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Resumo 
A presente proposta de investigação surge a partir de estudos e pesquisas realizadas 
no Grupo de Estudos, Tecnologias Digitais, Ensino e Aprendizagem (DidaTIc), 
desenvolvido na Universidade Estadual de Londrina. O trabalho objetiva compreender 
como a literatura no campo da educação tem tratado o uso das ferramentas didáticas 
no processo de ensino-aprendizagem. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica a partir 
do levantamento das produções científicas nas bases de dados do Scielo (Scientific 
Electronic Library Online) e Reccap (Repositórios Científicos de Acesso Aberto de 
Portugal), com recorte temporal de cinco anos (2014 a 2018), artigos, em língua 
portuguesa, com os seguintes descritores “Ferramentas Didática”.  Os resultados 
demonstram que os artigos analisados, focam-se prioritariamente em relatar a sua 
experiência a respeito do uso da ferramenta didática. 

Palavras-chave: Tecnologia; Artefatos Digitais; Ferramentas Didáticas; 
Aprendizagem 
 
Introdução  

As tecnologias sempre estiveram presentes, desde os primórdios da 

humanidade como instrumentos criados pelo homem para sua sobrevivência.  Pode-

se afirmar que de maneira ampla, os artefatos são criações humanas a partir de uma 

sociedade e de uma cultura. De acordo com Lévy (2010, p. 21), “o próprio uso 

intensivo de ferramentas que constitui a humanidade enquanto tal”. 

 Com recorte específico este estudo centra-se nos artefatos utilizados no 

campo da educação e do Ensino e Aprendizagem. Parte-se do pressuposto que o  

campo da educação tem sido afetado também pelas recentes tecnologias digitais, aqui 

denominados por “ferramentas didáticas”.  
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Como citado acima, o campo da educação tem sido afetado pelas tecnologias 

digitais, e este é um fenômeno que nos motiva a estudar a respeito desse novo 

contexto educacional. Importante compreendermos como as tecnologias estão sendo 

utilizadas e tratadas no âmbito das pesquisas acadêmicas a fim de ampliar seus usos 

de forma consciente, transformadora e potencializadora de conhecimentos.  

Esse estudo faz parte do projeto DidaTIc, um projeto de pesquisa e extensão, 

da Universidade Estadual de Londrina (UEL), projeto formado por alunos de 

graduação, pós-graduação, mestrandos e professores da UEL. Projeto este, que tem 

como objetivo compreender como as tecnologias digitais tem sido utilizadas pelos 

professores em seus diferentes níveis. Entretanto, na contramão da maioria das 

pesquisas, não se pretende denunciar ou diagnosticar “aquilo que a escola não pratica 

adequadamente”, mas lançar luz naqueles professores que apesar de condições 

adversas buscam desenvolver práticas com tecnologias. São focos de nosso interesse 

no DidaTic: O que mobiliza um professor a desenvolver práticas com tecnologias? A 

Formação inicial e continuada são fatores importantes na consecução dessas 

práticas? Como os docentes percebem o potencial das ferramentas? Estes 

professores ao utilizarem estes artefatos possuem uma base teórica destas práticas? 

Estas e outras indagações tem nos instigado a investigar os usos por meio de 

narrativas de professores que já desenvolvem ou desenvolveram práticas com 

tecnologias digitais.  

Para o presente estudo, que é um recorte da pesquisa maior, iremos analisar o 

uso das ferramentas didáticas no contexto educacional. Desta forma, o presente 

estudo tem por objetivo compreender como a literatura no campo da educação tem 

tratado o uso das ferramentas didáticas no processo de ensino-aprendizagem?  

Importante ressaltar que o termo “ferramentas didáticas” tem o propósito de 

conceituar de forma mais específica os artefatos, ferramentas, tecnologias e seus 

usos de maneira a contribuir para o processo de Ensino. Compreende-se neste 

sentido, que as tecnologias, ferramentas ou artefatos como denominam alguns 

autores, só possuem sentido e função se forem utilizados como ferramentas didáticas 

para ensinar e para aprender. 

