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Prefácio
A ideia de usar a informática para favorecer os
processos educacionais, ainda que não seja novidade,
continua a encantar e desafiar a mente dos professores
em geral e dos pesquisadores das áreas da Informática,
da Psicologia, da Educação e de maneira mais enfática
da Informática Aplicada à Educação.
A cada nova geração de computadores ou de suas
tecnologias; novas perspectivas se revelam. Isso é sempre
motivo para novas investigações, novos experimentos
que por sua vez originam novas formas de uso e sistemas
computacionais ligados às práticas educacionais.
A divulgação dessas inovações é fundamental para
ampliar as discussões e para facilitar o acesso dos novos
interessados e alimentar a formação continuada. É por
isso que recebemos com grande entusiasmo a produção
desse novo livro sobre a temática, que é fruto do empenho
de uma equipe de professores do IFES, envolvidos no
desenvolvimento de um curso de especialização em
Informática na Educação.
A chegada desse livro vem em boa hora, justo
no momento em que vivenciamos dois grandes
projetos nacionais que se apóiam no uso intensivo do
computador e das redes de comunicação. A formação
de professores mediada pela Internet, liderado pela
Universidade Aberta do Brasil (UAB) e o Projeto Um
Computador por Aluno (UCA), no qual se busca usar o
computador nas escolas públicas, de forma intensiva nas
práticas escolares. Junte-se a isso a chegada ao mercado
de uma nova geração de computadores, os tablets, que ao
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facilitarem o uso do computador, atraem novos adeptos,
quebrando assim inúmeras restrições quanto ao seu uso
na escola. Embora a produção de textos didáticos seja
bem-vinda a qualquer instante, é principalmente nesses
momentos que se mostra mais importante o aporte de
novos textos que ampliam e aprofundam a discussão
sobre o uso do computador na escola e que, além disso,
traz contribuições para a formação dos professores
interessados na incorporação da informática em suas
práticas pedagógicas.
O advento das novas tecnologias digitais nas
atividades intelectuais, notadamente na aprendizagem,
não podem se restringir, tão somente, ao apoio das
abordagens pedagógicas consolidadas, mas espera-se
que estas contribuam para inovações, para a quebra de
barreiras, que ajudem a romper com práticas superadas,
cujo uso se mantenha pelas deficiências das ferramentas atuais, e ajudem-nos a conceber e trilhar novos
caminhos.
Tem-se hoje consolidada, ainda que paire
algumas resistências e equívocos, a concepção de
que a aprendizagem é um processo de construção do
conhecimento pelo indivíduo, que para tanto necessita
da interação com os objetos e com outros indivíduos.
Precisamos, pois de sistemas computacionais (máquinas
e programas) e de propostas pedagógicas mediadas pelas
tecnologias (Arquiteturas Pedagógicas) que facilitem as
interações, a melhoria das percepções, a aproximação
dos sujeitos e desses com os objetos.
Os textos apresentados nesse livro tratam de vários
aspectos dessa temática, desde as questões pedagógicas,
passando por ambientes computacionais específicos
para apoio à interação, até as tecnologias que facilitem
os processos de inclusão. Dessa forma, constituemse em um material bibliográfico, que por certo trará
excelentes contribuições para os interessados no uso

da informática na educação, sejam eles professores ou
estudantes. Convido os leitores a explorarem e questionarem os diversos capítulos e que assim possam criar
ou aprofundar suas concepções sobre as possibilidades
de melhorias dos processos educacionais, a partir
do uso dessas ferramentas como suporte à autoria,
à cooperação e à inclusão, em busca da formação de
cidadãos autônomos.
Prof. Dr. Crediné Silva de Menezes
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APRESENTAÇÃO
Esse livro nasceu do empenho de um grupo de
professores com formação na área de tecnologia e
interesse na área de educação, e outros com formação em
educação e envoltos na área tecnológica. Todos tinham
algo em comum, acreditavam no potencial do uso da
tecnologia a favor do processo de ensino-aprendizagem.
Consideramos hoje, que a informática e suas aplicações no dia a dia se fazem não apenas necessárias, mas
imprescindíveis. Vivemos em uma sociedade atrelada
à tecnologia e não há caminho de volta. A tecnologia
está em toda parte, por meio de uma série de recursos e
possibilidades para, dentre tantas outras coisas, permitir
a execução mais rápida de tarefas; dar acesso às mais
diversas fontes de informações; facilitar à comunicação,
independente de onde e quando se esteja, especialmente,
pela Internet.
Enfim, estamos cada vez mais imersos nessa sociedade, em que somos nodos de uma grande rede de
usuários e recursos interconectados. Por meio das
Tecnologias de Informação e Comunicação, novas
relações têm sido estabelecidas nessa sociedade. Novas
concepções políticas, econômicas e culturais têm
sido geradas pela interligação, dessa disseminação de
informações, desse acesso possível, dessa globalização
estabelecida.
Diante desse quadro, dessa denominada sociedade
do conhecimento, vemos a informática, por meio do
desenvolvimento de softwares específicos, sendo aplicada
a diversas áreas como: gestão de serviços, comércio,

11

12

automação industrial, medicina, educação entre outras.
Porém, assim como vemos o bom uso da tecnologia em tantos setores, vemos também escolas com
laboratórios de informática mal utilizados; professores
total ou parcialmente desconectados desse universo
tecnológico; equipes administrativas das escolas
ainda realizando grande parte das suas atividades,
manualmente, com o uso de caneta e papel. Percebemos
que há falta de conhecimento tecnológico, retrabalho,
falta de produtividade e de oportunidade para novos
aprendizados pelo uso das tecnologias. Identificamos,
assim, uma área que precisa, ainda, ser muito explorada,
apreendida e vivida, especialmente, considerando o
perfil dos alunos de hoje, imersos em um universo
de computadores, notebooks, celulares, videogames,
leitores digitais, aparelhos de mp3, mp4, mp* (onde
* é um número que não sabemos qual será, quando
você ler esse livro) entre outros. E alunos esses que são,
ainda, altamente conectados por meio das comunidades
virtuais, blogs, fóruns, salas de bate-papo e das diversas
redes sociais.
E é nesse cenário que esse grupo de professores
autores, preocupados em buscar conhecimento e
refletir sobre o mesmo, elaborou textos que também
levem o leitor a refletir sobre essa sociedade na qual
está inserido; na importância da tecnologia nessa
sociedade e, principalmente, no papel primordial a ser
desempenhado pela educação.
Esse grupo de professores se reuniu a partir do
processo de planejamento, elaboração e condução de
um curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Informática
na Educação, na modalidade a distância, ofertado pelo
Centro de Educação a Distância (CEAD), do Instituto
Federal do Espírito Santo (Ifes), por meio do sistema
Universidade Aberta do Brasil (UAB). Curso este que
tem como principal objetivo capacitar professores a

explorar o uso potencial da tecnologia na educação, em
sua prática docente.
Toda a equipe foi capacitada para atuar com a
Educação a Distância (EaD), pelos cursos ofertados pelo
próprio CEAD/Ifes. O fato de o curso ser ofertado nessa
modalidade, também reforçou a reflexão sobre a prática
por parte de todos da equipe quanto ao uso da tecnologia
na educação. Tecnologia sem a qual o curso não seria
ofertado a um número tão grande de alunos dispersos
geograficamente, mas com grande nível de interação,
favorecendo a mediação da aprendizagem.
Na primeira edição do curso, uma das atividades
da equipe foi a produção de artigos reflexivos que
objetivavam levar o aluno a refletir sobre a temática
das disciplinas e a formação de professores para o uso
da informática na educação. Afinal, de nada adiantaria
dispor de uma série de conhecimentos relativos à
tecnologia se não houvesse um claro entendimento
de onde esse conhecimento seria utilizado, de quais
problemas educacionais ele ajudaria a resolver.
Os artigos também têm o propósito de apresentar
conceitos, considerados até mesmo básicos, tanto
tecnológicos como pedagógicos, para o leitor que não
possua conhecimento em uma das duas grandes áreas educação e/ou informática.
Esse livro surge a partir de uma revisão desses
artigos, agora mais contextualizados a partir da
experiência na condução do curso. Porém, nossa proposta
não está em extinguir o assunto. Pelo contrário, está em
fazer com que o leitor se coloque como um ator reflexivo
dentro da sociedade quer enquanto aluno, professor ou
até mesmo profissional da área. Que se coloque como
observador curioso, capaz de quebrar paradigmas, de
conciliar diversidades e de questionar.
Buscamos por meio desse convidar o leitor a
dialogar conosco sobre essas temáticas.

13

Aproveitamos o espaço para, também, agradecer
a essa maravilhosa equipe, que se empenhou muito
durante todo o curso, e sem a qual esse livro não
teria se tornado realidade. Agradecemos aos tutores
presenciais e a distância, aos orientadores de TCC,
aos coordenadores dos polos de apoio presencial, às
equipes do CEAD, sempre à disposição para ajudar e,
especialmente, aos professores, autores desse livro, e à
equipe de coordenação:
• Isaura Alcina Martins Nobre: Coordenadora do curso
• Vanessa Battestin Nunes: Coordenadora de tutoria
• Lydia Márcia Braga Bazet: Apoio Acadêmico
• Tânia Barbosa Salles Gava: Designer instrucional
• Rutinelli da Penha Fávero: Coordenadora de TCC
• Roque Gonçalves: Secretário
Agradecemos, também, à Jussara Martins Albernaz,
nossa querida orientadora de doutorado, que nos
proporcionou diversos momentos de reflexão a respeito
desse e de outros temas, e que foram fundamentais para
um maior embasamento teórico para a condução do
curso e elaboração desse livro.
Isaura Alcina Martins Nobre
Vanessa Battestin Nunes

14

1 | Uso do computador na educação:
desafios tecnológicos e pedagógicos
Wagner Kirmse Caldas
Isaura Alcina Martins Nobre
Tânia Barbosa Salles Gava
O mundo moderno vive uma rápida evolução influenciada pelas
descobertas científicas que estão sendo feitas a cada dia e em um intervalo
menor de tempo. A Educação também tem evoluído, principalmente com a
utilização adequada das Tecnologias da Comunicação e Informação (TIC)
que viabilizam formas alternativas de aprendizagem, quebrando assim, o
paradigma vigente. O uso das novas tecnologias, também, permite mudanças
importantes, viabilizando ações que antes eram de difícil realização,
inviáveis ou até mesmo inimagináveis, quebrando barreiras associadas
ao tempo, espaço, paradigmas organizacionais e hábitos de comunicação
(LUCENA; FUKS, 2000).
Percebemos, também, que em qualquer área do conhecimento, em
especial na Educação, leva-se um tempo para a apropriação e a adequação das
tecnologias disponíveis, que criam um novo e amplo espaço de possibilidades.
Ao longo da história temos nos apropriado de algumas dessas
tecnologias e inventado diversas outras, com o intuito de melhorar o processo de ensino-aprendizagem, como por exemplo: a linguagem escrita,
o livro etc. (LÉVY, 1993). Em vários momentos dessa História ocorrem
revoluções e novas descobertas que provocaram mudanças. É o caso da
Revolução Industrial, que trouxe a produção em massa e, também, algumas
invenções dos séculos XIX e XX, proporcionando, entre outros, grandes
ganhos de velocidade e de escala. Atualmente, vivenciamos outro tipo de
Revolução: a Revolução da Tecnologia da Informação.
A chamada Sociedade da Informação, também, é a Sociedade do
Conhecimento e da Aprendizagem. Lidamos hoje, com um mundo altamente globalizado e dependente da tecnologia. Segundo Alarcão:
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Esta era começou por se chamar a sociedade da
informação, mas rapidamente se passou a chamar
sociedade da informação e do conhecimento a que,
mais recentemente, se acrescentou a designação de
sociedade da aprendizagem. Reconheceu-se que
não há conhecimento sem aprendizagem. E que a
informação, sendo uma condição necessária para o
conhecimento, não é condição suficiente (2008).

Nessa sociedade do conhecimento e da aprendizagem professores,
alunos e a própria escola assumem novos papeis. É nesse contexto que pensamos na atuação do profissional/professor, que atue direta ou indiretamente
com a informática na Educação.
Em especial, faz-se necessário refletir sobre a prática docente existente
nas escolas, quanto ao uso da tecnologia. Ficam alguns questionamentos:
Como se situa o professor diante de todo o aparato tecnológico implantado
na maioria das escolas? Quais são suas demandas, suas necessidades e seus
desafios tecnológicos e pedagógicos quanto ao uso desses recursos?
É nesse contexto que esse capítulo se insere, buscando, antes de tudo,
apresentar a importância de se entender melhor o funcionamento de um
computador, a interligação entre os mesmos e os desafios inerentes ao seu
uso potencial na educação.

1.1 CONHECENDO MELHOR ESSA MÁQUINA CHAMADA
COMPUTADOR
1.1.1 Da Pascalina ao computador pessoal
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Desde que o homem se entende por ser social, precisou de formas que
o auxiliassem no processo de matematizar as coisas. Os números, conforme
os conhecemos, são chamados de dígitos, originados do grego digitus, que
significa dedo. Isso porque o homem contava nos dedos.
Conta a história que nos primórdios os pastores, para contar seu
rebanho, o faziam colocando pedrinhas em um saco, durante o dia. Ao
final do mesmo, contavam as pedras para conferir as cabeças do rebanho.

