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RESUMO 
Este artigo relata a experiência de ensino-aprendizagem de 
IHC – Interação Humano-Computador em ações de 
extensão, pela colaboração com professores da Educação 
Básica. Conceitos e técnicas de IHC têm sido 
experimentados por acadêmicos do Curso de Ciência da 
Computação da UNIPAMPA, Campus Alegrete, em 
laboratórios de Informática na Educação. A Extensão 
Universitária tem se apresentado como um espaço 
significativo de práticas em IHC. 
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INTRODUÇÃO 
A Extensão Universitária está entre as funções das 
Universidades. Trata-se de um importante canal de 
formação de estudantes universitários, que nela podem ter a 
oportunidade de compartilharem e aprimorarem 
conhecimentos em construção no ensino superior, em 
contato direto com a comunidade. Deve promover a 
articulação entre o ensino e a pesquisa de forma 
indissociável, viabilizando uma relação transformadora 
entre a Universidade e a Sociedade [9]. 

A capacitação de professores para se apropriarem de 
recursos da informática, de modo a considerá-los em suas 
práticas pedagógicas, está entre demandas apresentadas ao 
Grupo de Estudos em Informática na Educação 
(UNIPAMPA – Campus Alegrete) por professores da 
Educação Básica [10]. O grupo é formado por docentes e 
discentes do Curso de Ciência da Computação, técnico-
administrativos em educação com formação em cursos de 
licenciaturas e membro da comunidade externa – professora 
de escola pública, que também atua no CRID – Centro de 

Referência em Inclusão Digital. Em articulação com a 
comunidade escolar do município de Alegrete, o grupo tem 
promovido espaços para trocas de experiências, reflexões e 
práticas sobre o uso da informática na escola [5, 10, 11]. 

Considerando o cenário atual, no qual, por meio da web 
2.0, professores e alunos passam de consumidores a 
produtores de conteúdos para web, técnicas de IHC podem 
colaborar à concepção de espaços na web por usuários 
finais. Além de instrumento metodológico interessante para 
ambientes de ensino-aprendizagem, ao colocar professores 
e alunos como colaboradores, trata-se de cenário propício 
ao ensino e à aprendizagem de conceitos e técnicas de IHC. 

Apresentam-se nas próximas seções experiências de ensino-
aprendizagem de IHC em ações de extensão do subprojeto 
Info.edu: Novos Talentos no Pampa, que integra o Projeto 
Institucional Novos Talentos da UNIPAMPA (Edital n. 
033/2010 – Programa Novos Talentos/CAPES). Inicia-se 
pela apresentação da web 2.0 e do Design Participativo 
como instrumentos metodológicos. Relatam-se experiências 
de extensão nas quais estão integradas o ensino-
aprendizagem de IHC. Finalmente são realizadas as 
considerações finais do trabalho. 

INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS 
Esta seção apresenta recursos da web 2.0 e o Design 
Participativo como instrumentos metodológicos para o 
desenvolvimento de ações de extensão. 

Recursos da Web 2.0 
O conjunto de sistemas da web 2.0 favorece a coautoria e a 
publicação por seus usuários finais, sem necessariamente o 
envolvimento de um profissional da computação ou de 
multimeios. Descentraliza, portanto, os meios produtores de 
informação [2]. Muitos de seus recursos independem de 
sistema operacional e de navegador, facilitando seu acesso 
e seu uso por professores e alunos nos mais variados 
contextos.  

São exemplos de sistemas da web 2.0: o Blogger
1, que 

facilita a publicação de textos e ideias, organizando-os de 

                                                           
1 http://blogger.com/ 

 

 

 



forma cronológica, deixando em evidência as contribuições 
mais recentes; o Google Sites

2, que apresenta a 
possibilidade de organização, publicação e manutenção de 
sites. 

Design Participativo 
Com origem na década de 70, como abordagem 
escandinava ao design para o ambiente de trabalho, o 
Design Participativo (DP) propõe a participação do usuário 
final, de forma ativa, nas várias etapas de desenvolvimento 
de tecnologias [1, 7]. Para isso, dispõe de uma série de 
técnicas. 

Entre seus benefícios estão a democracia, o 
compartilhamento de experiências e de conhecimentos entre 
as diferentes partes interessadas, assim como a aceitação do 
produto construído de forma colaborativa [3, 4, 6, 7].  

RELATO DE EXPERIÊNCIA 
Esta seção relata a experiência de duas ações de extensão, 
nas quais acadêmicos da Ciência da Computação adotam 
conceitos e técnicas de IHC como instrumentos 
metodológicos para a concepção e a construção de 
ambientes web por professores da Educação Básica do 
Município de Alegrete [5, 11]. 

Laboratório de Construção de Sites 
Como parte da programação do II Workshop sobre Uso da 

Informática em Atividades de Ensino-Aprendizagem no 

Município de Alegrete, este laboratório foi planejado e 
executado por dois acadêmicos do 6º semestre do Curso de 
Ciência da Computação. Ambos foram alunos da DCG – 
Disciplina Complementar de Graduação de Interação 
Humano-Computador, durante seu 4º semestre no curso.  