Em relação ao emprego da tecnologia no ensino, devemos nos atentar a alguns 

questionamentos, tais como: quais ferramentas estão sendo utilizadas? Para qual 

finalidade está sendo empregado essa tecnologia? Estão sendo utilizadas para 
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ensinar quais conteúdos e de que forma? Entretanto, o presente estudo busca de 

maneira específica o termo “ferramenta didática”. 

 

Objetivos 

Compreender como a literatura no campo da educação tem tratado o uso das 

ferramentas didáticas no processo de ensino-aprendizagem?  

 

Metodologia  

O presente estudo trata de uma pesquisa de cunho bibliográfico da qual 

utilizamos como base de dados o Scielo (Scientific Electronic Library Online) e Reccap 

(Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal), publicados entre os anos de 

2014 e 2018, publicados em língua portuguesa. Utilizamos o descritor “Ferramenta 

Didática” no site de busca SCIELO e RECCAP, para encontrar os artigos que 

tratassem do tema em questão. Após identificação, os resultados foram analisados e 

elegemos como critérios de exclusão/inclusão apenas textos que tratassem de 

tecnologias como ferramentas didáticas.  

Posterior a essa etapa, os artigos passaram por nova seleção levando em 

conta o foco específico do estudo. 

 

Referencial teórico 

É possível evidenciar que o uso das tecnologias mudou as nossas relações, 

modificaram o nosso modo de ver e agir no mundo em vários aspectos da vida 

cotidiana. De acordo com Fantin (2012, p.299), “[...] a dimensão político-cultural da 

formação deve abordar as grandes mudanças sociais provocadas pelas mídias e 

tecnologias na economia, ciência, arte, cultura, nos relacionamentos humanos e na 

formação escolar.” 

Para Fantin (2012, p.300), as mídias contribuem para formas de socialização 

e transmissão e participam como elementos importantes para a nossa construção de 

significados da nossa inteligibilidade do mundo. Contudo, a mídia nos permite e 

contribui com a nossa formação para o entendimento do mundo, nos tornando aptos 

a entender este e construir um olhar crítico sobre ele. 

Em relação a cultura digital, podemos dizer que, para Cordeiro e Bonilla (2017, 

p. 1):   
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a cultura digital faz parte do contexto contemporâneo no qual 
estamos inseridos, podendo-se perceber as mudanças 
significativas que vêm provocando em nossa vida diária, nas 
maneiras de relacionar, refletir, trabalhar, produzir, construir 
conhecimentos e cultura. (CORDEIRO, BONILLA, 2017, p. 1) 

No contexto escolar, ao se referir aos estudantes podemos dizer que estes 

estão constantemente em contato com essa cultura digital e seu meio de adquirir 

conhecimento não mais se restringe aos espaços escolares e nem aos professores 

como únicos transmissores de conteúdo, segundo Lemos (2009, p. 29), estamos em 

meio a uma mobilidade informacional, que se define pelo acesso rápido, pleno e fácil 

à informação. No mundo atual, a acessibilidade e a facilidade de acesso a 

determinada informação, se torna presente, e esse acesso está cada vez mais rápido. 

De acordo com Lemos (2009, p. 30), “[...] com as novas mídias móveis digitais, 

ampliam-se as possibilidades de consumir, produzir e distribuir informação”. 

Anteriormente, a informação era apenas transmitida de maneira física e presencial, 

hoje conseguimos ter acesso e produzir conteúdo de diversas maneiras, pelos 

dispositivos móveis, em diversos lugares, e a qualquer momento, nós dissipamos a 

informação e nos comunicamos com mais facilidade, alcançando um número muito 

maior de receptores, que também se tornam produtores.  