Uso do computador na educação:
desafios tecnológicos e pedagógicos

Daí, segundo os historiadores, surge a palavra cálculo, que vem de calculus
(pedra).
E assim, pela história, tivemos homens que desenvolveram formas
melhores de calcular e de contar. Em 1642, Blaise Pascal desenvolveu a
pascalina (La pascaline), com a qual, originalmente, ele pretendia efetuar
as quatro operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão.
Entretanto, a pascalina ficou limitada à adição e à subtração.
E após 30 anos a pascalina, Gottfried Wilhelm Leibniz desenvolveu um
dispositivo composto por um carreto com 10 dentes - um mais comprido
que o outro - o qual calculava, automaticamente, a multiplicação e a divisão.
Charles Babbage, em 1822, traz ao mundo sua máquina diferencial, a
qual efetuava cálculos com polinômios. Graças a essa máquina, Babbage
ficou conhecido como o “pai do computador”. Em 1837, ele descreveu o
que seria um computador mecânico moderno, a máquina analítica, a qual é
considerada um marco na história da computação, na qual trabalhou até sua
morte em 1871, sem jamais tê-la concluído.
Só entre 1951 e 1959 é que surgiram os computadores de primeira
geração, os quais eram muito grandes e muito lentos, com cálculos na
velocidade de milissegundos e programados em linguagem de máquina.
Seu personagem mais conhecido é o computador ENIAC, o qual utilizava
válvulas.
As válvulas foram então substituídas por transistores entre 1959 e
1965, o que marca o início da segunda geração. Os computadores passam
a calcular em microssegundos (milionésimos) e eram programados em
linguagem montadora.
De 1965 a 1975 temos a terceira geração, na qual os transistores
foram trocados por circuitos integrados e outros componentes eletrônicos
foram miniaturizados e colocados num único CHIP. Esses computadores
calculavam na ordem de nanossegundos (bilionésimos). Nessa geração
surge a linguagem de alto nível, orientada para os procedimentos.
Entre 1975 e 1981 surge a quarta geração. Seguindo a tendência da
terceira geração de miniaturização dos seus componentes e o aperfeiçoamento
dos seus Circuitos Integrados (CI). As linguagens utilizadas nessa geração
eram de altíssimo nível, orientada para um problema.
A quinta geração surge a partir de 1991, com o princípio da Ultra
Large Scale of Integration (ULSI) e é marcada pelo Processamento Paralelo
e Robótica.
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Nossos computadores atuais devem seu formato à concepção de Von
Neumann (1903-1957), que entendia a estrutura dos processadores a partir
dos seguintes componentes: (i) uma memória, (ii) uma unidade aritmética e
lógica (ALU), (iii) uma unidade central de processamento (CPU), composta
por diversos registradores e (iv) uma Unidade de Controle (CU). Os
computadores modernos, ainda, partem desse esquema.

1.1.2 Computadores atuais
Hoje, os computadores existem em vários formatos e apresentações.
Temos os modelos desktop, que são aqueles de mesa, com gabinete maior e
monitor avulso. Já os notebooks estão na categoria dos portáteis, ideais para
acompanhar o usuário onde ele for, e possuem capacidade de processamento
equivalente aos desktops.
Pensando nas pessoas que não precisam de tanto “poder” surgiram
os netbooks, similares a notebooks, mas com capacidade “reduzida”, ideal
para quem quer utilizá-los apenas para pacotes de escritório (editor de texto,
planilha etc) e para navegar na internet.
Mas a redução, ainda, não acabou; hoje vivemos a “invasão” dos tablets,
computadores de processamento inferior ou similar aos netbooks, mas com
capacidade de armazenamento muito abaixo, porém, ideais para navegação
na internet e leitura de textos. Assemelham-se apenas à tela de um netbook,
onde encontramos versões de até 10 polegadas.
Para finalizar, temos a presença dos smartphones, que são aparelhos
de celular com capacidade de processamento a partir de seu sistema
operacional, o qual lhe possibilita a execução de aplicativos: texto, planilhas
e navegação na internet.

1.1.3 Especificação dos computadores
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Num sistema computacional coexistem diversos elementos de ordem
física ou de ordem lógica. Vamos pontuar dois desses grandes grupos de
elementos: o Hardware e o Software.
O Hardware é a parte física de um sistema computacional, ou seja, os
equipamentos e periféricos, como: monitor, teclado, mouse, impressora,
scanner etc.

Uso do computador na educação:
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Já o Software é a parte lógica, aquilo que não ocupa lugar no espaço
físico, apenas ocupa lugar em meios eletrônicos de armazenamento; nesse
grupo encontramos os programas de computador: editores de texto,
navegadores de internet, jogos etc.
É importante que conheçamos as especificações de computadores. O
mercado oferece diversas alternativas e nem sempre sabemos qual escolher.
Algumas informações são importantes, mas infelizmente, não temos
espaço para nos aprofundar demais; assim gostaríamos de trazer alguns
elementos nos quais você deve manter a atenção na hora de identificar um
computador do tipo desktop (computador de mesa).
Em primeiro lugar, temos o processador; ele é considerado o cérebro
do computador e é ele quem executa todas as funções de processamento
demandadas pelos programas. Existem vários modelos atuais de
processador; segue a relação em grau crescente de desempenho: Pentium D,
Core Duo, Dual Core, Core 2 Duo, Core 2 Quad, i3, i5, i7. Assim, seguindo
essa linha, temos que o Pentium D é o mais “fraco” e o i7 o mais “forte”
dos processadores. O Dual Core se aproxima muito do Core 2 Duo em
arquitetura, porém perde para o segundo em rendimento, especialmente,
em notebooks, por isso aparece atrás.
Outro fator consistente é a memória RAM. É nela que os programas
e dados são armazenados, temporariamente, enquanto estão em execução.
Isso nos remete a imaginar que quanto mais memória RAM: melhor. De
fato, de modo simplista é assim mesmo que pensamos. Atualmente, os
computadores são ofertados com 2GB de memória RAM, mas, encontramos
opções com 3GB, 4GB e até 6 GB. Para quem usa o computador como
ferramenta de trabalho, 2GB são suficientes; agora, se o seu negócio são
jogos de computador ou ferramentas gráficas, pense em uma configuração
mais robusta.
A escolha do Disco Rígido (HD) é igualmente importante. É nesse
dispositivo que todos os seus programas e dados ficam armazenados
logicamente e permanentemente (até que sejam apagados), estando em
execução ou não. Ou seja, quando você salvar aquele texto, apresentação
ou planilha em seus respectivos editores, é nesse componente que ele será
gravado (desconsiderando, claro, que você esteja salvando em mídias
removíveis como pendrive ou DVD). A quantidade de armazenamento a
ser requerida, então deve ser bem pensada. Pessoas que gostam de jogos
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eletrônicos, vídeos, filmes e áudio, precisam de muito espaço. Já aqueles que
só querem fazer seus textos, apresentações, planilhas e navegar na internet
não precisam de tanto assim. Atualmente, os computadores vêm sendo
vendidos com HDs de 320 GB, um espaço considerável para quem só quer
o básico. Para os mais exigentes, é bom pensar em configurações a partir
de 500GB.
Apesar de termos focado nos computadores de mesa, essas dicas também
são aplicadas aos notebooks. Já os netbooks são “mini” mesmo, em todos os
sentidos, passando por processador, memória e HD e isso, sem contar que
esse tipo de equipamento não dispõe de drive de DVD. Encontramos versões
que oferecem 512MB de RAM e 160GB de HD. Considerando a época da
escrita desse texto, recomendamos que sejam observadas configurações
que contemplem o Processador Intel Atom do N450 em diante, por oferecer
suporte à Sistemas Operacionais de 64bits. Com relação à memória e HD,
permanecem as dicas que demos para desktops.
Na Tabela 1 temos os vários tipos de equipamentos e as faixas de
capacidade encontradas no mercado até a data deste texto.

Tipo de Equipamento

Capacidade do
Processador

Memória
RAM

Capacidade de
Armazenamento

Desktop

3.46 GHz

4 a 6 GB

320 GB a 1 TB

Notebook

3.46 GHz

4 a 6 GB

320 GB a 1 TB

Netbook

1.66 GHz

2 GB

320 GB

Tablet

1.5 GHz

2 GB

64 GB

Smartphone

1.2 GHz

768 MB

12 GB

Fonte: Dados extraídos das ofertas top de linha do mercado na
época de escrita desse artigo.
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1.1.4 Tipos de software
Os softwares é que dão sentido a um computador; é possível dizer que
um computador sem software é como um grande peso de papel morto sobre
a mesa.
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Existem várias categorias de software. No entanto, vamos nos
ater a três delas: Sistemas Operacionais, Linguagem de Programação e
Software Aplicativo.

O Sistema Operacional
Esse, efetivamente, é o software que faz o computador funcionar. Após
a carga elétrica que faz com que os componentes eletrônicos interajam entre
si, chega um momento em que a máquina será preparada para a utilização
do usuário. É nesse ponto que entra o Sistema Operacional (SO), quando,
após as checagens iniciais, ele torna seus componentes eletrônicos acessíveis
e é nesse ponto que o SO começa a ser executado.
Caso seu computador não possua um sistema operacional, ele vai parar
na mensagem “DISCO SEM SISTEMA OU INVÁLIDO”, o que pode significar
que seu computador realmente não tem SO, ou que o disco rígido está
danificado, ou que pela sequência de boot (processo de ligar o computador)
um dos carregadores está com uma mídia não compatível com o Sistema
Operacional (Ex: se o DVD for o boot primário e nele estiver inserido um
disco de filme)
Existem vários Sistemas Operacionais no mercado. O mais famoso
é o Windows, seguido por um vasto oferecimento de versões Linux. Há,
também, o Mac OS; dedicado à família Mac.
Falando do sistema mais conhecido atualmente, temos várias versões
de Windows: o XP, o Vista e o 7 (seven). Os Sistemas Operacionais podem
ser de 32 ou 64 bits, porém para executar sistemas de 64 bits é necessário que
o processador, também, seja de 64 bits. O que ocorre é que, para acompanhar
a evolução dos processadores foram lançados os Sistemas Operacionais
de 64 bits, os quais conseguem usufruir ao máximo o desempenho do
processador. Os sistemas de 32 bits, também, rodam em processadores de
64 bits, porém não conseguem utilizar a capacidade total dos mesmos.
Os Sistemas Operacionais são livres ou proprietários. Os proprietários
são aqueles onde é preciso adquirir a licença de uso, normalmente paga,
como é o caso do Windows e do Mac OS. Os livres, por sua vez, são gratuitos
em sua essência, na maioria das vezes. Como é o caso do Linux, o qual é
possível baixar livremente e distribuir licenças diretamente da internet.
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Linguagem de Programação
Os programas de computador são códigos de instrução nos quais
“mandamos” que o computador execute determinadas tarefas. Ora, para
que possamos dar essas ordens ao computador é necessário que o façamos
em uma linguagem compreensível pelo computador: o código de máquina,
que são os conjuntos de instruções que o processador consegue executar,
os quais são representados por sequências de bits (representada por uma
sequência de 0s e 1s).
Dificilmente, um ser humano escreveria diretamente em código
de máquina, por isso existem as linguagens de programação. A forma de
escrita delas se aproxima da nossa (principalmente do inglês), possibilitando
que escrevamos em códigos inteligíveis. Esses códigos, por sua vez, serão
convertidos/traduzidos em código de máquina por meio da compilação/
interpretação. Ou seja, escrevemos em uma linguagem de alto nível (existem
linguagens de baixo e médio nível) e o compilador converte nossa escrita
para uma linguagem que o computador possa “entender”.
Só para exemplificar, o código abaixo,
#include <stdio.h>
int main(){
printf(“Ola Mundo”);
}
escrito na linguagem C, gerou um código de 979 linhas, das quais
extraímos essas 5:
0E1F BA0E 00B4 09CD 21B8 014C CD21 5468
6973 2070 726F 6772 616D 2063 616E 6E6F
7420 6265 2072 756E 2069 6E20 444F 5320
6D6F 6465 2E0D 0D0A 2400 0000 000 00000
5045 0000 4C01 0500 F41B B84D 0016 0000
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Não tem como entendermos nada, certo? Isso porque o código em
linguagem de máquina está sendo exibido em hexadecimal1.

1 Sistema de numeração posicional que representa os números em base 16, empregando
16 símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.
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Como linguagens de programação, podemos citar: C, C++, Python,
PHP, C#, Visual Basic, Pascal, Assembly entre outras.

Software Aplicativo
São programas de computador que buscam resolver problemas e
auxiliar na execução de tarefas do cotidiano, presentes na escola, em casa
e no trabalho (escritório, empresa, indústria etc). Esses aplicativos possuem
uma interface amigável para facilitar o seu uso pelo usuário final.
Estão nessa categoria os processadores de texto e as planilhas
eletrônicas, softwares de uso geral são bem conhecidos por auxiliar em tarefas
simples nas mais diversas áreas. Os processadores de texto são utilizados
para edição de documentos de todo o tipo e que podem, inclusive, possuir
recursos como tabelas, figuras, numeração de páginas, cabeçalho, rodapé
etc. Já as planilhas são úteis para atividades associadas ao processamento e
controle dos dados numéricos que são tabulados, classificados, filtrados e,
até mesmo, manipulados por meio de fórmulas. Outro uso importante da
planilha é a possibilidade de fazer diversos tipos de gráficos com os dados
armazenados nestas.
Outro software aplicativo que vale destacar, são os navegadores ou
browsers, utilizados para acessar a internet.
Na seção seguinte compreenderemos melhor como os computadores
se interligam e, afinal, o que vem a ser a internet.

