mudanças nos diferentes contextos sociais e nas 

formas de interação na sociedade. Dessa forma considera-se importante discutir como essa 

realidade tecnológica tem impactado as práticas educativas, considerando o papel do professor 

e refletindo sobre as possíveis contribuições, por exemplo, nos processos metodológicos de 

ensino. Considera-se, assim, a pertinência das discussões sobre a temática abordada no trabalho 

para a formação docente.  

A partir do exposto, delineia-se como objetivo geral para este trabalho:  

 Analisar o processo de mediação pedagógica, desenvolvido em uma atividade com 

o uso da placa Raspberry PI, junto aos estudantes da Licenciatura em Informática 

do IFRN, Campus Ipanguaçu.    

Com atenção em alcançar o objetivo geral, elencam-se os seguidos objetivos 

específicos para operacionalização: 

 Reconhecer os principais fatores envolvidos no processo de mediação pedagógica;  

 Discutir o papel dos sujeitos no processo de mediação pedagógica, em especial a 

do mediador; 

 Evidenciar o papel mediador da ferramenta no processo de ensino e aprendizagem, 

destacando o potencial educativo da placa Raspberry PI para o ensino da 

informática. 

Trata-se de investigação de abordagem qualitativa, cuja coleta de dados se utilizou 

da observação e aplicação de questionário junto aos sujeitos participantes. Ambas as técnicas 

foram realizadas a partir de uma proposição metodológica de uma atividade mediação 

pedagógica com estudantes do segundo período da Licenciatura em informática do IFRN 

Campus Ipanguaçu.  

A análise e discussão dos resultados foram realizadas buscando-se um diálogo entre 

a empiria e a base teórica do estudo, cujo foco se volta para os estudos da Psicologia da 

Educação, fundamentada nas contribuições de autores como Ausubel (2000) sobre a 

importância dos conhecimentos prévios; Coll (2009) interação homem-meio, sujeito-objeto; 

Freire (2011) o ensino como processo de mediação; Kenski (2012) a tecnologia como 

instrumento de mediação e o papel do professor; Mercado (1998) sobre o reconhecimento do 
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ensino da informática no currículo escolar; Piaget (2011) os conflitos cognitivos para a 

aprendizagem; Vygotsky (1998) mediação pedagógica, entre outros.  

No primeiro capítulo é feita a fundamentação teórica, na qual, inicialmente, serão 

resgatados alguns conceitos sobre o estudo da teoria histórico-cultural do desenvolvimento e da 

aprendizagem elaborada por Vygotsky.  

O segundo capítulo discute os aspectos que perpassam a mediação pedagógica 

enfatizando o papel dos sujeitos ativos no processo de ensino e aprendizagem, o aprendiz e o 

professor. Destaca-se, a importância das ferramentas mediadoras criadas pelos homens ao longo 

do tempo e que foram provocadoras de mudanças externas em diferentes contextos, 

principalmente nas formas de ensinar e aprender. Como instrumento mediador na 

contemporaneidade, apresenta-se a placa Raspberry PI como uma ferramenta potencialmente 

educativa. O terceiro capítulo apresenta a metodologia desenvolvida no trabalho de campo, e 

os caminhos percorridos para coletar os dados e alcançar os resultados.  

O último capítulo apresenta as análises e discussões dos resultados alcançados a 

partir da proposição metodológica já mencionada anteriormente, e busca refletir sobre o papel 

dos instrumentos mediadores do processo de ensino para a construção da aprendizagem. Ainda 

neste capítulo faz-se um relato de experiência realizada através do Programa Institucional de 

Bolsas para Iniciação à docência (PIBID) com alunos do ensino fundamental escola pública do 

município de Ipanguaçu – RN. Tratou-se de uma feira de ciências na qual foi realizada uma 

demonstração com a placa Raspberry PI. É importante salientar que se trata de um 

desdobramento desta pesquisa, não sendo o foco para o trabalho monográfico. Porém, 

considerou-se importante, pois trouxe e indicou possibilidades e subsídios para futuras análises. 

As considerações finais trazem uma síntese oriunda do desenrolar do trabalho, 

espera-se que os resultados possam proporcionar outras discussões, contribuindo, ainda que 

inicialmente, para discussões com uma visão crítica, fundamentada no uso da tecnologia no 

processo de ensino e aprendizagem.  
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2. REFENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA COMO CATEGORIA DE ESTUDO 

 

O trabalho visa refletir, de forma aprofundada, sobre a inserção da tecnologia no 

processo de ensino e aprendizagem utilizando a placa Raspberry PI como instrumento 

mediador.  

Incialmente considera-se importante discutir sobre o conceito de mediação 

pedagógica elaborado por Vygotsky (1998), dentre outros autores, a fim de compreender como 

esta atua no processo de ensino e aprendizagem. Entende-se a importância da intervenção do 

professor, como mediador, no processo de desenvolvimento da aprendizagem. O referencial 

teórico, pauta-se nos estudos da Psicologia da Educação com abordagem da teoria histórico-

cultural, que tem Vygotsky como representante principal. Resgatam-se ainda, os conceitos de 

interiorização (ou internalização), ZDP (zona de desenvolvimento proximal) e apropriação.  

É importante salientar que o resgate realizado sobre os conceitos abordados se 

apresentam como embasamentos fundamentais para a compreensão sobre os processos de 

mediação (sujeito-sujeito, sujeito-objeto) para a construção do processo de ensino e 

aprendizagem e apropriação do conhecimento.  

 

2.2.1 Conceito, Elementos e Processos 

 

No que se refere ao conceito de mediação da humanidade, Wertsch (2007) ressalta 

que Vygotsky não atribuiu “uma definição única, unificada” a mediação (p.179). Nessa 

perspectiva evidenciam as contribuições de alguns autores nesse sentido, Pino (1991) e Oliveira 

(2010) ressaltam que a mediação é uma intervenção de um elemento intermediário em uma 

determinada relação, de modo que essa relação não é direta, mas mediada por um terceiro 

elemento. Para Vygotsky (1930, 1934/2001), “a mediação é o processo que caracteriza a relação 

do homem com o mundo e com os outros homens”. Podendo ocorrer por meio de um 

instrumento – ferramenta material, um signo – ferramenta psicológica, ou seres humanos. O 
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instrumento tem a responsabilidade da regulamentação das ações sobre os objetos e o signo, 

das ações sobre o psiquismo das pessoas.  

Ainda nessa perspectiva, Oliveira (2002) afirma: 

O processo de mediação, por meios de instrumentos e signos, é fundamental 

para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, distinguindo o 

homem dos outros animais. A mediação é um processo essencial para tornar 

possível as atividades psicológicas voluntárias, intencionais, controladas pelo 

próprio indivíduo (p.33).  

Entende-se que a mediação se dá de diferentes formas, para este estudo, enfatiza-se 

sobre a mediação pedagógica que tem por finalidade propulsionar o processo de aprendizagem 

por meio do ensino. Ressalta-se, nesse contexto, o papel da linguagem como fundamental para 

o desenvolvimento do pensamento e dos processos intelectuais superiores. Considera-se 

imprescindível ao processo pedagógico desenvolvido na escola, a importância da figura do 

mediador, como facilitador da aprendizagem. 

A partir da conceituação de mediação apresentada anteriormente, entende-se que se 

trata de uma atividade que pode se efetivar por meio de um fenômeno mediado por ferramentas, 

signos ou através da interação entre os indivíduos. Nesse contexto, a pesquisa utiliza a placa 

Raspberry PI como instrumento de mediação pedagógica voltada para o ensino de informática, 

pois, acredita-se que a ferramenta apresenta importante diferencias que podem vir a colaborar 

para uma construção coletiva e significativa, bem como uma possível transformação 

pedagógica no que tange ao papel do professor. 

 Por meio dos movimentos de mediação são estabelecidas as relações entre as 

pessoas e o conhecimento que será construído. Nesse processo As atividades ou fenômenos 

sociais são transformados em fenômenos psicológicos num processo denominado de 

interiorização ou (internalização). Para Vygotsky (1978), a interiorização é a reconstrução em 

nível interpsicológico de uma operação intrapsicológica, graças às ações com signos. É 

importante observar que a interiorização não é uma cópia ou transferência de um plano social 

para o psicológico, mas sim um processo de transformação que implica mudanças nas estruturas 

e nas funções interiorizadas. 

Vygotsky concebe a internalização como “um processo de reconstrução interna, 

intrassubjetiva, de uma operação externa com objetos que o homem entre em interação. Trata-

se de uma operação fundamental para o processo de desenvolvimento de funções psicológicas 
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superiores e consiste nas seguintes transformações: de uma atividade externa para uma 

atividade interna e de um processo interpessoal para um processo intrapessoal”. De um modo 

geral, ocorre uma operação na qual uma atividade externa se reconstrói e começa a ocorrer 

internamente.  

Outra dimensão do processo construtivo do desenvolvimento se remete ao conceito 

de apropriação, que supõe uma reconstrução e transformação dos conhecimentos e dos 

instrumentos que são objeto de apropriação (Leontiev, 1981). Os conhecimentos e os 

instrumentos, assim adquiridos, serão ainda utilizados em situações futuras de forma 

contextualizada, o que pode significar usos diferentes ao contexto no qual se aprendeu. (Rogoff, 

1990). 

Os instrumentos mediadores são objetos, deliberadamente, introduzidos por alguém 

em uma dada situação de resolução de problemas para organizar a atividade e permitir, que 

aqueles envolvidos nessa situação, possam vir a operar em um nível superior de funcionamento 

intelectual. Dessa forma, a mediação atua na zona de desenvolvimento proximal entre o que o 

sujeito realiza sozinho e o que potencialmente, fará.  

Sobre o conceito de zona de desenvolvimento proximal formulado por Vygotsky 

(1978, p.33) define uma zona que permite ao indivíduo ir além de suas competências atuais. 

Ainda a respeito dela: 

Não é se não a distância entre o nível real de desenvolvimento determinado 

pela capacidade de resolver independentemente um problema, e o nível de 

desenvolvimento potencial, determinado através da resolução de problemas, 

sob a orientação de um adulto ou em colaboração com outro companheiro 

mais capaz (VIGOTSKI, 1998, p.112). 