 Podemos dizer também, que estamos em plena conectividade, pois os 

dispositivos móveis fazem parte de nosso cotidiano de maneira ubíqua. Com isso o 

professor passa a não ser a único a lidar com informações como ocorria em um 

período nem tão distante. De acordo com Cordeiro e Bonilla (2017, p. 2), “a inserção 

dos dispositivos móveis, é fundamental para os processos educacionais”, ainda sobre 

essas autoras podemos dizer que as tecnologias digitais móveis potencializam a 

nossa interação, a intervenção e a ressignificação dos conceitos e valores.  

 Para Kersch, Marques (2016, p.83): 

Não é possível separar a escola da sociedade na qual se 
encontra inserida, deixando o ‘mundo real’ do lado de fora. Não 
se podem ignorar as práticas de letramento de que os alunos se 
ocupam quando não estão na escola 

  

Tomando a ideia dos autores acima, faz-se importante não separar a instituição 

escolar da sociedade na qual ela se encontra, pois não podemos ignorar as formas 

de acesso à informação e a aprendizagem fora do ambiente escolar. Vemos que, nos 
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dias atuais os alunos não apenas recebem a informação, mas também constroem e 

produzem o seu próprio conhecimento.  

Segundo Miranda (2018, p.85), o cenário em que se encontram as demandas 

escolares do período atual traz como desafio à escola a necessidade de pensar e 

construir novas propostas metodológicas e didáticas alinhadas à cultura digital. Para 

se adequar às escolas do século XXI, a apropriação da cultura digital se torna algo 

importante.  

Para Cordeiro e Bonilla (2017, p. 2) em relação a permanência de uma escola 

que apenas transmite os conteúdos pelo ensino oral e escrito, devemos obter a 

“superação dessa escola ao abrir-se a esse movimento contemporâneo das 

tecnologias digitais de comunicação que estão no mundo e chegam aos cotidianos 

escolares.” 

Ao tomar como base as ideias de Foureaux et al (2018), podemos dizer que o 

uso de metodologias tradicionais e convencionais que não mais atendem o perfil do 

atual acadêmico, pode ser um dos motivos que contribuem para um baixo rendimento 

nos estudos. Os autores mencionados anteriormente defendem que, para promover 

uma aprendizagem eficaz é necessária uma mediação eficiente do professor, é 

preciso envolver a utilização de estratégias e materiais significativos, e uma 

predisposição do aprendiz para aprender.  

Por outro lado Martins (2014), afirma a existência de limitações e 

potencialidades no uso da tecnologia, e o professor, deve servir como peça 

fundamental, mas não única, para a coordenação das atividades envolvendo esses 

recursos, deve estar atento a esses dois elementos, buscando utilizá-los a favor do 

processo de ensino-aprendizagem e dos objetivos específicos da disciplina. O uso da 

tecnologia pode ser algo desafiador para muitos docentes, portanto, nos dias atuais 

percebemos que é interessante integrá-la à sala de aula, é importante o professor se 

inserir junto aos seus alunos nesse mundo tecnológico.   

Segundo Denari, Saciloto e Cavalheiro (2016), o uso da tecnologia oferece 

condições de enriquecer ambientes de aprendizagem, nos quais os alunos possuem 

a chance de construir o seu conhecimento utilizando recursos, mais atrativos, lúdicos, 

atualizados e interativos. O uso da tecnologia é capaz de tornar a aprendizagem mais 

dinâmica e interessante, pois quando a utilizamos estamos nos aproximando da 
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realidade de nossos alunos, do mundo tecnológico em que vivem e estão conectados 

diariamente.   

Ao se tratar do uso da tecnologia em sala de aula é importante que ela esteja 

carregada de intencionalidades. É necessário que o docente pense no 

desenvolvimento dos seus alunos de maneira ampla, não apenas que ele entenda o 

conteúdo a ser transmitido através da tecnologia, mas sim que atinja os seus objetivos 

e que ele desenvolva outras potencialidades e cognições.  