1.2 INTERLIGANDO COMPUTADORES
1.2.1 O que vem a ser Rede de Computadores?
Rede de computadores consiste em um conjunto de computadores
independentes interligados por um meio de comunicação (físico ou
wireless (rede sem fio)) para o compartilhamento de recursos tais como:
impressoras, dados etc. Isso os diferencia bem de um sistema de terminais,
onde os mesmos funcionam como uma unidade de entrada e saída de dados
do computador principal – chamado servidor.
Um computador sozinho sem estar interligado em rede só tem acesso
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às informações que são processadas por meio dos programas instalados e
dos dados armazenados nele. Para acessar outros dados e/ou informações
será necessário realizar o acesso por dispositivos como CDs, DVDs e/ou
pen drives.
Já conectado a uma rede, o computador acessa informações e/ou dados
disponíveis em outro computador presente na rede, bastando que esse tenha
compartilhado o recurso desejado.
Destacamos que computadores conectados em rede são sistemas
autônomos, onde cada computador, ou nó da rede, processa localmente
suas informações, executa seus próprios programas e opera de maneira
individual em relação aos demais.
Os principais motivos que levam a implantação de uma rede de
computadores são:
• Possibilitar o compartilhamento de informações (programas e dados) armazenadas nos computadores da rede;
• Permitir o compartilhamento de recursos associados às máquinas
interligadas;
• Permitir a troca de informações entre os computadores interligados;
• Permitir a troca de informações entre usuários dos computadores
interligados;
• Possibilitar a utilização de computadores localizados remotamente;
• Permitir o gerenciamento centralizado de recursos e dados;
• Melhorar a segurança de dados e recursos compartilhados.
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Atualmente, a maioria das empresas opera em rede. Nos grandes
centros é muito difícil encontrar um computador que seja considerado
totalmente stand alone (solitário), isso porque, nos dias de hoje, a maioria de
nós está conectada de alguma forma.
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Basicamente, redes de computadores são classificadas em: rede local
(LAN), na qual computadores próximos, normalmente presentes em um
mesmo espaço físico, são interligados por cabos denominados cabos de
rede; rede extensa (WAN) na qual computadores geograficamente dispersos
estão interligados, mediante conexão telefônica, satélite, ondas de rádio etc.
Um bom exemplo de rede WAN, também denominada grande rede, é
a chamada rede internet.

1.2.2 A Rede internet
A origem da internet remonta os anos de 1960, época da Guerra
Fria, quando o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, por meio da
Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA), desenvolveu uma forma
de estabelecer a troca de informações entre pesquisadores e projetistas, bem
como de manter os dados replicados em outros locais, para o caso de um
ataque. Assim, em 1969, estabelecia-se o primeiro link ligando a Universidade
da Califórnia em Los Angeles e o SRI2, em Menlo Park, Califórnia; nascia,
assim, a ARPANET.
O uso do termo “internet” para descrever uma única rede TCP/IP3
global se originou em dezembro de 1974 e a abertura da rede, para interesses
comerciais, começou em 1988. De lá pra cá seu uso só fez crescer no mundo.
Estimativas apontam que o crescimento da internet, a partir de 1990 davase na proporção de 100% ao ano.
A Figura 1 apresenta um gráfico feito pela União Internacional de
Telecomunicações, mostrando a proporção de usuários de internet a cada
100 pessoas, entre 1997 e 2007.

2 Stanford Research Institute – Instituto de Pesquisa Stanford
3 Conjunto de protocolos de comunicação entre computadores em rede. Seu nome
vem de dois protocolos: Transmission Control Protocol (TCP) - Protocolo de Controle de
Transmissão e o internet Protocol (IP)- Protocolo de Interconexão
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Figura 1 - Usuários de internet a cada 100 pessoas, entre 1997 e
2007 – Fonte: Wikipedia

Esse crescimento coloca, hoje, a internet como um dos recursos de
informática mais utilizados no mundo. Sua versatilidade e possibilidades
atraem, a cada dia, mais e mais pessoas, bem como a estabelece como mais
um dos lócus de formação e distribuição de conhecimento.
Atualmente, diversos serviços são oferecidos pela internet, dentre os
quais destacamos:
• World Wide Web (WWW): serviço mais popular e conhecido da Web,
a partir do qual encontramos as páginas da internet e navegamos em
seus conteúdos;
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• Correio Eletrônico: serviço que permite a troca de mensagens. Por
ele é possível enviar arquivos, fotos e vídeos, compartilhando material eletrônico com diversas pessoas. Hoje em dia, é muito comum
ver esse serviço ser oferecido na própria Web, a partir do que é co-
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nhecido como webmail (ferramenta de correio eletrônico na internet, a qual dispensa a utilização de um software específico de correio
eletrônico ou que as mensagens precisem ser descarregadas em seu
computador).
• Acesso Remoto: pela internet é possível a conexão com outros computadores espalhados pelo mundo. É possível que essa conexão seja
estabelecida de forma segura, utilizando mecanismos de segurança,
como autenticação e criptografia.
Vários sites são famosos por oferecerem serviços essenciais aos
usuários de internet, sendo um dos mais conhecidos o site da Google, no qual
encontramos diversas ferramentas disponibilizadas, desde a ferramenta de
busca, mais usada no mundo, e que leva o mesmo nome da empresa Google,
aos demais serviços que foram incorporados com o tempo tais como email
gratuito (Gmail), compartilhamento de vídeos (Youtube), redes sociais
(Orkut), mapas (Maps e Google Earth), grupos de discussão (Google Groups),
compartilhamento de documentos (Google Docs) entre tantas outras
ferramentas oferecidas, todas na Web, o que gera um novo conceito da oferta
de serviços, informação, armazenamento e compartilhamento na internet,
evitando o armazenamento local de informações.
Porém, a internet também traz seus problemas. Como é uma área
livre e não regulada, é possível a publicação de qualquer assunto, conteúdo
e material pelos mais diversos tipos de pessoas, com as mais variadas
intenções.
Nem sempre um conteúdo da internet é considerado válido; é
preciso fazer uma pesquisa mais ampla e sempre recorrer aos livros como
instância de comparação. Por exemplo: se procuramos artigos científicos
ou informações que contribuirão para trabalhos acadêmicos, não podemos
utilizar, simplesmente, a primeira fonte sem traçar um paralelo com outras
informações. Claro que existem locais mais apropriados para isso como
as bibliotecas virtuais das universidades, onde são disponibilizadas as
publicações acadêmicas, bem como sites de referência como o Scielo (http://
www.scielo.org).
A internet por ter essas características de “terra de ninguém”,
também, oferece riscos no que tange aos relacionamentos virtuais, onde
não se conhece pessoalmente o interlocutor, portanto, desconhece-se
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sua identidade e motivação. Esses contatos possibilitam o vazamento de
informações confidenciais, invasão de privacidade e disseminação de
vírus de computador. Para cuidarmos da nossa segurança, nesse ambiente,
devemos tomar algumas precauções tais como:
• Não dar informações essenciais a pessoas que só se “conhece” no
virtual;
• Evitar disponibilizar dados pessoais em meios não seguros;
• Manter suas senhas bem guardadas;
• Não abrir emails de fontes desconhecidas ou de conteúdo duvidoso;
• Navegar em sites confiáveis;
• Procurar referências antes de efetuar uma compra on line.
• A internet é um universo à nossa disposição; nela encontraremos ferramentas de utilidade inegável e imprescindível, porém também encontramos as mazelas sociais e os riscos. É preciso ter em mente que,
além de interligar computadores, a internet interliga pessoas.

1.3 LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA
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É nesse cenário envolto de computadores interligados em rede e com
conexão a internet que têm sido implantados laboratórios de informática em
escolas públicas e privadas.
Desde 1997, por meio do Programa Nacional de Informática na
Educação – ProInfo, o Ministério da Educação (MEC) busca promover o
uso pedagógico das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), na
rede pública de ensino fundamental e médio. O MEC compra, distribui e
instala laboratórios de informática nas escolas públicas de educação básica.
Em contrapartida, os governos locais (governos estaduais e prefeituras)
providenciam a infraestrutura das escolas, indispensável para que elas
recebam os computadores (PROINFO, 2011).
O governo, também, implantou o chamado Programa Nacional de
Formação Continuada em Tecnologia Educacional (ProInfo Integrado),
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um programa de formação voltada para o uso didático-pedagógico das
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), no cotidiano escolar,
articulado à distribuição dos equipamentos tecnológicos nas escolas e à
oferta de conteúdos e recursos multimídia e digitais oferecidos pelo Portal
do Professor, pela TV Escola e DVD Escola, pelo Domínio Público e pelo
Banco Internacional de Objetos Educacionais (PROINFO INTEGRADO,
2011). Outro Projeto do Governo que podemos destacar é o UCA (Um
Computador por aluno), que tem a finalidade de promover a inclusão digital
(http://www.uca.gov.br/institucional)
Tem-se, também, o programa de educação a distância Mídias na
Educação, com estrutura modular, que visa proporcionar formação
continuada para o uso pedagógico das diferentes tecnologias da informação
e da comunicação – TV e vídeo, informática, rádio e impresso. O públicoalvo prioritário são os professores da educação básica. O programa é
desenvolvido pela Secretaria de Educação a Distância (SEED), em parceria
com secretarias de educação e universidades públicas – responsáveis pela
produção, oferta e certificação dos módulos e pela seleção e capacitação de
tutores (MÍDIAS, 2011).
Mas ficam alguns questionamentos acerca do uso potencial do
computador na educação e da formação dos professores: esses estão
preparados para a sua utilização como apoio ao processo de ensinoaprendizagem? As escolas possuem profissionais preparados para a gestão
e manutenção deste espaço? Como na verdade têm sido utilizados os
denominados laboratórios de informática? Como têm ocorrido as chamadas
aulas de informática? Como essas têm sido inseridas no currículo escolar?
Muitos são os desafios tecnológicos e pedagógicos presentes na
utilização desse espaço. Algumas escolas, apesar de terem laboratórios com
excelente infraestrutura física e tecnológica, se encontram pedagogicamente
despreparadas para fazer uso do mesmo. Seus professores não foram
capacitados a explorar as potencialidades dos recursos disponíveis, muitos
não sabem como utilizar softwares simples ou, até mesmo, a realizar uma
pesquisa eficiente na internet.
Reportagem publicada na Folha.com sob o título “Despreparo faz
computador e internet serem subutilizados nas escolas” em 29/12/2009
aponta dados sobre uma pesquisa realizada em 400 escolas públicas, em 13
capitais brasileiras e destaca que o problema da falta de infraestrutura está
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sendo superado pela falta de preparo para lidar com as novas tecnologias.
A pesquisa afirma que a grande maioria das escolas possui computador e a
maioria tem acesso a internet, com conexão banda larga, mas ainda assim,
em poucas escolas os equipamentos são utilizados de forma eficiente na
melhoria da aprendizagem (DESPREPARO, 2011).
A diretora executiva da Fundação Victor Civita, Ângela Danneman,
responsável pela pesquisa nos diz que “A formação inicial não prepara
os professores para isso. Você precisaria combinar a disponibilidade dos
recursos com a melhor formação para que a tecnologia fique a serviço da
aprendizagem dos conteúdos escolares” (DANNEMAN, apud DESPREPARO,
acesso em 11 abr. 2011).
Hoje, o uso de tecnologia por jovens e crianças se dá de forma muito
natural. Eles convivem com o uso avançado de internet, redes sociais, blogs,
twitters e outros. É importante que os professores consigam fazer uso da
tecnologia para favorecer a transmissão dos conteúdos, de forma a motivar
o aprendizado.
Os professores se sentem pedagogicamente e tecnologicamente
despreparados em estabelecer uma ponte entre o computador e a educação.
Por meio de planos de aulas elaborados, de acordo com os recursos
disponíveis nos laboratórios estes poderiam apoiar o ensino dos conteúdos, e
com isso, tornar a aprendizagem muito mais lúdica e prazerosa. Imaginem,
por exemplo, uma aula de geografia onde o professor leva os alunos até o
laboratório para juntos explorar os diversos tipos de mapas exibidos pelo
Google Maps. O professor pode ir além e ao estudar um determinado
continente dividir a turma em grupos, para que cada grupo pesquise algum
aspecto do continente como vegetação, relevo, cultura, países entre outros.
Os alunos podem, ainda, contribuir colaborativamente na edição de um
texto ou até mesmo de um blog que descreva as características do mesmo.
Com base em outra pesquisa quantitativa sobre o uso das TICs, nas
escolas das capitais brasileiras, realizada pela Fundação Victor Civita sob
o título: O uso do computador e da internet na escola pública, destacamos
algumas de suas conclusões:
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•

a maioria das escolas têm recursos materiais para
fazer algum tipo de uso pedagógico do computador;

•

quanto maior o tamanho da escola e os recursos e
infraestrutura disponíveis, mais proficiente é a uti-
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lização do computador e da internet no processo
de aprendizagem;
•

apesar dos dados levantados sobre recursos e infraestrutura serem favoráveis, infraestrutura, formação de professores e problemas com acesso à internet são apontados como os principais problemas
para o uso pedagógico do computador;

•

a formação oferecida não é percebida como suficiente e adequada, pois falta preparo para o uso da
tecnologia centrado em ensino e aprendizagem dos
conteúdos escolares;

•

o número de professores que usam a tecnologia
com seus alunos é ainda pequeno e este uso se dá
eminentemente no laboratório de informática;

•

na maioria das escolas, as atividades que utilizam tecnologia e são realizadas com os alunos têm
pouca complexidade ou usam de recursos simples.
(CIVITA, 2011).

Evidenciamos que apesar de várias escolas estarem despreparadas
quanto a infraestrutura, a grande maioria possui recursos suficientes para
que se faça um uso pedagógico adequado com seus alunos. O problema
central está na formação, no despreparo dos professores.