O esquema abaixo ilustra o processo do desenvolvimento e aprendizagem humana, 

a partir das zonas cognitivas propostas por Vygotsky. Vale ressaltar que, para este autor a 

aprendizagem impulsiona o desenvolvimento, sendo a educação formal, seus tempos/espaços, 

ambientes, intencionalmente, propulsores dessa relação.   
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              Figura 01: Esquema de Zonas de desenvolvimento proximal 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

Assim, pode-se afirmar que, ao se caracterizar o desenvolvimento intelectual, é 

preciso considerar tanto o nível de desenvolvimento real como o potencial.  A sala de aula é 

composta por alunos em diferentes níveis de desenvolvimento, tanto real quanto potencial, 

devendo em situações de interação significativas, possibilitar que cada um seja agente de sua 

aprendizagem e possível mediador na aprendizagem do outro, ressaltando a importância do 

papel do outro, O professor é o principal medidor, devendo estar atento, de modo a que todos 

se apropriem do conhecimento e, consequentemente, alcancem as funções superiores da 

consciência, em consequência, desenvolvendo-se. 

Nessa perspectiva, observa-se que numa dada atividade de resolução de problemas, 

o adulto ou indivíduo mais competente realiza as ações para que o sujeito menos competente 

possa realizar de forma compartilhada o que não consegue fazer sozinho. Nesse sentido os 

sujeitos, adaptam-se evolutivamente, aos fenômenos que acontecem à sua volta, ou seja, 

apropria-se deles.  Os movimentos de mediação atuam na ZDP e têm como agentes ativos no 

processo de ensino a interação entre as pessoas, bem como os diferentes artefatos 

metodológicos, tais como, livros, vídeos, computador, dentre outros.  

Tendo por pressuposto que todo aprendizado é necessariamente mediado, seja ela 

uma mediação por meio das ferramentas que foram utilizadas, ou da ação de um sujeito mais 

capaz, considera-se importante para o processo de aprendizagem, essa particularidade que se 

revela por meio da mediação do professor. Quanto à utilização das ferramentas tecnológicas 
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como instrumentos mediadores considera-se que essas oferecem novas possibilidades de 

interação, comunicação, organização e aprendizagem.  

Lalueza, Crespo e Camps (2010, p. 51) afirmam que: 

A tecnologia contribui para orientar o desenvolvimento humano, pois opera 

na zona de desenvolvimento proximal de cada indivíduo por meio de 

internalizações das habilidades cognitivas requeridas pelos sistemas de 

ferramentas correspondentes a cada momento histórico. Assim, cada cultura 

se caracteriza por gerar contextos de atividades mediadas por sistemas de 

ferramentas, os quais promovem práticas e supõem maneiras particulares de 

pensar e de organizar a mente.  

A mediação é uma interposição que provoca transformações, encerra a 

intencionalidade socialmente construída e promove desenvolvimento dos sujeitos, é, portanto, 

uma condição externa que, internaliza, potencializa o ato do trabalho, seja ele teórico ou prático.  

Assim, espera-se que o uso das novas tecnologias como instrumentos mediadores possam 

contribuir para a construção de uma aprendizagem mais dinâmica, interativa e coletiva capaz 

de promover o desenvolvimento das capacidades e habilidades dos sujeitos aprendentes.  

 

2.2.2 O papel dos sujeitos: O Aprendiz e o Mediador 

 

  A mediação pedagógica envolve fatores que são essenciais para o processo de 

construção da aprendizagem, do desenvolvimento e conhecimento. No tópico anterior 

discorreu-se sobre alguns conceitos, elementos e processos que fundamentam essa prática. Para 

esse tópico discute-se sobre os papéis conferidos aos agentes ativos nesse processo: o aprendiz 

e o mediador, aqui representado pela figura do aluno e do professor.  

O ato de ensinar implica em um processo mediado que envolve o professor, o aluno 

e os conhecimentos produzidos historicamente. Essas relações são construídas principalmente, 

a partir da ação do professor com os seus alunos, numa relação de proximidade, empatia e 

significado. Conscientes que “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção”, (FREIRE, 1996, p. 21); aprender, é 

mais que uma relação de saber, é relação de existência de vida; é uma modificação estrutural 

não do comportamento, mas da convivência (MATURANA, 1998).  Assim, compreende-se o 
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processo de ensino-aprendizagem como um movimento no qual todos ensinam e todos 

aprendem.  

As práticas educativas da atualidade encaram grandes desafios no sentido de que a 

integração as novas tecnologias no ambiente de sala de aula teêm influenciado os processos de 

aprendizagem. Nessa perspectiva, faz-se necessário discutir sobre os papéis assumidos pelos 

agentes ativos (o aprendiz e o professor) neste contexto. 

O papel do aprendiz na contemporaneidade é identificado pela ação investigadora 

que é assumida pelos sujeitos em seu processo de construção da aprendizagem e do 

conhecimento. Os alunos de hoje são diferentes, e isso exige também que os professores adotem 

uma nova postura frente às mudanças que veêm transformando a sociedade. Segundo Prensk 

(2001), os alunos de hoje não são mais as pessoas para as quais o nosso sistema educacional foi 

projetado para ensinar, a nova geração necessita que os professores adotem uma nova postura 

frente às mudanças que vem transformando a sociedade.    

Nesse contexto, observa-se que as tecnologias digitais possibilitam novas formas 

de acesso a informação, novas possibilidades de interação, comunicação e formas diferenciadas 

de construir conhecimento.  

Segundo Linda Harasim (apud Revista Veja Educação, 2009): 

A tecnologia faz parte do cotidiano de todos os jovens. Os alunos esperam que 

o professor se utilize disso em sala de aula. Seu papel mudou completamente, 

mas continua essencial. Ele guia o processo de aprendizagem, sendo o elo 

entre o aluno e a comunidade científica. 

 O uso da tecnologia como instrumentos para a mediação pedagógica pretende 

atender o aluno que tem necessidade de aprender utilizando formas que modifiquem e 

transformem o aprendizado. Essas novas tecnologias possibilitam que a aprendizagem possa 

acontecer de forma coletiva, integrada, articulando informações e pessoas em locais e tempos 

diferentes. A escola como espaço privilegiado de discussão, necessita propor aos profissionais 

e alunos oportunidades de utilizar as ferramentas tecnológicas que visam dinamizar e 

potencializar o processo de ensino e aprendizagem. Nesse cenário faz-se necessário planejar 

novas estratégias de ensino que proporcionem ao aluno um papel ativo no seu processo de 

aprendizagem. 
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Considerando que as possibilidades de aprendizagem atuais não são limitadas à 

presença do professor em sala de aula, percebeu-se que essa pode ocorrer a qualquer momento, 

em qualquer lugar, coletivamente ou de forma individual. O papel do aprendiz nesse contexto 

está em desenvolver a curiosidade pela pesquisa e o interesse pela informação em prol da 

construção do conhecimento, tornando-se um questionador crítico e reflexivo sobre a realidade 

que o cerca.  

O mediador, em foco neste estudo o professor nesse papel, tem papel fundamental 

no processo de mediação pedagógica, pois ele é quem atua como principal mediador, 

direcionando, intencionalmente, o processo de mediação em prol da promoção do ensino e da 

aprendizagem. Anteriormente, o professor era o único participante ativo da sala de aula; aquele 

que detinha o conhecimento e que transmitia para os alunos de forma linear, sem reflexão crítica 

sobre os conteúdos. Ou seja, uma educação de abordagem tradicional, centrada na figura do 

professor que era visto como protagonista principal do processo. As práticas educativas 

baseavam-se em textos e era demasiadamente expositiva. O aluno neste contexto comportava-

se de forma passiva.   

As metodologias tradicionalmente conhecidas estão dando espaço para novas 

possibilidades de ensino que tem o uso das ferramentas tecnológicas como instrumentos de 

mediação pedagógica. Neste cenário, o professor assume uma postura de mediador ao entender 

que a utilização das novas tecnologias, pode potencializar o processo de ensino e aprendizagem 

quando essas são utilizadas com clareza e propriedade quanto à intencionalidade pedagógica.  

Sobre o papel do professor como mediador, Gasparin afirma: 

Ao assumir o papel de mediador pedagógico, o professor torna-se provocador, 

contraditor, facilitador, orientador. (...) primeiro o professor faz a leitura do 

conteúdo, apropriando-se dele. Em seguida, coloca-o à disposição dos alunos 

que, por sua vez, o refazem, o reconstroem para si, tornando-o seu, dando-lhe 

um novo sentido (2007, p.113-114). 

O papel do professor frente aos novos paradigmas educacionais encara diferentes 

desafios na medida em que a relação com o conhecimento se transforma a cada dia. Isso exige 

do profissional buscar atualização, desenvoltura criativa e a capacidade de criar novos 

ambientes e estratégias de ensino que proporcionem aprendizagens significativas, nas quais o 

aluno possa desenvolver o caráter crítico reflexivo a partir das transformações no processo de 

ensinar e aprender mediados pelas novas tecnologias. Isso não significa, no entanto, que seu 
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papel seja dispensável ou menos importante. Pelo contrário, a função que o professor mediador 

desempenha no processo educativo é de extrema relevância já que se faz elemento mediador da 

interação entre os alunos e com os objetos de conhecimento. 

Sobre a importância do professor, Gouvêa, 1999 apud Lopes, 2002, p. 4. 

O professor será mais importante do que nunca, pois ele precisa se apropriar 

dessa tecnologia e introduzi-la na sala de aula, no seu dia-a-dia, da mesma 

forma que um professor, que um dia, introduziu o primeiro livro numa escola 

e teve de começar a lidar de modo diferente com o conhecimento. 

Continuaremos a ensinar e a aprender pela palavra, pelo gesto, pela emoção, 

pela afetividade, pelos textos lidos e escritos, pela televisão, mas agora 

também pelo computador, pela informação em tempo real, pela tela em 

camadas, em janelas que vão se aprofundando às nossas vistas [...].  

Paulo Freire (1996, p.39) expõe: “[...] na formação permanente do professor, o 

momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática 

de hoje e de ontem que se pode melhorar a próxima prática”. Essa afirmativa é bastante 

pertinente para introduzir o que se pretende discutir sobre as questões que perpassam a prática 

docente na contemporaneidade. Faz-se necessário pensar uma nova prática, que reflita as 

propostas educacionais da atualidade, uma vez que elas demandam novas maneiras de pensar e 

fazer educação.   