A simples incorporação ou o uso em si das TIC não geram, 
inexoravelmente, processos de inovação e melhoria do ensino e 
da aprendizagem; na verdade, são determinados usos 
específicos das TIC que parecem ter a capacidade de 
desencadear esses processos. (Coll, Mauri e Onrubia, 2010, p. 
75) 

Esses autores também afirmam ser possível (2010, p. 87) “incorporar as TIC 

na educação escolar com a finalidade de tornar mais eficiente e produtivos os 

processos de ensino e aprendizagem, aproveitando os recursos e possibilidades que 

tais tecnologias oferecem”, e são diversas as possibilidades de aprendizagem e as 

potencialidades que as tecnologias trazem ao serem utilizadas como um recurso 

pedagógico, desde que esse ensino tenha finalidades específicas para tal processo.   

 

Resultados e Discussão  

Para a seleção dos artigos utilizamos o descritor “Ferramenta Didática” e a 

partir dele foram encontrados 66 resultados no SCIELO e 338 no RECCAP entre os 

anos de 2014 e 2018. Após definirmos os critérios como critérios de exclusão/inclusão 

apenas artigos que tratassem diretamente do uso de tecnologias no ensino, restou-

nos apenas 18 resultados nos dois repositórios. 

Posterior a essa etapa, os artigos passaram por nova seleção levando em 

conta o foco específico do estudo, restando no total, 15 artigos. Todos estes artigos 

passaram por um processo de leitura e análise a fim de caracterizá-los e compreendê-

los.  

Dentre os artigos analisados pode-se identificar que em todos os textos, os 

autores apontam resultados positivos a partir do uso da tecnologia como ferramenta 

didática. De maneira geral, os artigos não retratam limitações acerca do uso da 

ferramenta, mas discutem acerca das dificuldades iniciais dos alunos ao fazer o uso 
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desta. Para Denari et al (2016, p. 374), ao se referir a opinião dos alunos acerca do 

uso da ferramenta menciona “boa parte deles demonstrou dificuldades em elaborar 

gráficos e utilizar dos conceitos que envolvem esse tipo de representação numérica.” 

De acordo com o quadro abaixo, buscamos classificar os estudos por tipo de 

ferramenta utilizada, nível e área de ensino, e por último se os mesmos são frutos de 

experiências didáticas realizadas ou apenas reflexões teóricas. 

 
Quadro 1 - Classificação dos artigos  

Artigo Ferramenta 
Utilizada 

Área de 
Ensino 

Nível de ensino Análise de 
experiência ou 
pesquisa teórica 

1 Mapas conceituais Anatomia Ensino Superior Análise de 
experiência. 

2 Tradução Língua Latina --------- Pesquisa teórica 

3 Software (ANSYS 
CFX 12.1) 

Engenharia 
mecânica 

Ensino Superior Análise de 
experiência. 

4 Cinema ---------- ----------- Pesquisa teórica 

5 Serious Game: e-
baby e Moodle 

Enfermagem Ensino Superior Análise de 
experiência. 

6 Cinema: Produção 
de curta-metragens 

-------- Professores do 
Ensino Básico 

Pesquisa teórica. 

7 Planilha Excel® Química 
Analítica 

Ensino Superior Análise de 
experiência.  

8 Tandem Língua 
estrangeira 

-------- Análise de 
experiência. 

9 Plataforma Flex 
Quest 

--------- -------- Análise de 
experiência. 

10 Serious game: e-
baby 

Enfermagem Ensino Superior Análise de 
experiência. 
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11 Software Tracker Física Ensino Superior Análise de 
experiência. 

12 Imagens -------- Educação Básica Pesquisa teórica. 

13 Cinema Direito Ensino Superior Análise de 
experiência. 

14 Cinema História -------- Pesquisa teórica 

15 Plataforma Matemática Educação Básica Análise de 
experiência. 

 

Após analisar os resultados obtidos no quadro acima, podemos perceber que 

a maioria dos textos tratam de uma análise de experiência e não de uma pesquisa 

teórica e grande parte deles estão voltados para o ensino superior. Ou seja, o uso das 

ferramentas didáticas prevalece em nível superior.  