1.4 COOPERAÇÃO E COLABORAÇÃO
Pode-se ver, ao longo da história, que o homem tem buscado o
desenvolvimento de diversas tecnologias. Chama-se a atenção em particular
para as tecnologias de apoio à comunicação, que dão suporte à interação. A
começar pelo desenvolvimento da linguagem falada, que permite o relato
das aventuras, a emissão das críticas e o pedido de esclarecimentos. Vários
foram os limites que tiveram de ser quebrados para que, hoje se atingisse a
possibilidade de se conversar de forma síncrona e assíncrona com pessoas do
mundo inteiro, em tempos apropriados, viabilizando assim a construção de
uma comunidade global onde todos podem falar e ouvir. É a era da Internet,
na qual todos são produtores e consumidores da informação.
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As novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) trazem
novas oportunidades para a melhoria do processo educacional. Com a
internet surge um novo espaço: o virtual. Nesse espaço, as barreiras de
tempo e espaço são rompidas. As atividades já praticadas no processo de
aprendizagem ganham nova roupagem e surge a oportunidade para novas
iniciativas.
Nesse cenário, merece destaque a aprendizagem colaborativa, que
apesar de não ser uma nova abordagem, teve sua prática amplificada
qualitativa e quantitativamente pela telemática. Surge mais um desafio para
o professor: o de propiciar a colaboração e a cooperação entre seus alunos,
na realização de trabalhos e pesquisas que são, ainda, mais favorecidos por
meio do uso de computadores.
Nitzke et al. (1999) apresentam algumas definições sobre esses dois
termos, dadas por vários autores. Ted Panitz (1998) define a cooperação
como “uma estrutura de interação projetada para facilitar a realização de
um produto final ou objetivo específico através de pessoas trabalhando
conjuntamente em grupos”. Já a colaboração ele define como “uma filosofia
de interação e estilo de vida pessoal, na qual os indivíduos são responsáveis
por suas ações, incluindo a aprendizagem e o respeito às habilidades e
contribuições de seus pares”.
Segundo Schrange (apud COLLIS, 1993), a colaboração é um processo
de criação compartilhada: dois ou mais indivíduos, com habilidades
complementares, interagem para criar um conhecimento compartilhado
que nenhum deles tinha, previamente, ou obteria por conta própria. A
colaboração cria um significado compartilhado sobre um processo, um
produto ou um evento.
No Brasil observa-se que ambos os termos são utilizados por
diferentes grupos para caracterizar o significado definido por Panitz para
a aprendizagem colaborativa. Um dos grupos emprega a aprendizagem
cooperativa como referência ao construto “co-operação”, originário da
Teoria de Piaget, no qual a cooperação representa as trocas sociais entre
os indivíduos, com um objetivo compartilhado, que pressupõe um acordo
inicial suportado por uma base conceitual comum (common ground). Nessas
interações está presente o respeito mútuo, que pressupõe a reciprocidade das
trocas sociais e a livre expressão (ARRIADA; RAMOS, 2000).
De posse dessas novas tecnologias (TIC), há hoje um intenso esforço
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internacional de pesquisa e desenvolvimento para dar suporte à interação,
ao desenvolvimento conjunto e ao compartilhamento de artefatos, entre
os membros de um grupo. Uma destas áreas de pesquisa é a Computer
Supported Collaborative Learning (CSCL) que busca alternativas para o uso
da tecnologia no apoio ao processo de aprendizagem, que ocorre quando
estudantes colaboram para a realização das tarefas.
A área CSCL centra sua atenção na aprendizagem. Nessa área,
como um dos resultados dos esforços emergiu os Ambientes Virtuais de
Aprendizagem, que reúnem diferentes ferramentas síncronas e assíncronas,
como chats, fóruns, correio eletrônico, murais de aviso, wikis e blogs, o que
anteriormente era utilizado de maneira isolada.
Um desses sistemas é o sistema Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment (Moodle) - Ambiente de Aprendizagem Dinâmico
Modular Orientado a Objeto; um software projetado para atuar como sala de
aula virtual, com o intuito de produzir e gerenciar atividades educacionais,
baseadas no uso da internet e/ou em redes locais. Dizemos que o Moodle
é um sistema que gera um ambiente educacional de aprendizagem, com
várias possibilidades de interação entre seus participantes, em tempo real
ou não, permitindo que tenham contato entre si e com o material didático.
O objetivo central dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) é
facilitar o desenvolvimento das atividades coletivas, dando surgimento ao
que tem se chamado de comunidades virtuais de aprendizagem.

1.5 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
A Educação a Distância (EaD), ao contrário do que imaginamos,
existe há muito tempo. Basta pensarmos em sua definição, como uma
modalidade de Educação, onde o professor e o aluno se encontram
distantes, geograficamente.
O Instituto Universal Brasileiro (IUB), pioneiro nessa modalidade,
formou, desde 1941, aproximadamente quatro milhões de pessoas utilizando,
principalmente, o envio de apostilas pelos Correios e o esclarecimento das
dúvidas pelo telefone. Só recentemente o IUB começou a utilizar os recursos
da internet como apoio (IUB, 2011).
Algumas iniciativas, que persistem até hoje, utilizam a TV como meio
de comunicação e transmissão das informações. Atualmente, a Educação a
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Distância ganhou grandes impulsos, com o uso das ferramentas da internet:
como o correio eletrônico, os fóruns e os chats, além dos diversos espaços
virtuais que apóiam esse tipo de Educação.
As TICs trazem novas oportunidades para a EAD. Essas novas
tecnologias permitiram a quebra do paradigma dos encontros presenciais,
eliminando as limitações de tempo e espaço. A telemática proporcionou o
desenvolvimento de recursos importantes, que potencializaram o exercício
da aprendizagem cooperativa, tais como a utilização dos ambientes virtuais
de apoio às comunidades de aprendizagem, onde seus membros interagem
estando geograficamente dispersos e no momento em que desejarem, sem
que sejam limitados por paredes e horários fixados. As TICs e todas as
possibilidades que seu uso possibilitam a quebra de outro paradigma: o
modelo organizacional e estrutural da escola tradicional.
No entanto, se analisarmos como a EAD tem sido conduzida,
atualmente, observaremos que a limitação de tempo e espaço já foi quebrada,
mas não a da estrutura e organização da escola tradicional. Quando uma
comunidade de aprendizagem se reúne para aprender, apoiada pelos
ambientes virtuais de aprendizagem, ela ainda imita a escola tradicional.
Embora em uma comunidade virtual as pessoas esperem os mesmos papéis
de professor e aluno da escola tradicional.
A EAD é um paradigma de educação, que traz atrelada a ela, novas
possibilidades para seus participantes. Dentre elas citamos:
• A integração das pessoas com interesses similares, mas que residem
em locais distantes, geograficamente e até com culturas, línguas e costumes diferentes, como é o caso dos cursos entre pessoas que residem
em países distintos.
• A possibilidade de capacitação dos diferentes profissionais em serviço, ou seja, sem a necessidade de nem mesmo saírem dos seus postos
de trabalho ou residências.
• Educação continuada com cursos de aperfeiçoamento referentes à
atividade do funcionário.
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• Viabilização da educação formal para pessoas que residem em localidades de baixa densidade demográfica.
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1.5.1 Perfil dos alunos e professores na EAD
Na verdade temos uma percepção de que deve haver, no mínimo,
algumas diferenças entre os perfis dos alunos e professores ao cursarem e
atuarem em cursos da Educação Presencial ou EAD. Mas quais são essas
diferenças? A Tabela 2 apresenta um resumo de características que devem
estar presentes em alunos e professores da EAD, e assim se desenvolvam nos
cursos, da melhor maneira possível.
O aluno da EAD deve:

O Mediador da EAD deve:

Estar motivado para realizar o curso.
É uma das principais características
desse aluno, para que possa levar o
curso até o fim.

Motivar o aluno. Um dos maiores problemas da EAD é a evasão dos estudantes. Isso se dá, muitas vezes, porque o
aluno se sente sozinho, sem respostas
às suas questões etc. O Mediador de
EAD deve estar atento, por exemplo,
ao feedback dado ao aluno na realização das atividades, no atendimento as
suas dúvidas, para que a participação
do aluno não diminua

Ter autodisciplina. O aluno da EAD
não possui um mediador ao seu lado
“cobrando” suas tarefas. Em um curso
de EAD é do aluno a responsabilidade
de estar atento aos prazos de entrega
das atividades, provas etc.

Estar sempre atento às ações dos alunos. Tudo deve ser observado e na medida do possível, sempre, dar feedback
ao aluno, referente as suas ações.

Dedicar-se às atividades propostas.
É de suma importância que o aluno
participe, ativamente, das atividades
propostas. Na EAD o aluno não tem
como “se esconder”. Se um ambiente
virtual de aprendizagem é utilizado,
todas as suas ações são registradas, ou
o não cumprimento delas.

Analisar a trajetória dos alunos. É importante que o Mediador esteja atento
à evolução dos alunos, no decorrer do
curso. Isso é apoiado pelo uso dos ambientes virtuais de aprendizagem, por
exemplo, que permitem que todos os
passos de um aluno sejam analisados.
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Expressar suas opiniões. A interação é
um ponto muito forte da EAD. Sem
interação em um curso a distância, as
aprendizagens ficam muito prejudicadas. O aluno da EAD não deve e não
pode ter medo de expressar suas opiniões, pois muitas avaliações na EAD
partem da análise dessas opiniões.

Analisar as opiniões dos alunos e dar
feedback. O retorno que é dado, diretamente, a um aluno, incentiva a participação do mesmo. No entanto, o
aluno da EAD deve, também, entender
que tão importante quanto o feedback
do mediador e ter uma interface com
outros colegas. Isso deve ser incentivado em um curso a distância, para que
não fique apenas a cargo do mediador
interagir com os alunos. A interação
deve ser tanto entre Mediador x Aluno,
quanto entre Aluno x Aluno.

Interagir com as pessoas: compartilhar
dúvidas e descobertas

Motivar a interação e a cooperação;
não permitir que o aluno se sinta só
e incentivar a interação não só com o
mediador, mas com os demais participantes do curso.

Tabela 2 – Perfil do Aluno da EAD x Perfil do Professor de EAD
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No entanto, a EAD é, ainda, um grande desafio. Identificamos
dois grandes importantes eixos que são considerados e revistos a todo o
momento: o eixo tecnológico e o eixo pedagógico.
Se por um lado as tecnologias têm avançado cada dia mais,
proporcionando novas oportunidades para a EAD, o planejamento
pedagógico dos cursos a distância deve ser feito de forma cuidadosa,
buscando inovar no que já sabemos, que não anda bem na educação presencial
tradicional. Ou seja: buscar as ferramentas e recursos mais adequados para
aplicarmos na EAD; escolher o ambiente virtual mais adequado e, além
disso: pensar em um modelo pedagógico correto para ser aplicado a esses
cursos. Esse modelo não deve imitar o do ensino presencial, mas buscar
novas possibilidades diante de todo o aparato tecnológico disponível e de
uma nova realidade de alunos e professores.

Uso do computador na educação:
desafios tecnológicos e pedagógicos

1.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar de encontrarmos com facilidade computadores interligados
em rede e recursos de hardware e software nas escolas, os professores se
encontram despreparados para as muitas possibilidades do seu uso efetivo,
no apoio ao processo ensino-aprendizagem.
Cabe ao professor conhecer melhor o computador e seu funcionamento,
para poder desmistificar a complexidade da sua utilização. É certo que as
escolas possuem profissionais especializados na área da pedagogia e da
informática para apoiar o desempenho das atividades dos professores no
uso dos laboratórios de informática.
Além disso, temos por meio das TICs um universo de recursos
disponíveis na internet e que favorecem a aprendizagem, se bem explorados
é claro, por meio da cooperação, colaboração, pesquisa etc.
Muitos são os desafios pedagógicos e tecnológicos no uso do
computador, dentre os quais não podemos deixar de destacar a implantação
e gestão dos cursos na modalidade de EaD.
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2 | A importância do uso de recursos
computacionais na educação do século xxi
Elvira Padua Lovatte
Isaura A. M. Nobre
Neste mundo globalizado, novas informações e descobertas surgem
a cada instante e a comunicação é facilitada pelos recursos tecnológicos.
Porém as relações se tornam cada vez mais complexas, exigindo pessoas
flexíveis, inovadoras, competitivas, que se adaptem facilmente as mudanças
e, sobretudo, que sejam éticas compreensivas e solidárias.
Vive-se um momento de muitas discussões em relação aos direitos
humanos, aquecimento global, energia atômica, avanços tecnológicos e
todos são temas de extrema importância para a sobrevivência humana a
curto, médio e longo prazo. A preocupação, por parte de alguns é grande, e as
consequências serão avassaladoras caso as pessoas não se conscientizem das
suas responsabilidades. As pessoas precisam conhecer os danos que podem
causar ao próximo, a natureza, enfim a si mesmo ao usarem indevidamente
as palavras, os gestos, a tecnologia, as várias energias, as informações ou
talvez, ainda não usá-las em determinadas situações.
Mas como e onde aprender a usar os diversos recursos que se têm?
Certamente, a resposta está relacionada à educação, mas a de
qualidade, com princípios, capaz de, realmente, preparar a pessoa como
um ser reflexivo, ativo e responsável pelos seus atos. Pessoas que não se
deixem corromper por status, poder, dinheiro e que saibam respeitar a vida.
E essa educação precisa ser transmitida pelos lares, pelas figuras das pessoas
referências e pelas escolas. Ressalta-se que a escola pode contribuir muito
para a formação do indivíduo, mas sozinha não pode mudar o futuro do
mundo. Considerando-se que a união faz a força, juntos: governo, família,
escola, empresas, sociedade em geral conquistarão o sucesso coletivo.
A tecnologia precisa ser inserida nesse contexto, pois ela está presente
como nunca esteve antes. Ela agiliza processos, possibilita a resolução dos
inúmeros problemas; apesar de causar outros. Atrai os jovens e já interage
com os seres humanos em diversas situações como: Leitores de códigos de
barra nos supermercados, máquinas de cafezinho, brinquedos eletrônicos,
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leitores digitais nas portarias de edifícios e as interações sociais pela Internet.
São inúmeras as vezes que se usa a tecnologia. Dessa forma a tecnologia
encontra-se inserida no dia a dia, sem que as pessoas precisem refletir sobre
seus benefícios ou prejuízos. A explosão da utilização da tecnologia pode estar
associada a diversos fatores, dentre eles: a possibilidade de interação, a agilidade
que provoca; a necessidade que causa; a criação dos diversos aplicativos que
melhoraram a interface homem - máquina e o preço mais acessível.
Em situações mais especializadas como no mundo dos negócios, na
medicina, na educação, nas ciências, de forma geral, a sua utilização será
feita por profissionais altamente capacitados. São pessoas que estudaram
não apenas como usar a tecnologia, mas para que e quando usá-la. Essas
pessoas sabem que os resultados produzidos podem ser ótimos, trazendo
grandes benefícios ou causando prejuízos, até mesmo irreparáveis. Para
usar a tecnologia dessa forma as pessoas precisam se atualizar.
A escola, com sua parcela de responsabilidade na formação do aluno,
não pode se eximir do seu papel. Ela precisa contribuir com a formação do
indivíduo, que será capaz, não apenas de ser um usuário da tecnologia nas
situações corriqueiras, mas também em ambientes mais complexos, como
aqueles existentes no mercado de trabalho.
No ensino fundamental e médio, uma forma de se inserir a tecnologia
é por meio da utilização dos computadores e dos seus inúmeros aplicativos.
Ao fazer uso do computador, em situações apropriadas, o professor atrairá à
atenção e participação do aluno.
Segundo Valente (1993):
[…] para a implantação dos recursos tecnológicos
de forma eficaz na educação são necessários quatro
ingredientes básicos: o computador, o software
educativo, o professor capacitado para usar o
computador como meio educacional e o aluno,
sendo que nenhum se sobressai ao outro.