Trata-se de novas possibilidades e formas de ensino, pois, envolve diretamente o 

professor em sua prática docente, uma vez que o coloca diante do desafio de conhecer os novos 

recursos, usá-los e compreendê-los na busca de metodologias mais dinâmicas e motivadoras; e 

novas possibilidades de aprender, pois alunos poderão ir se tornando mais autônomos em seu 

próprio processo de desenvolvimento e construção da aprendizagem. 

De acordo com Kenski (2012), “[...] o professor é um incansável pesquisador, que 

se reinventa a cada dia, que aceita os desafios e a imprevisibilidade da época para se aprimorar 

cada vez mais”. Diante dos desafios proporcionados pela inserção da tecnologia, o professor 

precisa se colocar como aprendiz para incorporar as novas metodologias em seu ofício docente, 

buscando um aperfeiçoamento contínuo. “Não é possível vivenciar na prática aquilo que se 

desconhece, tampouco é possível promover a aprendizagem de conteúdos que não se domina, 

que não se teve a oportunidade de construir” (MELLO, 2000).  

Sobre a importância do professor pesquisador, Moran, 2007 afirma:  
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Quando pensamos em educação costumamos pensar no outro, no aluno, no 

aprendiz e esquecer como é importante olharmo-nos os que somos 

profissionais do ensino como sujeitos e objetos também de aprendizagem. Ao 

focarmo-nos como aprendizes, muda a forma de ensinar. Se me vejo como 

aprendiz, antes do que professor, me coloco numa atitude mais atenta, 

receptiva, e tenho mais facilidade em estar no lugar do aluno, de aproximar-

me a como ele vê, a modificar meus pontos de vista.  

Assim, faz-se necessário concretizar estratégias que promovam o currículo da 

formação de professores seus diversos campos educacionais, possibilitando aos docentes se 

apropriarem criticamente das novas tecnologias. Ressalta-se, que não se pretende impor o uso 

das novas tecnologias no espaço da sala de aula apenas para seguir um modismo, mas sim, 

enfatizar a discussão sobre o uso das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem que 

sempre houve e, hoje, novas TICs podem ser incorporadas, sobretudo por estarem presentes no 

cotidiano das novas gerações e demandas sociais. Cabe ao professor decidir como utilizar as 

ferramentas em sua mediação pedagógica, compreendendo que se pode ensinar e aprender de 

diversas formas. É preciso estar disposto a encarar de forma conscienciosa, nos conflitos e as 

transformações oriundas das novas possibilidades de ensinar e aprender mediados pelas novas 

tecnologias.  

 

2.2 PROCESSO DE ENSINAR E APRENDER MEDIADO PELA TECNOLOGIA: AS 

FERRAMENTAS COMO MEDIADORAS  

 

Existem diversas maneiras de compreender a tecnologia, para algumas pessoas ela 

é resultado do conhecimento científico especializado, já para outros é algo que surgiu para 

facilitar a vida do homem. Para essa discussão adota-se o conceito elaborado por Kenski (2007), 

a autora afirma que a Tecnologia é “[...] um conjunto de conhecimentos e princípios científicos 

que se aplicam ao planejamento, à construção e à utilização de um equipamento em um 

determinado tipo de atividade (p.24)”. 

De acordo com alguns autores contemporâneos estamos vivenciando um período 

denominado de “sociedade tecnológica” em razão do ascendente desenvolvimento tecnológico 

que vem se apresentando na sociedade. Na verdade, presenciamos hoje a ascensão de 

ferramentas e artefatos cada vez mais sofisticados e acessíveis às pessoas. Todavia, observa-se 

que desde o início do processo de civilização, o predomínio de um determinado tipo de 

tecnologia transforma o comportamento social de um grupo. De acordo com o filósofo francês, 
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Gilbert de Simondon (1969), “o homem iniciou seu processo de humanização, ou seja, a 

diferenciação de seus comportamentos em relação aos dos demais animais, a partir do momento 

em que utilizou os recursos existentes na natureza em benefício próprio”.   

Com abordagem semelhante, Kenski (2007, p.21) explica que: 

A evolução social do homem confunde-se com as tecnologias desenvolvidas 

e empregadas a cada época. Diferentes períodos da história da humanidade 

são historicamente reconhecidos pelo avanço tecnológico correspondente.   

Considerando a relação entre a tecnologia e educação no processo evolutivo da 

sociedade, percebe-se que a aprendizagem em todos os tempos é mediada pelas ferramentas e 

artefatos tecnológicos. Alguns exemplos fundamentam a discussão de que as tecnologias 

existentes em cada época determinaram as formas de ser e agir na sociedade em outros períodos. 

Assim aconteceu, por exemplo, quando o homem sentiu necessidade de contar, e a partir disso 

foi criado o sistema de numeração. Era comum utilizar objetos para indicar quantidades ou fazer 

o registro de contagens. Nessa situação, o que aparecia a frente servia para contar ora as pedras 

da rua, ora os dedos da mão.  

Para colocar em prática a contagem de um número maior, o homem passou a utilizar 

o Ábaco, instrumento criado na Idade Média e usado pelos romanos na realização de cálculos 

matemáticos. Essa ferramenta era capaz de efetuar operações com números decimais, raiz 

quadrada e cúbica, além de desenvolver o cálculo mental. É utilizado como instrumento de 

mediação pedagógica nos dias atuais para promover aprendizagens de conteúdos matemáticos 

de forma lúdica, através de jogos interativos. É uma maneira de envolver os sujeitos e fazê-los 

perceber que é possível aprender matemática de forma divertida e recreativa, contribuindo para 

o processo de ensino e aprendizagem.  

Nesse contexto, os jogos educativos possibilitam ao aluno aprender de forma 

significativa, prazerosa e dinâmica, porque traz desafios que despertam no sujeito o interesse 

na busca dos conhecimentos, além de oferecer um maior envolvimento social entre os alunos, 

bem como a formação de conceitos éticos, de solidariedade, de regras, de trabalho em grupo, 

de respeito mútuo, etc. (NICOLETTI e FILHO, 2004).   

Outro exemplo de uso da tecnologia pela humanidade, já no início da segunda 

Guerra mundial, remete-se às necessidades de melhores tabelas de cálculos para trajetórias de 

tiros, o que deu origem ao Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC), conhecido 
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como o primeiro computador de uso geral. O equipamento representou um grande salto no 

desenvolvimento dos computadores eletrônicos. Suas memórias tinham 80 pés de comprimento 

por 8,5 de largura, e cada um dos seus registradores de 10 dígitos media 02 pés. Ao todo possuía 

18.000 válvulas. Devido aos diversos problemas que envolvia a máquina (manutenção, 

consumo elétrico, espaço, etc.), sua programação era feita manualmente, através de fios e 

chaves. Os dados a serem processados entravam via cartão perfurado. Os programas típicos do 

ENIAC demoravam de meia hora a um dia inteiro para serem elaborados e executados. (FILHO, 

2007). Tornou-se obsoleto e economicamente inviável. 

O ENIAC serviu de inspiração para muitos outros computadores que o sucederam. 

Na atualidade, o computador como recurso didático para mediação pedagógica vem 

ocasionando transformações significativas no processo de ensino e aprendizagem. De acordo 

com BELHOT (1997) a utilização do computador está afetando o ensino tradicional, facilitando 

o acesso à informação, permitindo que novas experiências educacionais sejam criadas e dando 

origem a um novo perfil de estudante.  

Como última análise para essa discussão, buscou-se um exemplo que se refere ao 

campo da Psicologia. Trata-se das máquinas de aprender desenvolvida por Skinner, 

Behaviorista que estudou as relações comportamentais do organismo em seu meio ambiente e 

desenvolveu o conceito de comportamento operante, que consiste no comportamento 

voluntário, no qual as consequências determinam sua probabilidade de ocorrência (SKINNER, 

2003). 

   As máquinas são programadas com perguntas de múltipla escolha sobre um 

determinado assunto, o aluno terá que colocar o botão na casa que corresponde à resposta 

correta, caso erre, o aluno não consegue passar para a pergunta seguinte. Pode-se acoplar uma 

luz que acenda toda vez que o estudante apresente a resposta correta. Um fator importante a ser 

citado sobre a maquina é que, como cada criança teria um aparelho, o ritmo da sequência de 

perguntas é controlado por cada aluno (SKINNER, 1972). Quanto ao papel do professor, 

Skinner considerou como um dos principais elementos para a aprendizagem dos sujeitos. 

“ensinar é o ato de facilitar a aprendizagem; quem é ensinado aprende mais rapidamente do 

que quem não é” (SKINNER, 1972, p. 4). 
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Através dos exemplos citados acima, buscou-se refletir em torno das constantes 

evoluções sociais, especialmente no que diz respeito à integração das ferramentas tecnológicas 

no processo de ensino e aprendizagem. A partir de então, corroboram-se que as ferramentas 

tecnológicas atuais têm possibilitado um novo pensar e fazer educação, como instrumentos 

dessa época e mediadores da interação humana, as novas tecnologias, conhecidas como novas 

TICs, a saber: Internet, Computador, Câmeras de vídeo, Smartphone, Tablets, dentre outros, 

possivelmente, têm contribuído para mudanças em algumas práticas sociais como a 

comunicação, socialização, organização e aprendizagem. 

Sobre a integração das novas TICs no processo de ensino e aprendizagem, Kenski, 

2003, explica:  

As Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC e os usos e práticas 

sociais que emergem da interação homem máquina sempre provocaram 

transformações fundamentais na existência e formas de socialização humana. 

Mudanças que interessam diretamente aos estudos sobre os processos de 

aprendizagem no contexto escolar, uma vez que a facilidade do acesso à 

informação e as possibilidades de novas formas de interação e comunicação 

por meio dessas tecnologias fazem surgir novas maneiras de aprender em 

contextos variados. 