É possível perceber também que as ferramentas utilizadas nas diversas 

experiências são distintas. Ou seja, não há predominância em relação às ferramentas. 

No que concerne a área de estudo, dentre os 15 (quinze) artigos, 4 (26,6%) deles 

eram da área de exatas, 3 (20%) eram de humanas, 3 (20%) de saúde, 1 (6,66%), 

das ciências sociais e 4 (26,6%), não apontavam uma área de conhecimento 

específica. Baseado nesses dados, pode-se levantar como hipótese que a área de 

exatas, tenha mais proximidade com as áreas de tecnologia e por isso há uma maior 

proximidade com as ferramentas de ensino.  

De posse dos dados, foi possível classificar os textos em três categorias que 

emergiram ao longo das leituras. 1) Artigos que tratam de relatar uma experiência/ 

descrição do uso das ferramentas didáticas, com poucas ocorrências acerca de uma 

discussão mais aprofundada sobre o que ela propicia em termos cognitivos. 2) O uso 

de justificativa para o uso das tecnologias como um elemento motivacional. 3) 

Justificativa para o uso de tecnologia como elemento capaz de tornar as aulas mais 

dinâmicas.  

Ao se tratar do uso das ferramentas e o que ela propicia em termos cognitivos, 

contata-se que a partir da análise dos artigos, o uso da tecnologia está mais voltado 

a transmitir um determinado conteúdo. Os artigos não trazem estudos acerca do uso 

das ferramentas didáticas no processo de ensino e aprendizagem, ou seja, não se 
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apoiam em teorias sobre o uso da ferramenta didática, mas sim fazem o uso da 

ferramenta, podendo ser esta um mapa conceitual, um software, um filme, um Serious 

Game entre outros e nos artigos retratam a respeito de seus resultados. 

Baseado nestes aspectos, podemos constatar que os artigos se preocupam 

mais em relatar a sua experiência com o uso das ferramentas didáticas do que em 

analisar o uso desta no processo de ensino e aprendizagem de uma forma mais 

aprofundada em relação aos aspectos teóricos. 

De maneira geral, os artigos informam e relatam o uso de algumas ferramentas 

e/ou aplicativos, mas carecem de uma análise mais aprofundada do ponto de vista 

teórico em relação ao uso de tais ferramentas e os aspectos cognitivos relacionados 

as mesmas. De maneira geral dão ênfase aos resultados positivos obtidos acerca das 

experiências com o uso da ferramenta didática.  

  Podemos constatar essa afirmação baseado em Denari et al (2016, p. 374), 

que afirma quanto ao uso de planilhas para o ensino de química analítica:  

Esta ferramenta mostrou-se útil, apesar de pouco 
utilizada no ensino. Para aqueles que se envolveram com 
a atividade, notou-se que o uso da ferramenta 
computacional contribuiu no despertar do interesse para 
o aprendizado e atenção ao conteúdo (DENARI, 2016)  

 

 Para Tirloni e Rammé (2015, p. 478) o uso da ferramenta Tandem contribui 

com o aprendizado da língua estrangeira:  

 
verificamos a grande vantagem dessa ferramenta 
didática para a prática das habilidades orais em língua 
estrangeira ou adicional. A grande maioria dos alunos 
envolvidos demonstrou maior desenvoltura e domínio da 
língua em atividades orais de sala de aula, além de 
desenvolver uma maior confiança em sua performance 
nos momentos de interação em grupo. (TIRLONI, 
RAMMÉ, 2015) 

 

Já Fonseca et al (2015, p.18), afirma que “a incorporação de tecnologias 

educacionais aos métodos ativos de ensino e aprendizagem colabora para o 

desenvolvimento do conhecimento e auxilia o docente em sua prática.” Ou seja, 

apenas se vê uma parte das muitas potencialidades que o uso das tecnologias pode 

proporcionar.  

Já ao se tratar da segunda categoria emergente, uso das tecnologias como um 

elemento motivacional, podemos afirmar que em 3 (20%) dos artigos, podemos 
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encontrar o uso da palavra motivação ao se referir aos elementos que estimulam o 

uso das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem.  