Almeida (2000) refere-se ao computador como:
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[…] uma máquina que possibilita testar idéias
ou hipóteses, que levam à criação de um mundo
abstrato e simbólico, ao mesmo tempo em que
permite introduzir diferentes formas de atuação e
interação entre as pessoas.
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Precisa-se evidenciar que o computador deve ser encarado como mais
um recurso em sala de aula e não como um substituto ao professor. Para Borges
(1999), o computador será explorado pelo professor em sua potencialidade
e capacidade, tornando possível simular, praticar ou vivenciar situações;
podendo até sugerir conjecturas abstratas, fundamentais a compreensão de
uma informação ou modelo de conhecimento que se está construindo.
Na escola, o computador será utilizado como uma ferramenta
pedagógica que auxilia o processo de construção do conhecimento. Alunos
e professores precisam aprender a usar o computador como um meio e
não um fim, no desenvolvimento dos componentes curriculares. Dessa
forma, o computador transforma-se em um poderoso recurso de suporte à
aprendizagem, com inúmeras possibilidades pedagógicas.

2.1 Século XXI e as transformações sociais
Vive-se hoje numa sociedade em que as mudanças sociais são aceleradas
e repletas de imprevisibilidades em que se destaca o grande avanço científico
e tecnológico. Esse avanço permite uma interconexão com grandes reflexos
no aperfeiçoamento dos transportes e da comunicação.
Algumas situações que não eram concebidas na era industrial agora
são corriqueiras, como: bancos eletrônicos, dinheiro de plástico, mercados
financeiros, comércio computadorizado e educação à distância. Em
decorrência disso, surge a mercantilização das relações sociais ou mercado
de rede que tem como sua principal mercadoria a informação.
Segundo Costa (2005), as tecnologias da informação tornaramse protagonistas das novas relações sociais em um mundo globalizado,
levando a uma reengenharia industrial com a adoção crescente de sistemas
automatizados. Muitas profissões existentes até pouco tempo, tornaramse desnecessárias e outras foram criadas. Como consequência, muitos
profissionais que não acompanharam a transição perderam seus empregos
e outros necessitaram e necessitam aprender novas técnicas profissionais.
Nesse novo cenário, as considerações e conceituações das palavras
tempo e espaço não são mais as mesmas, tendo em vista, como cita Santinelo
(2004), o surgimento das novas formas de comunicação, tais como: realidade
virtual, tempos online e offline, espaço virtual, ciberespaço, comunidades
virtuais, redes de conhecimento virtual e outros.
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A relação espaço tempo é exemplificada por Costa (2005) da seguinte
forma:
[…] se dois jogadores disputam uma partida de
xadrez on line, estando um de manhã no Japão e
o outro à noite do outro lado do mundo, em que
dia se realiza o jogo? A qual calendário se refere a
partida? Se estes jogadores estiverem estabelecendo
um contrato, qual a data que deverá rezar esse
documento? Qualquer resposta dependerá de um
acordo entre eles, ou seja, de uma convenção. (2005).

Ainda, de acordo com Costa (2005), as relações em rede nos fazem
perder as referências do mundo, que nos cerca adquirindo uma artificialidade
nova e desconhecida.
Lima Filho e Queluz (2005) enfatizam a necessidade de se associar
o desenvolvimento tecnológico às questões sociais e o homem como
participante desse avanço, interagindo criticamente com a realidade, capaz
de modificá-la e aprendendo com sua própria história.
Costa (2005) relata que para muitos estudiosos da sociedade
contemporânea são as desigualdades sociais: a exclusão e a miséria os
principais problemas da atualidade. Problemas que contrastam pela sua
agudeza, com a aparente riqueza do mundo e com o desenvolvimento da
ciência e da tecnologia.
Assim infere-se que muitas ondas de violência e destruição seriam
evitadas caso a ciência e a tecnologia não fossem utilizadas por pessoas
tão gananciosas.
E como nomear esse período em que se vive?
Para Telarolli e Albino (2007):
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Sociedade global, Aldeia global, Sociedade pósindustrial, Sociedade da informação, Sociedade
em rede, Sociedade tecnológica, Sociedade
do conhecimento, assim, diante de tantas
denominações, um único rótulo não se torna
possível. Mas não importa a denominação deste
momento histórico-cultural que se está vivendo,
e sim o que fazer para sobreviver nele de forma
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digna e alcançando os objetivos fundamentais de
liberdade e bem-estar.

Há que se levar em consideração que o cenário atual exige pessoas
criativas, dinâmicas, questionadoras e que se adaptem facilmente, saiba
inovar, relacionar-se com os demais e que reajam, positivamente, face
ao inesperado. Pessoas que tenham capacidade de adquirir e tratar as
informações a fim de inferir resultados. São muitas as competências que um
profissional de hoje precisa desenvolver. Fleury e Fleury (2001), inspirado na
obra de Le Boterf, citam as seguintes:
• Saber agir (aplicar conhecimentos para interferir sobre a realidade);
• Saber comunicar (compartilhar significados);
• Saber aprender (aprender a aprender);
• Saber engajar-se e comprometer-se (ser sujeito);
• Saber assumir responsabilidades (foco no bem comum);
• Ter visão estratégica (relação das ações com o todo).
Para Toro (1996), as exigências e as competências podem ser associadas
às seguintes características:
O domínio da leitura e da escrita; a capacidade de
fazer cálculos e resolver problemas; a capacidade
de analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos
e situações; a capacidade de compreender e atuar
em seu entorno social; em receber criticamente os
meios de comunicação; a capacidade de localizar,
acessar e usar melhor a informação acumulada; e
a capacidade de planejar, trabalhar e decidir em
grupo. (1996)

O computador será uma excelente ferramenta de mediação na
estruturação dessas competências. Para formação do individuo na sociedade
competitiva atual é importante associar ao processo educativo as novas
ferramentas de mediação e construção do conhecimento, que a informática
tem disponibilizado aos educadores e educandos. O computador, por si só,
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não é capaz de educar nem formar nenhum individuo, mas associado a um
processo educativo, mediado por um educador, proporciona aos educandos
excelentes resultados.

2.2 Papel da educação em um contexto de
transformação
Devido à evolução tecno-social-cultural-histórica do século XXI,
a educação se torna imprescindível a qualquer ser humano. Mas não a
educação bancária; atualmente a escola precisa educar para uma cidadania
global, possibilitando ao aluno o entendimento do todo. Para Moraes citado
por Santinello (2004): “[...] educar é ensinar a viver na mudança e não querer
controlá-la”.
A Escola deve incentivar e promover a convivência harmoniosa e o
respeito entre as pessoas e possibilitar métodos de ensino, que desenvolvam
a intuição, a criatividade, diante de uma responsabilidade reflexiva nas
ações com a sociedade.
Noe (2000) citando Durkheim escreve que a educação expressa uma
doutrina pedagógica, que se apóia na concepção do homem e da sociedade.
O processo educacional emerge pela família, igreja, escola e comunidade.
Oliveira e outros (2007) afirmam que:
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A literatura da última década aponta para um repensar
em torno do conhecimento científico-tecnológico,
conhecimento este que não é apenas transmissível,
acumulado ou exclusivo de pesquisadores presos em
suas universidades, mas construído e incansavelmente
redefinido pela relação do indivíduo com a cultura,
com a ciência e com a tecnologia. Esse conhecimento
também não está preso na empresa ou nos setores
produtivos e industriais, mas se encontra no âmbito
escolar, onde alunos e professores estabelecem
relações sócio-culturais e relações materiais que são
fundamentais na constituição do indivíduo enquanto
ser social. (2007)
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Santinello (2004) corroborando com Moraes apresenta que o profissional
da educação, assim como a educação necessita: “[...] oferecer instrumentos e
condições que ajudem o aluno a aprender a aprender, a aprender a pensar, a
conviver e a amar”. Uma educação que ajude a formular hipóteses, construir
caminhos, tomar decisões, tanto no plano individual; quanto no coletivo.
Pode-se acrescentar que para isso o professor assumirá a postura de
administrador de contingências de aprendizagem e não de um transmissor
de informações.
E como será o perfil de um professor para atuar na era da informação?
Segundo Torres (1999), nesse novo modelo educacional exige-se um rol
de competências para o docente:
Ele é desenhado para ser eficiente e eficaz, sendo
caracterizado como sujeito polivalente, profissional
competente, agente de mudança, praticante
reflexivo, professor investigador, intelectual crítico
e transformador.

Para a autora, entretanto, essa lista de competências, por si só, não
permite ao docente desempenhar seu trabalho com a eficácia exigida, caso
as suas reais condições de trabalho não correspondam com essa realidade.
E como fazer para melhorar as condições de trabalho dos profissionais
da educação, tornar as escolas mais atrativas e o mundo melhor para se
viver com dignidade e respeito?
É imprescidível lembrar que a formação de um cidadão não se dá, apenas,
nos aspectos técnico e científico. A participação ativa do Estado, da família,
dos alunos, das empresas e da sociedade de forma geral torna a educação ou
o ato de aprender e ensinar mais valorizado. Esses atores assumem papéis
diferenciados, que não são excludentes e nem são categorizados em um rol
de importância. Assim, todos são, igualmente, relevantes conforme descrito
a seguir:
O Estado tem a obrigação de criar políticas de valorização do cidadão
respeitando-o como tal. Na área escolar precisa investir financeiramente: na
capacitação dos professores e demais profissionais da educação, na revisão
dos seus contratos de trabalho, na criação de programas reais e acessíveis
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de formação continuada, na reestruturação dos espaços físicos das escolas,
na aquisição de materiais educativos, dentre outros.
De acordo com Kramer, citado por Ferraz (2001): “[...] uma política de
formação permanente de professores não é o único aspecto determinante de
um ensino de qualidade, mas é, sem dúvida, um dos mais relevantes”.
Para Martins (1999) o Estado tem o dever de oferecer novas
oportunidades aos professores para atualizarem-se para que o processo de
aprendizagem dos mesmos seja constante.
A família, de acordo com Gokhale (1980) não é somente o berço da
cultura e a base da sociedade futura, mas é, também, o centro da vida social.
A educação bem sucedida da criança no seio da família é que servirá de apoio
à sua criatividade e ao seu comportamento produtivo, quando adulto. A
família tem sido, é e será a influência mais poderosa para o desenvolvimento
da personalidade e do caráter das pessoas.
As empresas, também, precisam investir na educação, já que necessitam
de profissionais que as tornem ou as mantenham competitivas no mercado.
A comunicação das empresas com as escolas é fundamental para a formação
dos profissionais, pois dessa comunicação serão desenvolvidos diversos
projetos que enriquecerão o processo de ensino e aprendizagem.
Será que as escolas, os professores, os alunos, a sociedade de forma
geral consideram a educação como um fator determinante para a constante
evolução da humanidade?

2.3 A tecnologia e a informática na educação do
século XXI
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Diante de tantas transformações ocorridas nos últimos anos, se faz
necessária uma mudança nos padrões educacionais a fim de atualizar
e facilitar o processo pedagógico. A introdução das novas tecnologias – o
computador, a Internet – no ambiente escolar podem enriquecer a mediação
pedagógica e oportunizar a mudança de paradigma educacional, tornando
o processo de ensinar e aprender mais agradável, ágil e útil para o mundo
atual.
Para mitigar o uso dos sentimentos como “estudar é chato” ou “o estudo
não serve para nada”; a escola não deve ignorar o que se passa no mundo.
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Introduzir a informática na escola significa dotá-la de um novo método de
realizar o processo educacional, bem como aproximá-la das mudanças que
ocorrem na sociedade.
Para Valente, citado por Santinello (2004):
[...] o computador pode ser um importante
recurso para promover a passagem da informação
ao usuário ou facilitar o processo de construção
de conhecimento (...). No entanto, é necessário
entender que qualquer tentativa para analisar os
diferentes usos do computador na educação é
problemática e pode resultar em uma visão muito
simplista sobre o software e seu uso. Porém pode
tornar-se um exercício interessante e nos ajudar
a entender o papel do computador e como ele
pode ser efetivo no processo de construção do
conhecimento.