A integração de ferramentas tecnológicas vista como uma dinâmica de interação 

entre os humanos e os instrumentos, como um ambiente rico para a mediação entre os sujeitos, 

oferecem condições para envolver os alunos e estimular a investigação, possibilitando a 

formação de pessoas capazes de construir de forma mais autônoma a aprendizagem e o 

conhecimento. O professor, nesse contexto, será o sujeito que deverá se relacionar diretamente 

com os recursos tecnológicos no processo de ensino para criar situações instigantes, propor 

desafios e mediar resoluções para situações- problemas. 

 

2.2.1 A placa Raspberry como instrumento mediador 

 

A placa Raspberry PI é um computador de pequeno porte cujas dimensões 

correspondem aproximadamente as de um cartão de crédito. Foi desenvolvido por estudantes 

da universidade de Cambridge no Reino Unido através da fundação Raspberry PI, com o 

objetivo de estimular crianças e jovens ao ensino de Programação e Ciências da computação 

(Raspberry PI, 2005; Richardson, M.; et al., 2012).  
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Figura 02: Placa Raspberry PI modelo B + 

 

Fonte: Fundação Raspberry PI, 2005. 

O computador possui um hardware bem estruturado o que permite ser utilizado em 

diferentes atividades. Possui propriedades semelhantes aos computadores desktop, é compatível 

com os periféricos de conhecimento popular (mouse e teclado) e o sistema operacional é 

facilmente instalado. Sobre suas características: possui um controlador, unidade de 

processamento gráfico completo, memória de acesso aleatório (MEMÓRIA RAM), saídas de 

áudio e vídeo, entradas USB, conexão de internet.  

Figura 03: Componentes necessários para da placa Raspberry: fonte de alimentação; 

cartão SD; cabo HDMI e cabo de Ethernet. 

 

 

 

        Fonte: Fundação Raspberry PI, 2005. 
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Sobre as especificidades de cada componente:  

a. Fonte de alimentação: É um componente importante, pois irá fornecer energia para 

ligá-la. O Raspberry este deve ser ligado a uma fonte externa de 5V CC e uma corrente 

mínima de 1.8Amp.   

b. Cartão SD: No cartão micro SD será instalado o sistema operacional que irá rodar na 

placa. Para isso, será necessário um cartão com no mínimo 8GB para instalação.  

c. Cabo HDMI: Será utilizado para conectar ao monitor DVI ou TV LCD, o qual 

permitirá a transmissão de áudio e vídeo.   

d. Cabo de Ethernet: Permitirá a conexão com a internet. 

 

 O hardware mais recente lançado no ano de 2014 refere-se modelo B+. Ele possui 

um SoC (system on a Chip) da Broadcom, modelo BCM2836, que embute uma CPU ARMv7 

Quad Core de 900 MHz e GPU Vídeo Core IV, decodificador H264/ MPEG4 e 1GB SDRAM, 

quatro portas USB 2.0, slot para cartão microSD, conector RJ45 para rede de 10/100 Mbps, 

saída HDMI com suporte para vídeo de até 1080p, áudio digital, 40 pinos GPIO. O modelo A 

não possui controlador ethernet e tem apenas uma entrada USB o que pode ser ruim, pois não 

seria possível ligar mouse e teclado simultaneamente. [Peres 2013]. 

 O Sistema Operacional do Raspberry PI deve ser instalado em um cartão SD, O 

processo de preparação e instalação é bem simples. Nesse trabalho, optou-se pelo sistema 

Raspibian (figura 02), que é um sistema completo, estável, atualizado com frequência e possui 

amplo suporte pela comunidade online (Raspbian, 2015). 

Figura 04 – Tela principal do Sistema Operacional Raspbian  

 

Fonte: Fundação Raspberry PI 
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Dentre as aplicações disponíveis no sistema operacional Raspbian destacam-se: 

ferramentas de programação “Python”, ambientes de programação em blocos “Scratch”, 

“Wolfram Mathematica” que é um sistema definitivo para computação técnica moderna, 

programação para sonorização, “SonicPI” e também programação em jogos, tais como o 

Minicraft e Pygame, entre outros. 

Como instrumento mediador para o ensino de informática o computador apresenta 

inúmeras possibilidades para trabalhar diferentes conteúdos em sala de aula e estimular os 

alunos no desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares possibilitando a articulação com 

outros conhecimentos, tais como, a computação, robótica, tecnologia na educação, dentre 

outras. Observa-se, que potencialmente poderá despertar a curiosidade e aumentar a 

criatividade, principalmente ao utilizar a ferramenta no processo de ensino aprendizagem a 

partir do uso de softwares educacionais, por exemplo.  De maneira geral, a placa vem sendo 

utilizada em diferentes áreas de conhecimento possibilitando o desenvolvimento de projetos 

inovadores e que trazem grandes contribuições para a sociedade em diferentes contextos.  

 

2.2.2 A placa Raspberry como mediadora no processo de ensino e aprendizagem 

 

Para fundamentar os estudos sobre a placa Raspberry PI como instrumento 

mediador para o ensino e aprendizagem, foi realizada uma revisão bibliográfica, buscando 

evidenciar seu o potencial educativo a partir da análise de trabalhos desenvolvidos em áreas 

afins e não afins. Tratou-se de um movimento que trouxe importantes elementos que 

contribuíram para o enriquecimento das discussões e ideias. Para este tópico, destaca-se a 

explicitação de 03 trabalhos.  

O primeiro estudo foi desenvolvido no curso de Tecnologia em Sistemas para 

Internet pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná - campus Guarapuava. Tem como 

título: RASPIBLOCOS: AMBIENTES DE PROGRAMAÇÃO DIDÁTICO BASEADO EM 

RASPBERRY PI E BLOCKLY. O trabalho teve como objetivo geral desenvolver um ambiente 

de programação visual utilizando a biblioteca Blockly e o minicomputador Raspberry PI, de 

maneira que as reações físicas no modelo eletrônico decorram de instruções representadas pelos 

blocos encaixáveis na interface.  O projeto pretende construir uma ferramenta que possibilite o 

desenvolvimento de lições de programação estimulantes e dirigidas à experimentação. Um 

ambiente que permita programar o comportamento de um conjunto de componentes eletrônicos 



32 
 

por meio da interface de aplicação web. A interface foi construída utilizando a biblioteca 

Blockly, de forma que pequenos programas pudessem ser construídos encaixando blocos que 

representam instruções predefinidas. O Raspberry PI foi responsável por controlar os 

componentes de hardware, tais como, leds, sensores, botões e atuadores.  

A pesquisa foi direcionada para os alunos do ensino fundamental, dessa forma, a 

interface da aplicação foi construída para que eles pudessem criar roteiros de ações que seriam 

realizadas por um pequeno robô.   

 Como resultados, argumenta-se que a utilização do Raspberry como hospedeiro da 

aplicação e controlador dos componentes constitui uma vantagem, pela possibilidade de 

programar toda a aplicação utilizando uma única linguagem, e um desafio no sentido de atrair 

a contribuição de outros programadores na expansão e desenvolvimento da aplicação. Na 

perspectiva da aprendizagem, destacam-se o aumento da participação e motivação dos alunos, 

além do desenvolvimento de habilidades de raciocínio lógico e resolução de problemas.  

O segundo estudo trata-se da UTILIZAÇÃO DE UM HARDWARE 

EMBARCADO (RASPBERRY PI) USANDO PROGRAMAÇÃO EM BLOCOS (SCRATCH) 

PARA O ENSINO DE FÍSICA EM ESCOLAS SECUNDÁRIAS E UNIVERSIDADES, 

desenvolvido por alunos da Escola de Engenharia Mauá – Instituto Mauá de Tecnologia.  

A proposta do trabalho apresenta uma solução que busca auxiliar a disciplina de 

Física utilizando-se do ambiente de programação visual Scratch incorporado ao hardware 

Raspberry PI, para a elaboração de um simulador simples no qual os estudantes poderão 

visualizar e testar conceitos relacionados à cinemática de corpos livres.  

O objetivo desse projeto foi construir um simulador de Física, mais especificamente 

para simular situações de jogo de queda livre e lançamento horizontal, procurando utilizar 

conceitos de uma situação real. O jogo foi testado em dois momentos: no primeiro momento, 

com estudantes da disciplina de Introdução à Engenharia de computação, e num segundo 

momento, num evento realizado para alunos do ensino médio de Mauá. Em ambos as ocasiões, 

os alunos conheceram o ambiente de programação Scratch, carregaram o jogo de física 

(hardware Raspberry PI + software Scratch) e por fim modificaram alguns parâmetros do jogo. 

Sobre as considerações finais do trabalho foi possível observar que a proposta 

aplicada nos diferentes cenários (alunos da graduação e alunos do ensino fundamental), 

proporcionou o aumento da participação dos alunos, e assim desenvolvimento de algumas 

habilidades tais como, o raciocínio lógico e resolução de problemas. Também foram 
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identificadas algumas dificuldades e desafios enfrentados durante o processo de implementação 

do jogo, o número de blocos aumenta de uma maneira significativa, o que dificulta para a 

visualização e edição do programa, exigindo rolagem constante da tela, pois os scripts ficam 

espalhados em sua área. Além disso, a movimentação de blocos posicionados incorretamente 

também pode arrastar outros blocos de modo indesejável.  

No último estudo, faz-se a análise de um projeto monográfico desenvolvido no 

curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. Teve como título: RASPBERRY PI E RFID NO 

MONITORIAMENTO DE ATIVIDADES DE NATAÇÃO. 

O trabalho consistiu na elaboração de um protótipo para acompanhar treinos de 

natação usando a tecnologia RFID, uma tecnologia que pode ser utilizada em diversos 

segmentos, como para identificação, controle e rastreamento e a placa Raspberry PI para 

processar as informações do treino do nadador.  

Levando-se em consideração os resultados obtidos no teste de campo, conclui-se 

que é possível obter o tempo de cada volta feita por um nadador com o sistema proposto neste 

projeto, impactando de forma positiva a utilização da placa Raspberry PI e RFID no Sistema de 

Monitoramento de Atividades de Natação. Observa-se que o projeto apresenta um caráter mais 

técnico, no sentido de utilizar um equipamento para monitoramento de atletas em seus treinos. 

Porém, percebeu-se nesse contexto que a placa apresenta potencial para ser utilizada, por 

exemplo, para mediar atividades no ensino de educação Física.  