Podemos demonstrar o uso da palavra motivação a partir dos seguintes 

excertos: De acordo com Fonseca et al (2016, p. 3) “Os quesitos presentes no 

instrumento de avaliação contemplavam a satisfação e motivação dos estudantes 

frente ao curso”.  O texto de Tirloni e Rammé (2015, p. 460) aponta que “inserir nossos 

alunos em um processo de aprendizagem interativo e atrativo, centrado no aluno, 

aumentando a sua motivação de aprender, conhecer e melhorar sua oralidade na LE” 

(língua estrangeira).  

Podemos nos referir ao elemento motivacional, também ao analisar o artigo de 

Fonseca et al (2015,p.18) o qual diz que, os usuários que fizeram o uso do serious 

game e-baby, consideram esta uma importante ferramenta de educação como meio 

de inovação didática e motivadora da aprendizagem.” 

  Em relação a terceira categoria, que tem proximidade com a segunda, ao se 

referir as tecnologias e sua relação com “aulas mais dinâmicas”, podemos dizer que 

a palavra dinâmica ao se referir ao uso das tecnologias também é citada, mas em 

apenas dois dos artigos.  

Ao se referir ao uso das tecnologias   Denari, Saciloto, Cavelheito (2016, p.372), 

mencionam que “essa metodologia deve ser dinâmica, desafiadora e capaz de 

despertar o interesse do aluno levando-o a um crescimento intelectual.” 

Já para Martins (2014, p.44) ao se referir ao uso do filme para o ensino do 

direito, afirmam que, por meio da experiência de assistir, pesquisar e debater as 

construções jurídicas que eram antes universais e estáticas se tornam específicas e 

dinâmicas. 

Importante ressaltar que a segunda e terceira categoria possuem similaridade, 

pois alguns textos utilizam de tais justificativas para seus usos simultaneamente 

“motivação e aulas dinâmicas” em contextos, cursos e áreas de conhecimento 

distintos, mesmo utilizando-se de sinônimos. 

 

Conclusões  

Este estudo teve o objetivo de compreender como a literatura no campo da 

educação tem tratado o uso das ferramentas didáticas no processo de ensino-

aprendizagem. Com base nos dados coletados e analisados, pode-se afirmar que 
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existem poucos estudos acerca do tema. Por outro lado, levantamos como hipótese 

que o termo de busca possa ter afetado a identificação de outros trabalhos. Entretanto, 

não se trata se um simples vocábulo, mas uma concepção de tecnologia que 

entendemos ser a mais adequada. Ou seja, vista e entendido como ferramenta 

didática, que contribua para o processo de ensino, contribuindo para o 

desenvolvimento do estudante. 

 Importante ressaltar que a maioria das pesquisas se voltam para uma análise 

de experiência, que em grande parte ocorreu em nível superior, nos cursos de física, 

enfermagem, química, entre outros. Entretanto, tais pesquisas relatam os avanços e 

ganhos no campo da aprendizagem, sem apontar lacunas e limitações no processo 

ou nos seus usos. Entendemos que o campo da pesquisa tem o papel de mostrar 

limitações e percalços na implementação de práticas de ensino.  

É possível afirmar que os textos ainda dão ênfase aos aspectos motivacionais, 

mas não tratam este enquanto categoria experimental na pesquisa e não trazem 

conceitos e grandes evidências acerca do mesmo. Da mesma maneira, os aspectos 

relativos a uma “nova prática”, a tornar a aula mais dinâmica, tem sido recorrente nas 

pesquisas na área. Tem-se sido “lugar comum” associar o uso de tecnologias a 

dinamicidade e inovação em sala de aula, a partir de uma relação direta entre as 

mesmas. 

Para concluir, importante avançar em estudos que desenvolvem práticas que 

possam ser analisadas como frutos de pesquisas que podem ou não serem 

consubstanciados em resultados apenas enaltecedoras de ferramentas. 
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