É necessário considerar que o advento da informática tem provocado
um processo de mudança contínua na vida das pessoas. Muitas crianças e
jovens já incorporaram o computador nas suas vidas e interagem facilmente
com eles.
Por que será que para os adultos, a utilização do computador não é tão
fácil? Por que será que alguns se negam a utilizar o computador?
Quando se refere ao mundo educacional, na maioria das vezes os
alunos têm mais intimidade com os computadores que os seus próprios
mestres. Talvez motivados por isso, alguns professores, ainda, neguem a
importância da tecnologia na educação. Eles argumentam que a tecnologia
está tornando os jovens mais dispersos e sem vontade de estudar.
Partindo do princípio de que os computadores, normalmente,
provocam um fascínio muito grande nos mais jovens, então envolvêlos em projetos que dependam do apoio dessa tecnologia será bastante
enriquecedor. É importante que ao fazer isso o professor não deixe de
orientar os alunos no desenvolvimento das competências, habilidades e
conhecimentos, respeitando sempre a autonomia de cada um. É necessário
que o processo seja compartilhado.
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Além do poder de sedução que o computador provoca será que ele
torna a educação mais eficiente?
O professor precisa utilizar o seu conhecimento para, quando possível,
empregar a tecnologia disponível na condução e apresentação dos conteúdos,
o que será facilitado com o auxílio do computador.
De forma alguma o professor deverá impedir seus alunos de usarem,
nos momentos corretos, as novas tecnologias. Elas são inseridas, num
processo irreversível, no canal de comunicação do professor/aluno e a partir
daí necessariamente têm que ser consideradas ou um ruído, algo prejudicial
ou destruidor da comunicação, ou então, caso sejam usadas adequadamente,
aliadas do processo educacional.
O professor não deve se envergonhar caso o seu domínio das
ferramentas computacionais seja menor do que o de alguns alunos, pois isso
é perfeitamente normal e aceitável. Apenas admita isso e peça a colaboração
deles no desenvolvimento de determinadas atividades. Oriente-os, diga o
que gostaria de fazer, proponha desafios e pergunte se de alguma forma
utilizariam a tecnologia? Com certeza eles se sentirão úteis e participarão
mais ativamente das aulas.
Teixeira e Brandão (2003) afirmam que:
[...] a utilização do computador em Educação
só faz sentido na medida em que os professores
o conceberem como uma ferramenta de auxílio
as suas atividades didático pedagógicas, como
instrumento de planejamento e realização de
projetos interdisciplinares, como elemento que
motiva e ao mesmo tempo desafia o surgimento de
novas práticas pedagógicas, tornando o processo
ensino-aprendizagem uma atividade inovadora,
dinâmica, participativa e interativa.
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Pode-se afirmar que a educação atual necessita de professores
capacitados, dinâmicos, dispostos à participar, desenvolver projetos
transdisciplinares e que consigam, na medida do possível, utilizar o
computador para auxiliar o desenvolvimento das suas aulas.
Como a tecnologia ajuda os professores e os alunos a construírem
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um ambiente propício para a manifestação das ideias e aquisição do
conhecimento?
Segundo Favoreto (2009),
[...] a informática deve ser vista como um
instrumento de interação com o educando, a fim
de proporcionar um ambiente experimental, o
que significa que o ambiente de aprendizagem
e descoberta que o educando vivencia nas
experiências de investigação da aprendizagem cria
um processo cíclico de ação-testagem-depuraçãogeneralização que por fim acabam gerando o
conhecimento. Portanto, os softwares educativos
podem ser extremamente proveitosos se utilizados
no processo experimental da aprendizagem.

Infelizmente, a adoção de recursos tecnológicos associada com novas
metodologias de ensino e avaliação, que estimulem a aprendizagem e
possibilitem o trabalho transdisciplinar, ainda, continua sendo um grande
desafio educacional.
De que forma o professor usará a informática de maneira a contribuir
para a formação dos alunos que atuarão em um mundo, cada vez mais
exigente?
Você professor: Tente utilizar o computador! Hoje está mais fácil
utilizá-lo que há 10 anos. Na verdade, os avanços da tecnologia de software,
a proliferação das linguagens de programação orientada a objetos, as
linguagens de autoria do tipo “arrastar e soltar” e muitos outros recursos
permitem que professores, alunos e demais pessoas utilizem o computador
mesmo com pouco conhecimento de informática.
Entretanto, é necessário reforçar que na educação indica-se o
computador como um facilitador da aprendizagem e não, apenas, como um
recurso para diversão. Esse é um grande desafio a ser considerado.
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2.4 Uso de recursos computacionais no processo
educacional
De acordo com Favoreto (2009), a informática disponibiliza recursos
que são excelentes ferramentas, que não só despertam o interesse e a
concentração como, também, aperfeiçoam o desenvolvimento da criatividade
e habilidade do educando. Caso esses recursos sejam bem utilizados, então
os computadores funcionarão como uma excelente alternativa para o ensino.
Mas, as precauções precisam ser tomadas para que os programas de
computadores não sejam utilizados como versões eletrônicas de exercícios
de memorização e repetição. Esses programas são criticados por utilizarem
uma metodologia baseada em estímulo e resposta, que às vezes pode
ser desnecessariamente cansativa e, ainda, levar os alunos a um tipo
de aprendizagem bastante limitada, por memorização e assimilação de
informações, sem maiores consequências pedagógicas para o aprendiz.
Segundo propôs Piaget, citado em Favoreto (2009), o conhecimento
não é transmitido, mas construído progressivamente por meio de ações
e coordenações das mesmas, que são interiorizadas e se transformam. A
inteligência surge de um processo evolutivo, no qual muitos fatores têm
tempo para encontrar seu equilíbrio.
[...] a partir de suas próprias ações, o educando,
como ser ativo, constrói suas estruturas de
conhecimento em interação com seu meio, pois
o conhecimento não procede, em suas origens,
nem de um sujeito consciente de si mesmo
nem de objetos já construídos que a ele sejam
impostas. O conhecimento resulta das interações
que se produzem a meio caminho entre os dois,
dependendo, portanto dos dois ao mesmo tempo,
mas em decorrência de uma indiferenciação
completa e não de intercâmbio entre formas
distintas (...) (PIAGET, 1972)
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Processadores de textos, banco de dados, planilhas, Internet, dentre
outros recursos favorecem a aprendizagem ativa, desde que o professor
utilize-os de maneira que os alunos obtenham as suas conclusões a partir
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das suas próprias ações. Deve ficar claro, que o professor não encaminhará
todas as ações. Na verdade, ele utilizará os aplicativos dos computadores para
promover atividades que permitam aos alunos interagir com o equipamento,
para que a partir das suas próprias ações, obtenham o conhecimento
esperado.
Gardner (1995) defende:
[...] a pluralização da inteligência, onde umas atuam
com mais força que outras e funcionam sempre
combinadas entre si, podendo-se desenvolver as
de menos intensidade através de estímulos em
ambientes ricos em materiais físicos e humanos,
currículo flexível, diversificando o máximo possível
a maneira de se apresentar um conteúdo específico
e valorizando as interações entre os indivíduos e as
sociedades.

O ambiente computacional, com toda a sua interatividade e
potencialidade, é propício para abordar conteúdos importantes de várias
maneiras: histórias, debates, jogos, simulações, filmes, desenhos, diagramas
ou exercícios práticos. O computador, certamente, possibilita essa
pluralização, desde que bem utilizado por professores e alunos.
Considerando que ferramentas computacionais são utilizadas para
facilitar o aprendizado de alguns conteúdos, então a união entre conteúdo
e tais ferramentas será planejada, visando o aprendizado significativo para
o aluno.
Como e quando utilizá-las?
O mais importante é estar predisposto a investigar o potencial
pedagógico dessas ferramentas. Conhecer as experiências de uso dos outros
colegas, também, favorece a incorporação mais rápida dessa tecnologia.
Recursos como Internet e programas do pacote Office da Microsoft
ou os do BrOffice são utilizados como uma opção para diversificar a forma
de ensino. Nesses ambientes, uma pessoa ou grupo de pessoas pode fazer
visitas virtuais a museus e cidades, executar simulações, jogar e criar jogos,
estabelecer facilmente a comunicação entre grupos de pessoas, construir
histórias e praticar a leitura e a escrita, fazer uso de recursos para a
organização do raciocínio, dentre muitas outras possibilidades.

53

Lovatte, Elvira P.
Nobre, Isaura

2.4.1 A Internet
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A Internet surgiu por volta de 1960, ápice da Guerra Fria, desenvolvida
pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos por intermédio da Agência
de Projetos de Pesquisa Avançada – ARPA -, visando facilitar a troca de
informações entre os projetistas contratados pelo governo norte-americano
e os pesquisadores do Departamento de Defesa, também daquele país.
No mercado, obteve maior força a partir de 1995, iniciando uma nova
revolução: A Revolução Digital, a era da inteligência em rede, na qual seres
humanos combinam sua inteligência, conhecimento e criatividade para
produção de riquezas e desenvolvimento social. Essa revolução atinge todos
os empreendimentos da humanidade - aprendizagem, saúde, trabalho e
entretenimento. (TAPSCOTT, 1997).
Atualmente, a facilidade de acesso a Internet vem permitindo
que, cada vez mais, empresas e pessoas utilizem esse importante veículo
informacional, possibilitando uma distribuição mais democrática dos
conhecimentos da humanidade.
Muitos são os professores que já utilizam a internet como fonte de
pesquisa para a sua fundamentação teórica, atualização e para fazer cursos
a distância. Também, já sugerem endereços confiáveis e com informações
importantes para que os alunos façam suas investigações. E como muitos
textos são ligados a outros textos, o aluno tem a possibilidade de navegar por
um oceano de informações.
Além disso, são inúmeras as bibliotecas virtuais que disponibilizam
obras consagradas, muitas delas com edições esgotadas, que podem ser
facilmente acessadas no ciberespaço.
Devido à imensidão de informações disponíveis na rede de
computadores, e da origem duvidosa de algumas delas é necessário que se
saiba fazer pesquisas utilizando melhor os diversos recursos disponíveis
nos mecanismos de busca e, também, conhecer alguns sites específicos
para evitar problemas.
São inúmeros os mecanismos de busca. O Google é muito conhecido e
de grande abrangência. Saber utilizá-lo é fundamental para se alcançar mais
sucesso nas pesquisas.
Dentre os serviços que o Google oferece, destaca-se:
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• Pesquisa avançada em sites da Internet;
• Serviço de e-mail e de comunicação instantânea;
• Serviço de localização geográfica;
• Notícias e informações em tempo real.
O professor deve orientar seus alunos sobre as vantagens e
desvantagens da internet. Eles precisam saber dos perigos existentes na rede
de computadores, dentre eles:
• Qualquer pessoa pode publicar qualquer informação, portanto muitos conteúdos são inválidos, agressivos e impróprios;
• Não existe garantia a respeito da personalidade do “amigo virtual”;
• Invasão de privacidade, o roubo de senhas, pelos chamados crackers;
• Contaminação do computador por vírus.
Algumas recomendações ou conselhos devem ser frisados para que
os usuários da Internet, principalmente crianças e jovens, reduzam a
probabilidade de serem prejudicados ao fazer uso da rede:
• Não divulgar senhas a outras pessoas e nem usá-las em sites não
seguros;
• Nunca fornecer informações pessoais - nome, telefone, endereço,
foto;
• Não abrir e-mails suspeitos (podem conter um vírus!)
• Evitar conteúdos desagradáveis e agressivos;
• Abandonar os “chats” que possuem pessoas rudes ou desagradáveis;
• Evitar encontros com “amigos” virtuais;
• Fazer pesquisas em sites confiáveis.
Existem muitos endereços importantes e seguros, que podem ser
utilizados por professores e alunos em suas pesquisas. Alguns desses
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devem ser recomendados e armazenados na lista dos favoritos (ferramenta
disponível no navegador da Internet).
Além de ser um recurso muito importante para se realizar pesquisas,
a Internet, também, é utilizada para facilitar a comunicação, assumindo
inclusive um papel de extrema importância quando se mensura sua
capacidade e rapidez na troca de informação, formação de opinião e troca
de experiências.
Há várias formas desenvolvidas pela tecnologia em que essa
comunicação pode ocorrer. Como as citadas no trabalho de Primo (2001):
a) E-mails: Permite uma discussão assíncrona, tempos diferentes,
entre no mínimo duas pessoas, podendo expandir para várias. Certas
mensagens não-verbais, como fisionomia ou entonação de voz não
podem ser valorizadas em e-mails. Daí surge os emoticons - palavra
derivada da junção dos termos em inglês: emotion (emoção) + icon
(ícone), que oferecem pistas de como se sente o redator da mensagem.
b) Lista de discussão: É um serviço que recebe e distribui mensagens
para todos os seus “assinantes”. Permite interações mútuas entre
diversas pessoas. Permite discussões de muitos-para-muitos.
c) Chats ou salas de bate-papo: Oferecem um ambiente para a livre
discussão em tempo real, ou seja, de forma síncrona. Oferecem um
palco para diálogos de alta intensidade e para a aproximação de
pessoas, sem qualquer proximidade física.
d) Vídeo conferência: Incorpora as vantagens do chat somando
os recursos da emissão e visualização das imagens em vídeo dos
interlocutores.
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Pode-se, ainda, incluir a essa lista, podcast, blog ou weblog, MSN,
fórum, skype, Orkut, dentre outros.
A Internet com os seus inúmeros recursos é considerada um dos
meios de comunicação da atualidade de mais fácil utilização, além de
muito econômica.
A educação não pode se furtar a utilizá-la como recurso na socialização
e transmissão do conhecimento.
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2.4.2 Pacote BrOffice.org
O BrOffice.org ou Openoffice é um software gratuito utilizado por uma
grande quantidade de usuários, pois possui ferramentas essenciais tanto
para uso das empresas quanto pessoal.
Por que utilizar o Broffice ao invés do MS-Office?
Hoje, são várias as possibilidades de escolha de editores de texto,
software de apresentação e planilhas eletrônicas, desde as pagas, incluídas
no pacote Office da Microsoft, até as de uso livre, como as do Broffice. Apesar
do MS-Office, ainda, ser um pacote muito popular, o Broffice destaca-se pela
sua eficiente qualidade, pela similaridade com os softwares do pacote MSOffice e, principalmente, por ser gratuito.