Com as análises realizadas anteriormente, foi possível abrir um leque de 

possibilidades sobre a utilização da placa Raspberry em diferentes contextos, enfatizando assim 

o seu potencial educativo.  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O trabalho de campo teve início após um estudo teórico sobre os processos de 

mediação pedagógica, e experimental quanto aos testes que foram realizados com a placa. 

Nessa etapa, foram desenvolvidas algumas pesquisas sobre a temática abordada no trabalho e 

um experimento didático-pedagógico com a ferramenta estudada.   

Trata-se de uma investigação de abordagem qualitativa que teve como proposta 

para a coleta de dados elaboração e aplicação de uma proposição metodológica para o ensino 

de informática a partir da mediação com a placa Raspberry PI. Para essa situação, intitulada de 

atividade de mediação, foi elaborado um plano de ação (anexo 01 - plano de ação) que 

continham as estratégias para a mediação seja pelo sujeito, seja pelas ferramentas e signos, de 

forma a evidenciar a intencionalidade da prática pedagógica. Elaborou-se, também, um roteiro 

prévio (anexo 02 - roteiro semiestruturado para mediação pedagógica) com os possíveis 

movimentos de mediação. Houve também a produção de slides para a contextualização dos 

assuntos abordados na atividade.     

Os sujeitos participantes da pesquisa foram estudantes que estavam cursando o 2º 

(segundo) período da Licenciatura em Informática do IFRN campus Ipanguaçu. Totalizavam 

um universo de 15 (quinze) alunos com faixa etária entre 18 (dezoito) a 30 (trinta) anos de 

idade. O critério utilizado para escolha dos sujeitos participantes da pesquisa (alunos iniciantes 

na Licenciatura) teve como perspectiva investigar como os estudantes “chegam” ao curso no 

que se refere aos conhecimentos adquiridos sobre a Informática que foram construídos a partir 

de suas experiências, considerando que são iniciantes no curso. 

Como instrumento de coleta dos dados foi utilizado a técnica da observação em 

vídeo que serviu de análise, realizada com o auxílio de 03 (três) pesquisadores, uma vez que a 

pesquisadora autora deste trabalho ficou responsável pela condução da atividade. Os 

pesquisadores auxiliares ficaram responsáveis pelos registros fotográficos, em áudio visual e 

relatos escritos através da aplicação dos questionários. Outra técnica foi a aplicação de 

questionário com perguntas semiabertas para verificar a aprendizagem a partir da preposição 

metodológica.  

A preposição metodológica é referente a uma situação real de aula que foi 

conduzida pela pesquisadora/autora deste trabalho. Foi realizada na sala de vídeo conferência 

e teve a placa Raspberry PI como instrumento mediador.  A atividade ocorreu na sala de vídeo 
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conferência do IFRN, estrategicamente, por dispor de uma acústica favorável para a gravação 

do momento (aula) em vídeo. Contou com a presença das professoras pesquisadoras 

colaboradoras Gisele e Louise, que estiveram assistindo e trazendo contribuições bastante 

significativas ao final da aula. Dessa forma, foi possível a transcrição audiovisual da gravação, 

permitindo uma análise minuciosa.   

Sobre a proposição metodológica, consistia na problematização de montar o 

computador a partir da placa Raspberry e os componentes básicos para o funcionamento. Foi 

dividida em quatro momentos: Inicialmente, fez-se um resgate dos conhecimentos sobre 

Hardware, Software, e procedimentos para funcionamento do computador. No segundo 

momento, foi apresentada a ferramenta de estudo (placa Raspberry PI) que na ocasião percebeu-

se que se tratava de uma ferramenta ainda não conhecida pelos sujeitos. Na sequência, foram 

realizados os direcionamentos para a atividade em grupo. E por último, foram aplicados os 

questionários e os termos de autorização para uso de imagem a serem assinados, finalizando 

com as considerações orais dos sujeitos sobre a atividade.   

  As intervenções do pesquisador dirigiram-se, fundamentalmente, para criar 

situações mediadoras pedagógicas de ensino, nas quais os alunos pudessem produzir e construir 

seus próprios percursos formativos para a aprendizagem da montagem do computador, a partir 

da placa. 

Uma das estratégias metodológicas de ensino mais fortemente apoiadas pelos 

pressupostos construtivistas é a aprendizagem baseada na resolução de problemas. Essa permite 

ao estudante aprender a partir da colocação de um problema (ou caso), que pode ser real ou 

simulado (Savery & Duffy, 1995). A atividade propôs aos alunos um ambiente de aprendizagem 

colaborativa, no qual os mesmos foram desafiados e estimulados a montar o computador a partir 

da mediação do pesquisador e das ferramentas das quais dispunham, articulando os 

conhecimentos já construídos. 

Foram necessários alguns materiais para a realização da atividade, destacam-se: (i) 

duas placas Raspberry PI; (ii) dois teclados com entrada USB; (iii) dois mouses com entrada 

USB; (iv) dois micro cartão SD; (v) dois cabos HDMI; (vi) duas fontes de alimentação; (vii) 

dois monitores LCD com entrada HDMI; (viii) uma caixa de papelão grande. 

Como já mencionado anteriormente, os sujeitos totalizavam um universo de 15 

(quinze) estudantes que foram divididos em 02 (dois) grupos. A delimitação pela estratégia do 

trabalho em grupo foi decorrente da quantidade de placas disponíveis para a realização da 
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atividade, na ocasião contabilizaram-se 02 (duas) placas, sendo que uma foi adquirida por meio 

de compra própria da autora e a outra através de um empréstimo com um amigo. A instituição 

não possuía a ferramenta para disponibilizar para a pesquisa e estar dispondo de um número 

maior demandava um custo considerável para a pesquisadora.   

 Os grupos foram formados e denominados de grupo A, composto por sete 

participantes e utilizando da placa modelo A; e grupo B composto por oito participantes 

utilizando da placa modelo B+.  

Sobre a dinâmica da atividade, descreve-se: existia uma caixa de papelão reservada 

no canto da sala de vídeo conferência, nela estavam os materiais que seriam utilizados na 

atividade, esses já citados anteriormente. Com os grupos formados, cada integrante foi até a 

caixa e retirou um componente por vez, à medida que um componente era retirado da caixa a 

pesquisadora/mediadora foi problematizando cada situação com intuito de estimular os 

estudantes a construir os mecanismos para a resolução do problema proposto. Esse processo foi 

realizado até que todos os materiais fossem retirados da caixa. Com os materiais em mãos, os 

grupos foram desafiados a montar o computador a partir dos elementos que foram retirados da 

caixa e a placa Raspberry. Ao final da atividade foi aplicado um questionário contendo quatorze 

perguntas semiabertas voltadas especificamente à avaliação da atividade na perspectiva dos 

alunos. 

Os movimentos de reflexão consistem em parti-la de uma preposição metodológica, 

observar como incide o processo de ensino-aprendizagem a partir da mediação pedagógica entre 

sujeitos e a ferramenta de estudo (Raspberry PI). Observou-se também como linha de 

investigação, as interações construídas entre os aluno-aluno e professor-aluno no transcorrer da 

atividade. Bem como, os processos de mediação e mecanismos utilizados para a resolução dos 

problemas propostos. A partir do exposto, para as análises e discussões dos resultados, buscou-

se um movimento do teórico para o empírico e vice-versa.   
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4. ANÁLISES E DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 

 

Os resultados e análises foram organizados de forma a contemplar os objetivos 

propostos ao trabalho, a saber: 

 Reconhecer os principais fatores envolvidos no processo de mediação pedagógica; 

 Discutir o papel dos sujeitos no processo de mediação pedagógica, em especial a do 

mediador; 

 Evidenciar o papel mediador da ferramenta no processo de ensino e aprendizagem, 

destacando o potencial educativo da placa Raspberry PI para o ensino da informática. 

 

4.1 MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA: A ARTICULAÇÃO ENTRE OS FATORES, O PAPEL 

DOS SUJEITOS E A FERRAMENTA 

 

Os processos do fenômeno da ação/mediação pedagógica ocorrem de forma 

articulada, entre os fatores que envolvem a mediação, o papel dos sujeitos e o uso das 

ferramentas. Por isso a necessidade de fazer uma análise que entremeie e articule-os, e que irão 

trazer elementos que evidenciem essas três dimensões. Com atenção em atender os objetivos 

específicos, delimitam-se para as análises:  

 Os principais fatores do processo de mediação  

 O papel dos sujeitos no processo de mediação pedagógica  

 O potencial educativo da Placa Raspberry PI para o ensino da informativa  

As análises e discussões tiveram como base os dados coletados a partir dos 

questionários (anexo 03), e a observação por meio do registro escrito e em audiovisual. 

Utilizou-se também, como foco de investigação, as interações construídas entre os sujeitos no 

transcorrer da atividade, bem como os processos de mediação pedagógica e mecanismos 

utilizados para a resolução dos problemas propostos. 

Primeiramente, reflete-se sobre a importância do ensino de informática na 

modalidade básica de educação, reconhecendo a necessidade da compreensão como 

componente curricular. Nessa perspectiva, de acordo com Mercado (1998) “o reconhecimento 

de uma sociedade cada vez mais tecnológica deve ser acompanhado da conscientização da 

necessidade de incluir nos currículos escolares as habilidades e competências para lidar com as 
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novas tecnologias”. Entende-se que muitos desafios ainda precisam ser superados para que a 

educação e a tecnologia possam caminhar juntas.   

A partir dessa reflexão, compreende-se a importância dos conhecimentos prévios 

para a construção da aprendizagem e do conhecimento necessários para a realização da 

atividade proposta. Pozo e Crespo (2009) destacam que os alunos interpretam qualquer situação 

ou conceito que lhe é apresentado a partir dos conhecimentos prévios. Assim, partindo do que 

o aluno já sabe, é possível relacionar e interagir os tipos de aprendizagem com o conteúdo de 

Informática abordado em sala de aula. 

   O gráfico1 mostra a relação dos estudantes com a informática antes de ingressar 

na licenciatura. 