Com duração de 4 horas e público de 13 professores da 
Educação Básica municipal e estadual, o laboratório iniciou 
com uma breve discussão sobre sites e o papel que podem 
desempenhar nas práticas pedagógicas [5]. 

Logo após, passou-se à elaboração de sites. Os professores 
foram organizados em grupos com o objetivo de criarem 
protótipos para site pessoal, site de escola, site de uma 
turma ou site para algum projeto (Figura 1).  

  

Figura 1 – Prototipação de sites por professores da Educação 
Básica. 

Figuras, representando elementos de interface de um site 
(ex.: cabeçalho, elementos de menu, área de conteúdo, etc.), 
foram distribuídas aos participantes, que esboçaram 

                                                           
2 http://sites.google.com/ 

concepções para sites (Figura 2) antes mesmo de partirem 
para sua construção com auxílio de uma ferramenta 
computacional. 

  

Figura 2 – Prototipação de sites. 

A partir dos protótipos elaborados, deu-se início à 
construção propriamente dita dos sites com apoio da 
ferramenta Google Sites (Figura 3). 

  

Figura 3 – Produção de sites no sistema Google Sites. 

Com esse laboratório, seus proponentes demonstraram 
interesse em aprimorarem os conhecimentos construídos 
durante a disciplina de IHC, usando da criatividade para 
proporcionarem aos participantes momento de concepção 
de um espaço na Internet antes de sua efetiva construção. A 
importância de elaboração de um protótipo foi reconhecida 
pelos acadêmicos e essa possibilidade já integra seu 
repertório de práticas.  

A proposta também facilitou aos participantes o manuseio 
do sistema Google Sites, uma vez que lhes proporcionou 
uma boa compreensão do produto que seria desenhado e, 
por consequência, uma exploração mais bem direcionada da 
ferramenta em questão. 

A perspectiva de estudantes de graduação 

A respeito da aprendizagem de IHC e do seu papel como 
extensionista, Holisson Soares da Cunha reflete: 

“(...) através dessa atividade de extensão tivemos a 
oportunidade de colocar em prática, técnicas de IHC 
conceituadas em sala de aula, voltando-as para a prática 
pedagógica, dando acesso a essas técnicas para professores 
da rede pública municipal, onde puderam construir, através 
do Design Participativo, espaços virtuais para troca de 
experiência e construção de conhecimento. 

Durante a atividade, pode-se observar o quão positivos 
foram os resultados da técnica adotada, pois a construção 
democrática permitiu explorar conhecimentos e 
experiências de todos os participantes envolvidos, assim 
como fortalecer a ideia do trabalho em grupo, o que 



consolidou de forma muito positiva o resultado final da 
atividade. 

A ação promoveu discussões muito ricas sobre informática 
na educação e possibilidades do uso de ferramentas 
tecnológicas no ambiente escolar, proporcionando reflexões 
sobre a importância de ações de extensão dentro e fora da 
Universidade, com o objetivo de estreitar laços com a 
comunidade, e também o uso de técnicas de IHC, como 
forma de adquirir conhecimento e expor experiências de 
forma democrática, oportunizando um ganho de 
aprendizagem muito positiva. (...)” 

Sobre a aprendizagem de IHC no contexto de atuação do 
Grupo de Estudos em Informática na Educação, destacando 
o Laboratório de Construção de Sites, Jaline Gonçalves 
Mombach menciona: 

“Acredito que a participação no Grupo de Estudos em 
Informática na Educação é uma grande oportunidade de 
estudo e prática, já que nos é proporcionado uma 
investigação complementar sobre os temas tratados em sala 
de aula. Na experiência com extensão percebemos a 
importância dos conceitos discutidos no ambiente 
acadêmico, principalmente na Interação Humano-
Computador e áreas afins. Gostaria de destacar um 
momento significativo dessa jornada, quando propusemos o 
Laboratório de Construção de Sites, pois através da reflexão 
em outras práticas adotadas, nos deparamos com a ideia de 
adaptar uma técnica estudada em aula a fim de facilitar o 
entendimento de prototipação para o público envolvido, 
adicionando figuras similares aos elementos de design. É 
mencionável o nosso grau de satisfação em elaborar esta 
adaptação, pois além de comprovar o conhecimento 
adquirido, mostra que estamos ampliando nossa visão sobre 
o assunto. Enfim, essa abordagem de IHC alinhada à prática 
promove inúmeras aprendizagens e estimula a busca pelo 
conhecimento além da sala de aula, desafios estes, que 
favorecem o nosso crescimento pessoal e profissional.” 

Professores.net 
Esta ação de extensão teve como objetivo “constituir 
espaço virtual para construção e troca de conhecimento 
entre mundo, professor e aluno” [11]. Realizada em 4 
encontros, com duração de 3 horas cada, sua organização 
foi inspirada no modelo de processo da Engenharia de 
Usabilidade (Figura 4) [8], com o intuito de favorecer o 
diálogo entre os professores da Educação Básica e 
acadêmicos do Curso de Ciência da Computação. Seu 
planejamento e sua execução envolveram a colaboração 
entre docente da área de IHC e discentes do Curso de 
Ciência da Computação. 