Writer - editor de texto do Openoffice
Correspondente ao Microsoft Word, o Broffice Writer possui inúmeros
recursos para a criação e edição de textos, inserção de gráficos, figuras, tabelas
etc. O programa possui um visual simples, com as barras de ferramentas
claras e intuitivas, facilitando a utilização por qualquer usuário.
Com os editores de textos é possível desenvolver diversas atividades
que estimulem as habilidades linguísticas, tais como a escrita e a leitura
promovendo diferentes tipos de produção. É claro que editores sozinhos não
produzem textos, como lápis e papel, também, não produziam.

Impress – O software de apresentação do BrOffice
Normalmente, o software de apresentação Impress do BR Office, assim
como o PowerPoint do pacote Office são utilizados para a produção de slides
e apresentações multimídia. Permite aos usuários adicionarem plano de
fundo, animações, imagens e tudo o que um bom editor de apresentações
de slides deva ser capaz, para possibilitar a criação de um material dinâmico
e de qualidade.
Nesse ambiente, é possível se propor projetos que envolvam outros
tipos de aplicações como, por exemplo, banners, pôsteres, folders, murais
eletrônicos, softwares educacionais etc.

57

Lovatte, Elvira P.
Nobre, Isaura

Calc - A planilha eletrônica do pacote Broffice
A ferramenta Calc se assemelha ao MS Excel. Com o Calc pode-se criar
desde simples planilhas eletrônicas, até gráficos e tabelas dinâmicas.
Haetinger e outros (2009) relatam que:
[...] as planilhas eletrônicas auxiliam no tratamento
com variado número de informações, de forma fácil
e rápida. Desse modo, este aplicativo possui uma
potencialidade didática interessante, especialmente
quando realizamos atividades criativas, visto que
esses programas nos oferecem ferramentas diversas.
A “criação da planilha” pelo professor, e ainda, pelo
aluno, evidencia a possibilidade de interação entre
esses dois sujeitos e, portanto, de termos contato
com situações novas de simulação e modelagem.

As planilhas são utilizadas para a:
• Resolução de uma simples equação ou expressão numérica;
• Elaboração de variadas tabelas;
• Criação de gráficos matemáticos ou estatísticos a partir de alguns
dados;
• Cálculo de diversas medidas estatísticas;
• Desenvolvimento de jogos e simulações etc.
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A sua utilização é muito abrangente e para que seja eficiente deve estar
aliada à criatividade dos professores e alunos.
Para que criar gráficos, jogar, fazer simulações ou calcular valores
estatísticos?
Os gráficos servem para representar dados de forma a facilitar a
compreensão do leitor e sintetizar as informações. A criação de jogos na
planilha eletrônica é uma maneira lúdica de viabilizar as competências
e habilidades dos alunos. Já a simulação permite que o estudante teste o
poder das suas decisões.
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Segundo De Rezende e Freitas (2007):
Uma das vantagens da planilha eletrônica é o
tratamento com um variado número de informações
de forma fácil e rápida, principalmente se as
mesmas fórmulas forem usadas por uma grande
quantidade de dados. No ensino da estatística a
utilização de planilhas eletrônicas pode atender
objetivos diversos: ser fonte de informação, auxiliar
o processo de construção de conhecimentos,
desenvolver a autonomia.

Diante de tantas possibilidades de utilização do computador, será que
nas escolas ele ainda deve ser utilizado apenas nas aulas de informática? Ou
será que cada professor, com sua vivência diária com os alunos, conhecedor
de suas realidades e anseios, tem mais capacidade para direcionar os seus
alunos no estudo de situações problemas significativos?
Assim, no ensino, todas estas ferramentas estão associadas a estratégias
que permitam ao estudante encontrar sua maneira de aprender, para que
possa atuar de forma reflexiva sobre o conhecimento, ao invés de apenas
recebê-lo passivamente.

2.4.3 A Informática e a possibilidade de realização de projetos multidisciplinares
O desenvolvimento de projetos se constitui em um conjunto de
atividades que pode proporcionar uma aprendizagem diversificada.
De acordo com Hernandez (1998), os projetos de trabalho contribuem
para uma (re)significação dos espaços de aprendizagem de tal forma que
eles se voltem para a formação dos sujeitos ativos, reflexivos, atuantes e
participantes.
A Tabela 1 apresenta alguns assuntos para serem utilizados na
realização de projetos que podem ser desenvolvidos com o auxílio do
computador. Ainda nessa tabela são sugeridas ferramentas para resolvê-los.
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Assuntos
A utilização de gráficos e diagramas
para representações ilustradas de
informações.
Simulação e desenvolvimento de
jogos.
Socialização.
Grandezas diretamente e inversamente
proporcionais.
Desenvolvimento
de
leitura
e
produção de textos.
Comunicação oral, produção de textos
e análise e desenvolvimento da língua.
Confecção de cartazes, folhetos,
banners, montagem de fotos, entre
outros.

Ferramentas
Planilhas eletrônicas.
Planilhas eletrônicas.
Internet – construção de sites, blogs,
e-mail, participação em grupo de
discussão, entre outros.
Planilhas eletrônicas.
Editores de textos.
Internet e editores de textos.
Softwares de apresentação.

Tabela 1 - Assuntos x Ferramentas

Há que se reforçar que a tecnologia deve ser levada para a sala
de aula apenas se tiver a serviço da educação. A decisão de utilização
da tecnologia da informática, em particular do software, como apoio
ao processo de ensino-aprendizagem, deve ser baseada em critérios
como recursos tecnológicos oferecidos pela engenharia de software e
pelas possibilidades pedagógicas e metodológicas de uso no ensino.

2.5 Considerações finais
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Na educação contemporânea não basta ensinar conceitos, fórmulas
e procedimentos, tampouco ensinar a manusear instrumentos, operar
máquinas e utilizar alguns programas computacionais. Na verdade, precisase associar tudo isso a aplicações reais e, ainda, levar em consideração a
solidadariedade, o amor ao próximo, a ética e a responsabilidade.
Esse capítulo tratou da importância da inserção das tecnologias no
processo de ensino e aprendizagem. Lembrando-se que o computador
será utilizado como um recurso facilitador do aprendizado dos temas
curriculares, pois permite tentativas, análises e repetições das ações. Dessa
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forma, pode-se tornar o ensino mais atrativo e mais próximo da realidade
do aprendiz, que nasce na era do conhecimento.
Para inserir a escola num novo paradigma, a chave de acesso é a
valorização do processo de aprendizagem, sendo esse o caminho para o
desenvolvimento humano, como oportunidade e qualidade de vida.
As tecnologias da informação e comunicação desempenham um
papel fundamental no contexto sócio-cultural-econômico-educacional no
Século XXI. A não utilização pode ser considerada fator excludente e o saber
utilizá-las será considerado um fator indispensável para o desenvolvimento
das atividades humanas nessa sociedade. Assim, a escola já não pode se
eximir desse contexto.
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3 | Aprendizagem e docência digital
Edna dos Reis
Segundo Reis e Godói (2011) vivemos num mundo em constantes
transformações, o qual traz novos desafios ao ambiente escolar. O ritmo
em que acontecem essas transformações tem gerado novas necessidades
relacionadas à prática docente e, consequentemente, novas formas de
ensinar e aprender são uma questão que merece reflexão da nossa parte.
Uma das primeiras questões a ser abordada é a respeito da técnica, pois
é ela um dos principais agentes de transformação da sociedade atual. Podese acrescentar que as técnicas, em suas formas diversas, seus usos diferentes
e as implicações delas no nosso cotidiano têm modificado e provocado
alterações em nosso meio de conhecer o mundo.
Lévy diz:
A técnica em geral não é boa e nem má, nem
neutra, nem necessária, nem invencível. É uma
dimensão, recortada pela mente, de um devir
coletivo heterogêneo e complexo na cidade
do mundo. Quanto mais reconhecermos isto,
mais nos aproximaremos do advento de uma
tecnodemocracia (1993, p. 194).

Mas, o que significa educar dentro desse novo contexto? Como ocorrem
as aprendizagens? Que desafios são impostos a alunos e professores? Esses
e muitos outros questionamentos estão presentes no ambiente educacional,
evidenciando uma preocupação e um desejo por caminhos que apontem
para a construção de conhecimentos, que levem a aprendizagens
mais significativas. Assim, é importante definir alguns conceitos para
entendermos melhor as teorias da aprendizagem e suas implicações no
ambiente educativo.
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3.1 APRENDIZAGEM
Se perguntarmos a qualquer pessoa sobre o que é aprendizagem, a
resposta mais comum será aquisição de informação. O Dicionário Eletrônico
Aurélio, por exemplo, traz as seguintes especificações:
Substantivo feminino. 1. Aquisição de conhecimento. 2. Formação. 3. Psicologia. Método que consiste em estabelecer conexões entre certos estímulos e
determinadas respostas, cujo resultado é aumentar
a adaptação do ser vivo ao seu ambiente.

O significado da palavra aprendizagem é complexo, os psicólogos
buscam evidência nas alterações que ocorrem no comportamento das
pessoas, como resultado da experiência. No entanto, nem todas as mudanças
comportamentais são exemplos de aprendizagem.
A tarefa principal dos psicólogos da aprendizagem é entender o
comportamento e a mudança comportamental. Desse entendimento advém
a capacidade de prever e de controlar duas funções úteis e importantes, por
exemplo: as previsões dos professores sobre o bom desempenho dos alunos
são críticas no que se refere a tomar decisões relativas ao ensino e à avaliação.

3.1.1 O processo ensino-aprendizagem

68

Considerando a intencionalidade de toda ação educativa exercida por
professores, em situações planejadas de ensino-aprendizagem, bem como a
multidimensionalidade do fenômeno educacional, uma questão importante
permeia as preocupações básicas dos educadores: as várias formas de se
conceber o fenômeno educativo.
De acordo com determinada teoria/proposta ou abordagem do processo
ensino-aprendizagem, privilegia-se um ou outro aspecto do fenômeno
educacional. As teorias de conhecimento, em que são baseadas as escolas
psicológicas e de onde provêm as tomadas de posições são consideradas,
apesar de muitas variações e combinações possíveis, conforme três
características: o sujeito, o objeto e a interação sujeito-objeto.
Toda interpretação do fenômeno vital, quer seja biológica, sociológica,
psicológica etc., resulta de uma relação sujeito-ambiente, isto é: deriva
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de uma tomada de posição epistemológica em relação ao sujeito e ao
meio. Subjacentes ao conceito de homem, de mundo, de aprendizagem,
conhecimento, sociedade, cultura, estão presentes – implícita ou
explicitamente – algumas dessas posições. Essas diferentes posições, por sua
vez implicam do ponto de vista lógico, diferentes aplicações pedagógicas.

3.2 A ABORDAGEM DO ENSINO-APRENDIZAGEM
3.2.1 A abordagem tradicional
Trata-se de uma concepção e uma prática educacional que persistiram
no tempo, em suas diferentes formas, e que passaram a fornecer um quadro
referencial para todas as demais abordagens que a ela se seguiram.
Socialmente falando, essa posição implica supor que as experiências e
aquisições das gerações adultas são condição de sobrevivência das gerações
mais novas, como também da sociedade. Para Paulo Freire (1996), esse tipo
de sociedade mantém um sistema de ensino com base na educação bancária.
Essa abordagem, também, parte do pressuposto de que a inteligência,
ou qualquer outro nome dado à atividade mental, seja uma faculdade capaz
de acumular/armazenar informações. A atividade do ser humano é a de
incorporar informações sobre o mundo, as quais devem ir das mais simples
às mais complexas.
A educação é um processo amplo para alguns autores, mas na maioria
das vezes é entendida como instrução, caracterizada como transmissão de
conhecimentos e restrita à ação da escola.
A abordagem tradicional é caracterizada pela concepção da educação
como um produto, já que os modelos a serem alcançados estão préestabelecidos, daí a ausência de ênfase no processo. Trata-se da transmissão
de ideias selecionadas e organizadas, logicamente. Esse tipo de concepção
da educação é encontrado em vários momentos da história, permanecendo,
atualmente, sob diferentes formas.
A escola, fundada nas concepções dessa abordagem, é o lugar por
excelência onde se realiza a educação, a qual restringe, em sua maior parte,
a um processo de transmissão de informações em sala de aula e funciona
como uma agência sistematizadora de uma cultura complexa.
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No processo de ensino-aprendizagem, a ênfase é dada às situações de
sala de aula, em que os alunos são instruídos e ensinados pelo professor.
Subordina-se a educação à instrução, levando em conta a aprendizagem do
aluno, como um fim em si mesmo: os conteúdos e as informações têm de ser
adquiridos e os modelos imitados.
A relação professor-aluno é vertical, sabendo-se que o professor é
detentor do saber e de poder decisório quanto à metodologia, conteúdo,
avaliação e forma de interação na sala. Ao professor compete informar
e conduzir seus alunos em direção a objetivos que lhes são externos, por
serem escolhidos pela escola e/ou pela sociedade em que vive e não pelos
sujeitos do processo.
Caracterizado o ensino pela transmissão do patrimônio cultural,
pela confrontação com modelos e raciocínio elaborados, a metodologia se
baseia frequentemente na aula expositiva e nas demonstrações do professor
à classe, tomada como se fosse um auditório. O professor já traz o conteúdo
pronto e o aluno se limita, passivamente, a escutá-lo. O ponto principal
desse processo será o produto da aprendizagem.
A avaliação é realizada, predominantemente, visando à exatidão da
reprodução do conteúdo comunicado em sala de aula.