Gráfico 01. Conhecimentos prévios de informática antes de ingressar na Licenciatura 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

Ao analisar o gráfico apresentado, observa-se que grande parte dos licenciandos 

afirmou ter estudado informática antes de ingressar na licenciatura. Foi verificado, a partir dos 

questionários, que os mesmos adquiriram os conhecimentos básicos da informática através de 

cursinhos particulares, em grande parte, após a conclusão do ensino médio. Essa é uma 

realidade bastante discutida por profissionais e estudantes pesquisadores da área da educação e 

tecnologia, uma vez que dialogam sobre a necessidade de compreender a informática como área 

de conhecimento, e não apenas como ferramenta de auxílio para ouros saberes.   

A partir da observação registrada em vídeo, percebeu-se a importância do 

levantamento dos conhecimentos prévios como sendo um dos principais fatores para que a 

mediação pedagógica e as construções se efetivassem, uma vez que a aprendizagem é 

Você já havia estudado informática antes de 

ingressar na Licenciatura?

Sim

Não

03

11 
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significativa, segundo Moreira (2012), quando uma informação interage com o conhecimento 

que já existe, sendo possível modificar o que já se conhece com o que lhe é apresentado. Assim, 

é importante o medidor fique atento à distância que tende a se estabelecer entre o mundo da 

ciência e o cotidiano. Observou-se, ainda que através dos movimentos de mediação os sujeitos 

conseguiram estabelecer as conexões entre o que já sabiam e o novo conhecimento, verificado 

a partir dos mecanismos (associações) que utilizaram para resolução do problema.   

Quanto a Placa Raspberry PI, foi observado que 100% (cem por cento) dos 

estudantes não conheciam a ferramenta antes da realização da atividade. Reflete-se aqui sobre 

o papel dos sujeitos no processo da atividade, uma vez que houve participação ativa do 

aprendiz, nesse contexto, no sentido em que, demonstraram-se curiosos frente ao novo 

conhecimento que estava sendo construído. Também é conferida a importância do papel do 

professor para mediar à situação para que todos possam participar da atividade, de forma 

curiosa e investigativa. 

Nessa perspectiva, FREIRE (2011, p.83) afirma que: 

Enquanto professor deve saber que sem a curiosidade que me move, que me 

inquieta, que me insere na busca, não aprendo e nem ensino. O fundamental é 

que professor e alunos saibam que a postura deles, é dialógica, aberta, curiosa, 

indagadora e não passiva, enquanto fala ou enquanto ouve.  O importante é 

que o professor e alunos se assumam epistemologicamente curiosos. 

A atividade realizada com a Placa Raspberry, consistiu na problematização de uma 

situação de ensino e aprendizagem que tentou desafiar os sujeitos a montar o computador a 

partir da placa.  De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) a resolução de 

problemas, como uma metodologia de ensino aliada ao desenvolvimento da capacidade 

intelectual e cognitiva do aluno possibilita aos estudantes a mobilização dos conhecimentos e 

o gerenciamento das informações que estão ao seu alcance. (BRASIL, 1998). Nesse sentido, a 

resolução de problemas é importante para despertar o interesse e a curiosidade do aprendiz, de 

forma a aproximar o conteúdo ao cotidiano dos mesmos, fazendo-os perceber que a Informática 

esta presente no cotidiano, mas também, dentro da sala de aula, o que viabiliza uma 

aprendizagem significativa. Dessa forma, considera-se que as estratégias de ensino por meio da 

resolução de problemas provocam conflitos e estimulam o papel ativo dos sujeitos no processo 

de construção da aprendizagem.     

Em relação às considerações sobre atividade realizada com a placa Raspberry PI, 

os alunos participantes puderam registrar, a partir do questionário, as impressões que tiveram 

sobre o aspecto de considerar ou não a atividade interessante, atenta-se nesse contexto para o 
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importante papel do mediador. Destacam-se na tabela 1 algumas falas que serão identificadas 

da seguinte maneira: (P1), (P2), onde “P” tem significado de participante.  

 

Tabela 01. Sobre as considerações em relação à atividade  

 

Afirmações Definição 

Afirmação (P6) Considero interessante, pois não conhecia a placa, e a atividade 

foi bastante boa, e muito significativa. 

Afirmação (P1) Considero interessante, pois foi uma atividade dinâmica e 

bastante proveitosa. 

Afirmação (P5) Considero interessante, pois despertou-me curiosidade. 

Afirmação (P10) Considero interessante, pois a ferramenta é de baixo custo, e 

pela dimensão torna-se cômodo. 

Afirmação (P12) Considero interessante, pois deu-nos a visão de uma ferramenta 

rápida e prática que pode ser usada em várias situações. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 2017 

Analisando as respostas, pode-se observar que as impressões registradas pelos 

estudantes acerca da atividade evidenciam o papel mediador da ferramenta no processo de 

ensino e aprendizagem evidenciando seu potencial educativo. É verificado, principalmente, a 

partir da afirmação P12, na qual o estudante considera que a placa pode ser utilizada em várias 

situações e em diferentes contextos. Destacam-se, ainda, nesse cenário, a importância do 

professor mediador para direcionar os caminhos a serem percorridos, Para a resolução do 

problema proposto. 

Sobre a afirmação do P1, que diz que a “atividade foi dinâmica e proveitosa”, 

podem-se observar as contribuições que as tecnologias digitais possibilitam para novas formas 

de ensinar e aprender, que podem proporcionar a formação dos sujeitos mais ativos em seu 

processo de construção cognitiva, de modo que o papel do educador, ao fazer uso das 

ferramentas tecnológicas em sua prática pedagógica, torna-se mediador do processo de ensino 

e os estudantes, todos os sujeitos construtores do conhecimento. A placa Raspberry como 
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ferramenta mediadora para o ensino é capaz de despertar nos alunos a curiosidade necessária, 

sendo uma ferramenta capaz de desenvolver a capacidade interativa e criativa na compreensão 

e resolução de problemas.  

Para o desenvolvimento da atividade a turma foi dividida em dois grupos (A e B), 

e consistiu em desafiar os estudantes a montar o computador a partir da placa Raspberry PI, 

integrando os componentes necessários para o funcionamento, que foram retirados da caixa.  

Sobre a atividade, consideram-se quatro elementos importantes para o processo de mediação 

pedagógica, bem como, para a construção do conhecimento do aprendiz, a saber: o sentir-se 

desafiado diante da resolução de um problema; a relação dos conhecimentos prévios com o 

novo; a interação entre os sujeitos e a participação do pesquisador/mediador direcionando a 

atividade.  

De acordo com teoria construtivista de Piaget, a estrutura cognitiva do sujeito e a 

valorização dos diferentes níveis de desenvolvimento são facilitadas pela oferta de atividades e 

situações que sejam desafiadoras. O gráfico 02 mostra o quanto a atividade de montar o 

computador a partir foi desafiadora.  

Gráfico 02.  Desafios na montagem do computador a partir da placa Raspberry 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 2017 

Analisando o gráfico, pode-se perceber que, com a divisão de dois grandes grupos, 

ficou perceptível que alguns estudantes participaram mais que outros dessa forma, sentiram-se 

mais desafiados diante do problema. Observa-se que trabalhos com grupos em menor 

quantidade de participantes poderão proporcionar uma maior participação de todos os sujeitos. 

Senti-me desafiado a montar o computador a 

partir da Placa?

Muito

Pouco

Mais ou menos

07

05

03
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Reconhece-se que, propor uma atividade que seja desafiadora, é um componente importante 

para que uma mediação pedagógica possa se efetivar.  

Sobre conseguir relacionar os conhecimentos já construídos com os novos, O 

gráfico 03 destaca as contribuições de Ausubel (2000), sobre importância do levantamento dos 

conhecimentos prévios para que a aprendizagem seja significativa.  

Gráfico 03. Relação dos conhecimentos construídos com os que foram trabalhados  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 2017 

Ao analisar o gráfico observa-se que grande parte dos estudantes afirmou ter 

conseguido relacionar os conhecimentos que já foram construídos a parir de suas experiências, 

com o novo que foi trabalhado. A partir da análise do vídeo, observou-se que os alunos que lá 

no início da discussão disseram não ter o conhecimento da informática antes de ingressar na 

licenciatura, demonstraram um pouco de dificuldade nesse sentido. 

Segundo Ausubel (2000), aprendizagem para que seja significativa deve envolver 

e possibilitar a aquisição de conhecimentos de forma clara, para que o aprendiz possa aproveitar 

o máximo da informação (material) que lhe é disponibilizado. Para que seja possível estabelecer 

uma construção e sua aprendizagem. É importante salientar que os sujeitos precisam estar 

dispostos a relacionar o conteúdo de maneira consistente e não arbitrária. Dessa forma, o 

professor como mediador deve levar em consideração as experiências que estudantes trazem de 

suas vivencias, e a partir destes, criar situações que favoreçam a aprendizagem. 

A estratégia da atividade em grupo a partir da concepção da aprendizagem 

colaborativa, parte da ideia de construção coletiva, na busca de novos conhecimentos, que por 

sua vez, resultam da interação entre os indivíduos. O sujeito é o protagonista na aquisição do 

Consegui relacionar os conhecimentos que tenho 

sobre informática com os que foram 

trabalhados?

Muito

Pouco

04

11 
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conhecimento, o indivíduo constrói a partir da sua interação com o meio, no entanto, essa 

relação é permeada pela interação com o outro, tendo aqui a clareza de que esse outro 

desempenha um papel de extrema relevância no processo de aprendizagem. A interação social 

e a troca entre indivíduos funcionam como estímulos ao processo de aquisição do conhecimento 

(CAMPOS et al, 2000). 

A sala de aula é composta por alunos em diferentes níveis de desenvolvimento, 

tanto real quanto potencial, o mediador irá criar situações de interação que possibilitem que 

cada sujeito seja agente de sua aprendizagem. A partir do pressuposto teórico sobre o conceito 

de ZDP, observou-se a importância do sujeito mais experiente (mediador) para direcionar a 

atividade em grupo, bem como, foi verificado que os indivíduos mais capazes estiveram 

ajudando os sujeitos menos experientes em relação ao conteúdo.  