 

Figura 4. Fases do modelo de processo da Engenharia de 
Usabilidade: Pré-Design, Design e Pós-Design. 

Sua agenda (Tabela 1) foi definida juntamente com os 
participantes no primeiro encontro. 

Tabela 1 – Agenda de Atividades. 

11/12/2011 18/12/2011 12/03/2011 26/03/2011 

Pré-Design 

• Análise de 
Competidores 
• Braindraw 

Pré-Design 

• Análise das 
Propostas 
Geradas no 
Braindraw 
• Consolidação 
dos objetivos do 
espaço para 
construção e 
troca de 
conhecimento 

Design 

• Validação de 
protótipos em 
baixa fidelidade 
• Exploração de 
ferramentas e 
propostas de 
design 

Design 

• Validação do 
design do blog 
• Edição do 
conteúdo do 
espaço 
(divididos em 7 
grupos) 
• Definição da 
equipe editorial. 

 

Para realizar um primeiro esboço do espaço virtual, adotou-
se a técnica Braindraw (Figura 5) [7]. Trata-se de um 
brainstorming gráfico, em rodízio, no qual cada 
participante inicia, em uma folha de papel, um esboço de 
um projeto (ex.: página inicial de um site) e, transcorrido 
um tempo determinado (ex.: 45s), passa sua produção para 
o colega a sua esquerda continuar. Esse processo prossegue 
até que cada folha tenha passado uma ou duas vezes por 
todos os participantes do grupo, ou até quando o grupo 
achar necessário. Geram-se, assim, várias propostas, que 
podem ser consolidadas pelo grupo em uma única versão. 
Pode-se utilizar como materiais lápis, canetas e papéis. 

  

Figura 5 – Aplicação da técnica Braindraw por professores da 
Educação Básica. 

As propostas foram analisadas, contribuindo à consolidação 
dos objetivos do espaço virtual em discussão. Protótipos de 
baixa fidelidade foram elaborados (Figura 6) reunindo 
características das diferentes propostas geradas com a 
técnica Braindraw e validados pelo grupo, subsidiando a 
construção do site Professores.net com auxílio da 
ferramenta Blogger. 

  

Figura 6 – Versões que consolidam as diferentes propostas do 
Braindraw. 



Esta ação de extensão valoriza a abordagem do Design 
Participativo, reconhecida pelos acadêmicos do Grupo de 
Estudos de Informática na Educação como importante 
instrumento para promover coautoria. Sua organização 
dentro do modelo da Engenharia de Usabilidade favorece a 
apreensão de um modelo de processo de IHC e consequente 
identificação de momentos e técnicas importantes ao 
desenvolvimento de sistemas de software para uso humano.  

A perspectiva de um estudante de graduação 

Sobre a experiência de aprendizado de IHC na ação 
Professores.net, Jader de Freitas Saldanha destaca: 

“A minha vivência acadêmica se tornou completa no 
momento em que pude vivenciar o que havia aprendido em 
sala de aula nos projetos de extensão. O uso das técnicas 
aprendidas me tornou consciente sobre o que norteia os 
processos de construção de um produto final. Aprendi mais 
sobre os usuários e que inclui-los no processo os torna 
apropriados da tecnologia em questão. A extensão me faz 
querer continuar nesta caminhada acadêmica, (...). O 
Professores.net foi um momento único, e espero replicá-lo 
um dia.” 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O Grupo de Estudos em Informática na Educação tem 
servido como um importante canal de interlocução entre 
docente da área de Interação Humano-Computador e 
estudantes da Ciência da Computação. As ações de 
extensão planejadas e organizadas por seus integrantes têm 
proporcionando momentos ricos para a compreensão de 
conceitos e de técnicas de IHC, extrapolando o ambiente de 
sala de aula como locus de aprendizagem da disciplina.  

Os depoimentos de estudantes da Ciência da Computação 
valorizam a prática de IHC, proporcionada pelas ações de 
extensão apresentadas. Essa prática, alinhada a um contexto 
de trabalho de relevância social, conferem significado às 
experiências vivenciadas, contribuindo ao aprendizado de 
IHC fora da sala de aula. Percebe-se o interesse e a 
responsabilidade dos estudantes pela construção de seu 
conhecimento, alinhada à possibilidade de contribuição às 
práticas de professores que atuam em escolas públicas.  

A continuidade do subprojeto Info.edu: Novos Talentos no 
Pampa em 2012 contribuirá à intensificação desse 
alinhamento entre ensino-aprendizagem de IHC e Extensão 
Universitária. Espera-se também que esse cenário favoreça 
a proposição de trabalhos de iniciação científica e/ou de 
conclusão de curso na área de Interação Humano-
Computador, contribuindo à indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão. 
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