 

Figura 04: Momento de interação durante a atividade  

 

Fonte: ROCHA, 2016 

Para análise, observa-se que no decorrer da atividade foi perceptível que nos dois 

grupos a figura de do mediador foi essencial para a resolução do desafio de montar o 

computador a partir da placa. Reforça-se, neste contexto a ideia de aprendizagem colaborativa 

que fundamenta a ideia de que o conhecimento é construído socialmente, a partir da interação 

entre as pessoas e não da transferência do professor para o aluno. Vygotsky (1984) afirma que 

“o estudante aprende e desenvolve-se realizando uma tarefa através da interação com os 

outros”. Tal referencial tem servido para a reflexão sobre a concepção de trabalho colaborativo. 

Nesse sentido, enfatiza-se a interação estudante-professor ou estudante-estudante. 

TORRES (2004, p.50), afirma que uma proposta colaborativa caracteriza-se pela:  
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Participação ativa do aluno no processo de aprendizagem, mediação da 

aprendizagem feita por professores e tutores; construção coletiva do 

conhecimento, que emerge da troca entre pares, das atividades práticas dos 

alunos, de suas reflexões, de seus debates e questionamentos; interatividade 

entre os diversos atores que atuam no processo; estimulação dos processos de 

expressão e comunicação, flexibilização dos papéis. 

 

De acordo com Coll (2009), o começo do conhecimento humano se constrói na 

interação homem-meio, sujeito-objeto. Conhecer consiste em operar sobre o real e transformá-

lo a fim de compreendê-lo, é algo que se dá a partir da ação do sujeito sobre o objeto estudado. 

Aprendemos quando somos capazes de elaborar uma representação pessoal (esquema) sobre o 

objeto ou realidade que pretendemos aprender. Vale lembrar que os esquemas vão se 

transformando e evoluindo a partir de um constante processo de equilibração superior. Para 

Piaget (2011), todo comportamento procura sustentar um equilíbrio entre os fatores entre os 

fatores internos e externos, ou mais em geral, entre a assimilação e acomodação. Isto significa 

dizer que, o sujeito em contato com o meio busca, constantemente, organizar e adaptar-se às 

situações e objetos que fazem parte desse meio. Os esquemas são representações de uma 

situação concreta ou conceito. O indivíduo não atua na realidade diretamente, mas através dos 

esquemas já formados;       

Observa-se a que o papel dos sujeitos foi importante uns com outros, no entanto 

percebeu-se uma figura de liderança, nesse contexto, o papel do professor nessa mediação seria 

importante. O gráfico 03 é referente às dificuldades encontradas para resolução da atividade.  

Gráfico 05. Dificuldades na realização da atividade de mediação 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2017. 

Enfrentou alguma difilcudade para montar o 

computador a partir da placa?

Sim

Não13

02
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Primeiramente, é importante destacar que dois (2) estudantes afirmaram sentir 

alguma dificuldade na realização da atividade, e estes tiveram oportunidade de expressar de 

forma subjetiva quais foram essas, apresentam-se: 

“Dificuldade de reconhecer alguns cabos entradas” (P9)  

“O fato de não conhecer a placa dificultou um pouco” (P15) 

Os sujeitos que afirmaram não sentir dificuldades para realizar a atividade 

demonstraram-se ativos e ao mesmo tempo, familiarizados com a ferramenta de estudo (placa 

Raspberry PI). Observou-se que as dificuldades elencadas estão relacionadas à carência do 

conhecimento básico da informática. Foi observado também que, diante do problema proposto, 

esses mesmos sujeitos não se sentiram protagonistas realizando a tarefa em um grande grupo, 

ficaram um pouco inseguros e retraídos. A aprendizagem é um processo singular, cada aluno 

tem sua própria forma de aprender, ainda que possa ser beneficiado pelo trabalho em grupo. A 

partir do diálogo o professor conhece o aluno, somente assim, pode refletir sobre as 

modificações necessárias no processo para favorecer seu desenvolvimento. Para o aprendiz que 

sente dificuldades em seu processo, o professor pode ajudar a estabelecer relações entre o 

conhecimento novo e o que já domina. Para isso, pode-se buscar outras possibilidades de 

mediação pedagógica, por exemplo, diversificando o método de se trabalhar determinado 

conteúdo ou trazendo elementos que aproximem mais da realidade do sujeito. 

 

Tabela 02. Você considera que a Placa Raspberry PI como recurso no processo de 

ensinar Informática contribuiu para uma aprendizagem exitosa? 

 

Afirmações Definição 

Afirmação (P1) Sim, pois ajudará no desenvolvimento lógico do aluno, além de 

desafiá-lo ao descobrimento do assunto, motivando ao mesmo a 

vontade de montar um computador. 

Afirmação (P2) 
A placa trouxe uma nova proposta sobre a Informática, uma 

nova ferramenta de ensino mais dinâmica e significativa. 
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Afirmação (P3) Sim, melhora na praticidade de se ter um computador a qualquer 

momento e realizar funções diversas com ele. 

Afirmação (P4) Sim, porque permite como, por exemplo, programar sem tanta 

dificuldade, no caso (crianças, idosos...). 

Fonte: elaborada pelo autor, 2017. 

 

As falas destacadas na tabela 2 reforçam as discussões realizadas durante todo o 

corpo do trabalho. A placa Raspberry PI possui potencial educativo e desempenha diferentes 

funções que podem contribuir de forma significativa para a transformação da prática 

pedagógica do professor, no sentido de trazer novas possibilidades de ensino mais dinâmico e 

interativo. Reflete-se sobre a importância do trabalho, especialmente ter sido uma atividade 

realizada com futuros professores, acredita-se que propostas como essas na formação docente 

são, potencialmente, enriquecedoras para uma formação que articule teoria e prática.     

Ao final do questionário foi delimitado um espaço opcional para sugestões referente 

à atividade. Destacam-se a seguir as sugestões deixadas à atividade: 

 

“Levar a proposta para o ensino público” (P11). 

 

“Usar no início do período da Licenciatura para estimular mais os alunos a 

estudar informática“ (P12). 

 

“Apresentar aos novatos no intuito de despertar o interesse pelo curso“ (P7). 

 

As sugestões descritas pelos estudantes apontam para o potencial educativo da placa 

Raspberry, no sentido de que destacam diferentes possibilidades para a sua utilização no 

processo de ensino e aprendizagem.  

Uma última análise da atividade foi observada no momento em que os componentes 

eram retirados da caixa para, assim, realizar as conexões na Placa. Verificou-se que a 

problematização e o desafio ficaram um pouco comprometidos, na medida em que, na caixa, 

somente havia os elementos que seriam necessários à utilização da montagem do computador. 

Dessa forma, rapidamente, os sujeitos conseguiram fazer as conexões entre os diversos 
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equipamentos, e com os conhecimentos construídos. Considera-se que, para uma próxima 

atividade, mais interessante será que, em outras proposições de atividade, incluíssem não só os 

instrumentos que seriam utilizados na montagem do computador, como também outros que não 

teriam utilidade na funcionalidade da ferramenta, a fim de “dificultar” /desafiar um pouco mais 

a atividade, gerando conflitos cognitivos que possibilitassem, por exemplo, que os estudantes 

interagissem mais entre si.  

Para Piaget (1974), os conflitos cognitivos desempenham um papel positivo na 

aquisição de novos conhecimentos. Ainda, para o autor, os erros são o resultado visível de um 

processo dinâmico que dirige todo desenvolvimento a tendência ao equilíbrio nas instituições 

entre o sujeito e o seu meio ambiente, processo denominado pelo fator de equilibração. 

Considera que cada indivíduo, ao se defrontar com uma nova informação, utiliza-se de seus 

mecanismos de resistência, expressados através do confronto instaurado sempre que o contato 

com a realidade provoca, no sujeito, um desequilíbrio consequente do “choque” com os 

conhecimentos já internalizados historicamente pelos mesmos. 

Podem-se observar as contribuições que as novas tecnologias digitais da 

informação e comunicação possibilitam para novas formas de ensinar e aprender, que podem 

proporcionar a formação de sujeitos mais ativos em seu processo de construção cognitiva, de 

modo que o papel do educador, ao fazer uso das ferramentas tecnológicas em sua prática 

pedagógica, torna-se mediador do processo de ensino e os estudantes, todos os sujeitos 

construtores do conhecimento. 

 

4.2 DESDOBRAMENTOS DO ESTUDO: RELATO DE EXPERIÊNCIA NO PIBID 

 

Concomitante ao período das análises dos dados alcançados com a pesquisa de 

campo teve-se a oportunidade, através do Programa Institucional de Bolsas para Iniciação à 

Docência (PIBID), de vivenciar uma experiência com alunos do ensino fundamental da Escola 

Estadual Manoel de Melo Montenegro, localizada no município de Ipanguaçu. Tratou-se de 

uma demonstração sobre a montagem da placa Raspberry PI, realizada numa feira de ciências 

da referida escola. Salienta-se que, embora o relato não se apresente como foco principal desta 

investigação, essa vivência trouxe contribuições importantes para desdobramentos futuros 

sobre a temática abordada, bem como, subsídios para a mediação pedagógica em diferentes 

níveis de aprendizagens.  
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O programa PIBID é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e valorização da 

formação de professores para a educação básica. Sua principal finalidade é a inserção dos 

estudantes das licenciaturas no cotidiano das escolas da rede pública de ensino, 

proporcionando-lhes uma articulação entre a teoria e prática necessária à formação docente. A 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) apoia o programa, e 

é responsável por aprovar os projetos elaborados pelos coordenadores de cada Instituição de 

Ensino Superior (IES) conforme o edital de seleção vigente. 

A escola onde ocorreu a feira de ciências era parceira do PIBID, e espaço onde os 

bolsistas realizavam as tarefas e compartilhavam experiências. Para a atividade a ser 

desenvolvida na feira consistia na demonstração da montagem do computador a partir da placa. 

Foi utilizado na ocasião, teclado, mouse, cabo HDMI, micro cartão SD, monitor, fonte de 

alimentação e a placa Raspberry PI. Teve como perspectiva apresentar a ferramenta como uma 

proposta inovadora e observar, mesmo que rapidamente, como os sujeitos iriam se comportar 

naquele momento.  

O público participante foi em grande parte alunos do ensino fundamental, mas 

também, participaram alguns professores e alunos do ensino médio. É sabido que a dinâmica 

de uma atividade realizada numa feira de ciências, não permite análises profundas, pois a 

rotatividade de pessoas é muito grande, e a repetição de um determinado movimento faz parte 

do processo. Porém, foi acordada uma quantidade de oito alunos (grupo) que por vez. Dessa 

forma, foi possível garantir a participação e momentos de interação entre os sujeitos.  

A partir das demonstrações foi possível observar alguns aspectos importantes para 

o processo de aprendizagem, tais como, a interação entre os sujeitos, a partir do momento em 

que compartilhavam informações, e a interação dos sujeitos com a ferramenta, quando alguns 

estudantes se propuseram a utilizar o Raspberry sendo que demostraram conhecimento sobre a 

linguagem de programação Scratch (programa instalado no sistema Raspbian), voltada para 

estímulo do raciocínio lógico e matemático.  

Para análise destacam-se algumas falas observadas a partir do feedback dos alunos 

e professores:  

 “Poder levar a placa para qualquer lugar ocupando um espaço mínimo, é 

fantástico” (Professor1). 
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“É uma proposta muito interessante que pode contribuir para um ambiente 

dinâmico de aprendizagem” (Professor2). 

 

“Que legal, com essa placa eu poderia criar muitas coisas” (aluno1). 

 

“É uma ferramenta interessante que permite aprender a programar, e ainda pode 

levar pra casa” (aluno2).     

 

  Analisando as falas dos professores reforça-se a ideia de que ainda existem muitos 

desafios a serem superados para a integração das novas tecnologias no processo de ensino e 

aprendizagem. Embora não fosse possível uma análise mais aprofundada, pode-se observar na 

fala do professor1, que ainda existe uma resistência em perceber a utilização da tecnologia 

como instrumentos mediadores significativos para o processo de mediação pedagógica. Por 

outro lado, na fala do professor 2, essa integração já é vista como uma possibilidade de interação 

e promoção de aprendizagem. Percebe-se, que ainda são habilidades e competências que 

precisam ser aprimoradas.  

Em análise, reflete-se sobre as falas dos alunos considerando que os mesmos se 

relacionam com a tecnologia seu dia a dia na realização de diversas atividades e acesso a 

informação. Observou-se que estes se mostraram curiosos e dispostos a aprender nesse 

contexto.  

 

Figura 04 – Momento de interação entre os sujeitos  

  

 

Fonte: bolsistas do PIBID, 2016. 
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Para finalizar, entende-se que a integração das novas tecnologias no processo de 

ensino aprendizagem criam ambientes ricos em possibilidades de aprendizagens nos quais os 

sujeitos se sintam motivados para aprender. Reconhece nesse contexto, o papel ativo dos 

sujeitos e a importância de uma figura mediadora para criar ambientes e situações que venham 

a estimular, orientar e desafiar os alunos em seu processo de construção.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O propósito principal deste trabalho foi analisar como ocorre o processo de ensino-

aprendizagem mediado pela tecnologia ao fazer uso da placa Raspberry PI como instrumento 

mediador. Constatou-se que o tema abordado é um indicador para inúmeros outros 

questionamentos e aponta para sucessivas inquietações dentro de vários aspectos. Encaram-se 

as considerações finais como um novo ciclo, pois não se pretende encerrar aqui as discussões 

sobre o tema, pelo contrário, a pesquisa trouxe subsídios para desdobramentos futuros. 

A partir das reflexões e análises dos dados coletados, considera-se que o estudo 

atingiu os objetivos específicos da pesquisa, na medida em que trouxe elementos e situações 

que permitiram reconhecer os principais fatores envolvidos no processo de mediação 

pedagógica, bem como, discutir sobre o papel dos sujeitos no processo de ensino e 

aprendizagem mediado pelas novas tecnologias que pretende formar alunos mais ativos em seu 

processo de construção, e o papel do educador, ao fazer uso das ferramentas tecnológicas em 

sua prática pedagógica, torna-se mediador do processo de ensino. Ainda, foi possível evidenciar 

o papel mediador da ferramenta Raspberry PI para o ensino de Informática e potencial educativo 

observado a partir das análises de trabalhos desenvolvidos na área afins e não afins.  

Assim, entre propostas, dificuldades e contribuições, “nasce” para escola, por meio 

das novas tecnologias, um desafio e uma oportunidade: estabelecer um projeto pedagógico que 

considere as inovações tecnológicas e promova a interatividade dos alunos. Os estudantes atuais 

nasceram em um mundo transformado, com imensas possibilidades de informações e 

conhecimentos, exigindo um professor que compreenda essa realidade, para que possa, assim, 

trocar informações e experiências com os alunos, e não apenas transmitir informações.  

Na sociedade contemporânea, as escolas e os professores vivem um período de 

transformações. A escola tradicional precisa adaptar-se não só ao novo aluno, mas também à 

nova formação dos docentes. Mas, vale salientar que, para haver mudança, não basta somente 

trocar os recursos antigos pelos atuais, faz-se necessário planejar novas estratégias de ensino 

que proporcionem ao aluno um papel ativo no processo de aprendizagem e ao professor uma 

função mediadora na construção do conhecimento e os sujeitos cognoscentes. 

Por fim, essa pesquisa tratou das questões da inserção das novas tecnologias no 

processo de ensino e aprendizagem, considerando significativamente o papel do professor como 

mediador, bem como a sua prática, destacando a necessidade de uma educação que acompanhe 
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a evolução da sociedade, mas procure formar alunos críticos e reflexivos diante da informação; 

e os profissionais refletir sobre o seu papel formativo diante das novas possibilidades de ensino 

mediado pelas ferramentas tecnológicas.  

O estudo foi importante para minha formação como professora e pesquisadora, 

sobretudo porque a atividade proposta e analisada traz dimensões relevantes tanto para a 

formação docente quanto para a prática do professor no ensino básico, verificado a partir das 

atividades realizadas com professores e alunos em diferentes níveis de aprendizagem. Acredita-

se que, quanto mais atividades dessa magnitude forem realizadas na formação docente, mais irá 

possibilitar subsídios e estratégias instrumentais para o procedimento de como o professor 

poderá utilizar as ferramentas na educação básica.  
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ANEXOS 

ANEXO 01 - PLANO DE AÇÃO 

PROPOSIÇÃO METODOLÓGICA PARA O ENSINO DE INFORMATICA 

UTILIZANDO A PLACA RASPBERRY PI 

IDENTIFICAÇÃO 

Pesquisador (a): Aysla Mylene Ferreira da Rocha 

Tempo previsto para a atividade: 90 minutos  

Sujeitos participantes: alunos da licenciatura em informática / 2º período 

Local: sala de vídeo conferência 

OBJETIVO 

Analisar como ocorre o processo de ensino e aprendizagem mediado pela tecnologia, 

evidenciando o potencial educativo da placa Raspberry PI.   

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 Contextualização sobre o tema a partir de slides; 

 Apresentação da ferramenta de estudo (placa Raspberry PI); 

 Propor o desafio de montar o computador a partir da placa; 

 Direcionamentos para a atividade 

MATERIAIS UTILIZADOS 

 Placa Raspberry PI; 

 Mouse; 

 Teclado; 

 Cabo HDMI; 

 Monitor de TV; 

 Micro cartão SD; 

 Caixa de papelão; 
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ANEXO 02 - ROTEIRO SEMI ESTRUTURADO PARA A MEDIAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

 

O roteiro com as questões mediadoras para mediar atividade de campo  

1. Gostaria de aprender a montar um computador? – Nesse momento, pergunto se já 

tiveram oportunidade de montar um computador, conhecer seu funcionamento.  

2. O que precisamos para montar o computador? (levantamento dos conhecimentos 

prévios). 

3. Reconhecendo a importância de cada componente, o que cada uma das partes 

faz?     

(como irá começar?) tentarei mediar às falas dos alunos para que as construções 

aconteçam de forma positiva;        

(o que cada parte faz?) 

a. O sistema operacional;  

b. Mouse e Teclado; 

c. Conectar a TV através do cabo HDMI;  

d. Fornecer energia. 

  

Obs.: certificar-se que todos os componentes e cabos estão conectados corretamente, 

antes de fornecer energia para o Raspberry PI.   

 

4. Relacionar os elementos e processos desenvolvidos na atividade com os 

conhecimentos construídos na disciplina de Psicologia da educação, sobre o 

processo de ensino e aprendizagem.  
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ANEXO 03 - QUESTIONÁRIO DE ATIVIDADE DE CAMPO 

 

1. Você já havia estudado informática antes de ingressar na Licenciatura em Informática? 

( ) Sim, onde e em qual contexto? ___________________________________ Não ( ) 

2. Você conhecia a placa Raspberry antes da atividade? 

( ) sim, onde e em qual situação ___________________________________________ 

3. Sobre suas considerações em relação à atividade: 

( ) Interessante, Pois ____________________________________________________ 

(  ) Não gostei, pois _____________________________________________________ 

4. Sobre a atividade proposta 

Senti-me desafiado a montar o computador a partir da placa 

(  ) muito   (  ) pouco   (  ) mais ou menos 

Consegui relacionar os conhecimentos eu tenho sobre informática com os que foram 

trabalhados 

(  ) muito   (  ) pouco   (  ) mais ou menos 

A interação entre os participantes foi importante para o desenrolar da atividade 

(  ) muito   (  ) pouco   (  ) mais ou menos 

A participação do pesquisador orientando o processo da atividade foi fundamental 

(  ) muito   (  ) pouco   (  ) mais ou menos 

 

5. Enfrentou alguma dificuldade para montar o computador a partir da placa? 

(  ) Não   (  ) Sim. Se sim, qual (ais)? 

 

6. Você considera a Placa como recurso no processo de ensinar Informática contribuiu 

para uma aprendizagem exitosa? Explique. 

 

7.     Sugestões para a atividade: 
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ANEXO 04 - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 

EU _______________________________, CPF _______________, RG _____________, 

Depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos da pesquisa, bem 

como de estar ciente da necessidade do uso de minha imagem, AUTORIZO, através do presente 

termo, para fins científicos. 

Ipanguaçu, _____ de ________  

_________________________________ 

Sujeito da Pesquisa 

 

 

IMAGENS DA ATIVIDADE DE CAMPO  
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IMAGENS FEIRA DE CIÊNCIAS 

 

           