3.2.2 A abordagem comportamentalista
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Essa abordagem se caracteriza pelo primado do objeto (empirismo). O
conhecimento é uma “descoberta” e é nova para o indivíduo que a faz.
Os comportamentalistas ou behavioristas, assim como os denominados
instrumentalistas e os positivistas lógicos, consideram a experiência ou
experimentação planejada como a base do conhecimento. Evidencia-se
assim, sua origem empirista de que o conhecimento é o resultado direto da
experiência. Para os comportamentalistas, a ciência consiste numa tentativa
de descobrir a ordem na natureza e nos eventos. Eles pretendem demonstrar
que certos acontecimentos se relacionam sucessivamente uns com os outros.
Tanto ciência, quanto comportamentos são considerados, principalmente,
como uma forma de conhecer os eventos, o que torna possível a sua
utilização e o seu controle.
O homem é uma consequência das influências ou forças existentes no
meio ambiente. A hipótese de que o homem não é livre é absolutamente
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necessária para que se possa aplicar um método científico no campo das
ciências do comportamento.
O homem dentro desse contexto é visto como o:
[…] produto de um processo evolutivo no qual
essencialmente as mudanças acidentais no dote
genético foram diferencialmente selecionadas
por características acidentais do ambiente, mas
ele agora alcançou o ponto a partir do qual
pode examinar o processo e fazer algo a respeito
(SKINNER, 1980, p. 208).

A realidade para Skinner é um fenômeno objetivo; o mundo já é
construído e o homem é produto do meio. Sabendo-se que o meio pode
ser manipulado, o comportamento pode ser mudado, modificando-se as
condições das quais ele não é uma função, ou seja: alterando os elementos
ambientais, o meio seleciona.
A sociedade-cultura é bastante comentada na obra de Skinner uma vez
que toda a sua proposta visa uma modificação social. Mas só será realizada
de forma eficiente quando uma infraestrutura sociocultural, coerente com
os significados que ele atribui à sociedade e à cultura, estiver presente.
Para Skinner: “[...] o ambiente social é o que chamamos de uma cultura.
Dá forma e preserva o comportamento dos que nela vivem.” (1973, p. 115).
A cultura é entendida como espaço experimental utilizado no estudo do
comportamento. É um conjunto de contingências de reforço. A sociedade
ideal para o autor (1973) é aquela que implicaria um planejamento social e
cultural.
A experiência planejada é considerada a base do conhecimento. Aqui
há clareza da orientação empirista dessa abordagem: o conhecimento é o
resultado direto da experiência.
A educação está intimamente ligada à transmissão cultural. Skinner
afirma que: “É quase impossível ao estudante descobrir por si mesmo
qualquer parte substancial da sabedoria de sua cultura” (1968, p.110). A
educação logo transmitirá conhecimentos, assim como comportamentos
éticos, práticas sociais, habilidades consideradas básicas para a manipulação
e o controle do mundo/ambiente cultural, social etc.
Já a escola é considerada e aceita como uma agência educacional que
adotará forma peculiar de controle de acordo com os comportamentos que
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pretende instalar e manter. Cabe a ela, portanto, manter, conservar e em parte
modificar os padrões de comportamentos aceitos como úteis e desejáveis
para uma sociedade, considerando-se um determinado contexto cultural.
Para os Behavioristas, a aprendizagem é definida como “[...] uma mudança
relativamente em uma tendência comportamental e/ou na vida mental do
indivíduo, resultantes de uma prática reforçada” (ROCHA, 1980, p.28).
Ensinar consiste num arranjo e planejamento de contingência de reforço
sob as quais os estudantes aprendem e é de responsabilidade do professor
assegurar a aquisição do comportamento. Os comportamentos desejados
dos alunos serão instalados e mantidos por condicionantes e reforçadores
arbitrários, tais como: elogios, graus, notas, prêmios, reconhecimentos
do mestre e dos colegas, prestígios, os quais estão associados com outra
classe de reforçadores mais remotos e generalizados, como: o diploma, as
vantagens da futura profissão, a aprovação final no curso, possibilidade de
ascensão social, monetária, status, prestígio da profissão.
Segundo essa abordagem, o professor teria a responsabilidade de
planejar e desenvolver o sistema de ensino-aprendizagem de forma que o
desempenho do aluno seja maximizado, levando em consideração fatores
como economia de tempo, esforços e custos.
Essa abordagem enfatiza o uso de estratégias que permitem que um
número maior de alunos atinja níveis altos de desempenho. Uma dessas
estratégias é o ensino para a competência, que geralmente, utiliza o módulo
instrucional como material de ensino. Esse tipo de ensino é caracterizado
por especificações dos objetivos em termos comportamentais; especificação
dos meios para se determinar se o desempenho está de acordo com os níveis
indicados de critérios, fornecimento de uma ou mais formas de ensino
pertinentes aos objetivos, conhecimento público dos objetivos, critérios,
formas de atingi-los e atividades alternativas. A experiência de aprendizagem
é considerada em termos de competência.
Skinner não se preocupa em justificar por que o aluno aprende, mas sim
em fornecer uma tecnologia que seja capaz de explicar como fazer o aluno
estudar e que seja eficiente na produção de mudanças comportamentais. Em
termos metodológicos, grande ênfase é dada à programação.
Por fim, a avaliação consiste em se constatar se o aluno aprendeu
e atingiu os objetivos propostos quando o programa foi conduzido até o
final de forma adequada. Ela ocorre no final do processo com a finalidade
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de se conhecer se os comportamentos finais desejados foram adquiridos
pelos alunos.

3.2.3 A abordagem humanista
Nessa abordagem o enfoque é dado no sujeito sem que, todavia, essa
ênfase signifique nativismo ou apriorismo puro. Isso não quer dizer que
essas tendências não sejam, de certa forma, interacionistas, na análise do
desenvolvimento humano e do conhecimento.
Aqui se dá ênfase às relações interpessoais e ao crescimento que delas
resultem, centrado no desenvolvimento da personalidade do indivíduo,
em seus processos de construção e organização pessoal da realidade, e em
sua capacidade de atuar, como uma pessoa integrada. Dá-se, igualmente,
ênfase à vida psicológica e emocional do indivíduo e à preocupação com a
sua orientação interna, com o autoconceito, com o desenvolvimento de uma
visão autêntica de si mesmo, orientada para a realidade individual e grupal.
O professor, em si, transmite o conteúdo, dá assistência, sendo um
facilitador da aprendizagem. O conteúdo vem das próprias experiências
dos alunos.
O homem é considerado como uma pessoa situada no mundo. É único,
quer em sua vida interior, quer em suas percepções e avaliações do mundo.
A pessoa é considerada em processo contínuo de descoberta de seu próprio
ser, ligando-se a outras pessoas e grupos.
Segundo Puente na abordagem rogeriana, ser humano significa:
Ser uma totalidade, um organismo em processo de
integração; ser independente, diferente, autônomo
e, como tal, devendo ser aceito e respeitado;
Ser uma pessoa na qual os sentimentos e as experiências exerçam um papel importante, como fator
de crescimento;
Ser uma pessoa considerada num presente imediato, aqui e agora [...](1978, p.53).

O mundo é algo produzido pelo homem diante de si mesmo. O homem
é o seu configurador, que faz com que ele se historicize: é o mundo, o projeto
humano em relação a outros homens e às coisas que ganha historicidade
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em uma temporalidade. O mundo teria o papel fundamental de criar
condições de expressão para a pessoa, cuja tarefa vital consiste no pleno
desenvolvimento do seu potencial inerente.
A experiência pessoal e subjetiva é o fundamento sobre o qual o
conhecimento é construído no decorrer do processo de vir-a-ser da pessoa
humana.
A educação assume significado amplo. Trata-se da educação do
homem e não apenas da pessoa, em situação escolar em uma instituição de
ensino. Trata-se da educação centrada na pessoa, já que essa abordagem é
caracterizada pelo primado do sujeito. No ensino, será o “ensino centrado
no aluno”. Tudo que estiver a serviço do crescimento pessoal, interpessoal
ou intergrupal é educação.
A escola decorrente de tal posicionamento será aquela que respeite a
criança tal qual ela é e ofereça condições para que possa desenvolver em seu
processo de vir-a-ser. Ou melhor: é uma escola que oferece condições que
possibilitem a autonomia do aluno.
O processo de ensino-aprendizagem como decorrentes das proposições
rogerianas sobre o homem e o mundo está centrado no sujeito, o que
implica técnicas de dirigir sem dirigir, ou seja: dirigir a pessoa à sua
própria experiência para que, dessa forma, possa estruturar-se e agir. Essa
é a finalidade do método não-diretivo. A não-diretividade consiste em um
conjunto de técnicas que implementa a atitude básica de confiança e respeito
pelo aluno.
O professor é uma personalidade única. É considerado como único ser
humano que aprendeu a usar efetiva e eficientemente para a realização dos
seus próprios propósitos e os da sociedade, na educação de outros.
As estratégias instrucionais, nessa proposta, assumem importância
secundária. Não se enfatiza técnica ou método para se facilitar a
aprendizagem. Rogers parte do pressuposto de que o ensino é uma
“atividade sem importância enormemente supervalorizada” (1972, p.103).
Cada educador eficiente desenvolverá um estilo próprio para “facilitar”
a aprendizagem dos alunos. O aluno, consequentemente, assumirá a
responsabilidade pelas formas de controle da sua aprendizagem, definir e
aplicar os critérios para avaliar até onde estão sendo atingidos os objetivos
que pretende. Segundo Rogers: “A avaliação de cada um de sua própria
aprendizagem é um dos melhores meios pelo qual a aprendizagem autoiniciada se torna aprendizagem responsável” (1972, p. 142).
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3.2.4 A abordagem cognitivista
A palavra cognitivista se refere a psicólogos que investigam os
denominados “processos centrais” do indivíduo, dificilmente observáveis
como: organização do conhecimento, estilos de pensamento ou estilos
cognitivos, processamento de informações e comportamentos relativos à
tomada de decisão.
Nessa abordagem existe ênfase em processos cognitivos e na
investigação científica, separada dos problemas sociais contemporâneos.
As emoções são consideradas, em suas articulações com o conhecimento.
Esse tipo de abordagem é predominantemente interacionista. Os principais
representantes são o suíço Jean Piaget e o norte-americano Jerome Bruner.
Homem e mundo são analisados conjuntamente, pois o conhecimento
é o produto da interação entre eles, entre sujeito e objeto, não se enfatizando
um ou outro na relação. Em Piaget, encontra-se a noção de desenvolvimento
do ser humano por fases que se inter-relacionam e se sucedem até que atinjam
estágios da inteligência caracterizados por maior mobilidade e estabilidade.
O desenvolvimento social caminha no sentido da democracia que implica
deliberação comum e responsabilidade pelas regras que os indivíduos
seguirão. O nível de estruturação lógica dos indivíduos componentes de
qualquer grupo constitui a infraestrutura dos fatos sociais.
Para os epistemólogos genéticos, conhecimento é considerado como
uma construção contínua. A passagem de um estado de desenvolvimento
para o seguinte é sempre caracterizada por formação de novas estruturas
que não existiam anteriormente no indivíduo.
No que se refere à aquisição do conhecimento, Piaget admite pelo
menos duas fases: 1) Fase exógena – da constatação, da cópia e da repetição;
2) Fase endógena – da compreensão das relações e das combinações.
O processo educacional, conforme a teoria de desenvolvimento e
conhecimento tem um papel importante, ao provocar situações que sejam
desequilibradoras para o aluno; desequilíbrios esses adequados ao nível
de desenvolvimento em que se encontram, de forma que seja possível a
construção progressiva das noções e operações, ao mesmo tempo em que
a criança vive intensamente (intelectual e afetivamente) cada etapa do seu
desenvolvimento.
Segundo Piaget, a escola começaria ensinando a criança a observar. A
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verdadeira causa dos fracassos da educação formal decorre, essencialmente,
do fato de se principiar pela linguagem (acompanhada de desenhos, de ações
fictícias ou narrada) em vez de fazê-lo pela ação real e material.
Não existe um modelo pedagógico piagetiano; o que existe é uma
teoria de conhecimento de desenvolvimento humano que traz implicações
para o ensino. Uma das implicações fundamentais é a de que a inteligência
se constrói a partir da troca do organismo com o meio, por meio das ações
do indivíduo. A ação do indivíduo é o centro do processo e o fato social ou
educativo constitui uma condição de desenvolvimento.
Nesse ínterim, abordamos o trabalho do psicólogo bielo-russo Lev
Vygotsky (1896-1934) que morreu há 74 anos, mas sua obra, ainda, está em
pleno processo de descoberta e debate, em vários pontos do mundo, incluindo
o Brasil. A parte mais conhecida da extensa obra produzida por Vygotsky em
seu curto tempo de vida converge para o tema da criação da cultura.
Aos educadores interessa em particular os estudos sobre
desenvolvimento intelectual. Vygotsky atribuía um papel preponderante
às relações sociais nesse processo, tanto que a corrente pedagógica que
se originou do seu pensamento é chamada de socioconstrutivismo ou
sociointeracionismo. Surge da ênfase no social, uma oposição teórica em
relação ao biólogo suíço Jean Piaget (1896-1980), que também se dedicou
ao tema da evolução da capacidade de aquisição do conhecimento pelo ser
humano e chegou a conclusões que atribuem bem mais importância aos
processos internos do que aos interpessoais.
Na relação do homem com o meio ambiente, os estudos de Vygotsky
sobre o aprendizado decorrem da compreensão do homem como um ser que
se forma em contato com a sociedade. “Na ausência do outro, o homem não se
constrói homem”, escreveu o psicólogo. Ele rejeitava tanto as teorias inatistas,
segundo as quais o ser humano já carrega ao nascer às características que
desenvolverá ao longo da vida, quanto aos empiristas e comportamentais que
vêem o ser humano como um produto dos estímulos externos.
Para Vygotsky, a formação se dá numa relação dialética entre o sujeito e
a sociedade a seu redor - ou seja, o homem modifica o ambiente e o ambiente
modifica o homem. Essa relação não é passível de muita generalização; o
que interessa para a teoria de Vygotsky é a interação que cada pessoa
estabelece com determinado ambiente: a chamada experiência pessoalmente
significativa. Segundo Vygotsky, apenas as funções psicológicas elementares
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se caracterizam como reflexos. Os processos psicológicos mais complexos –
ou funções psicológicas superiores, que diferenciam os humanos dos outros
animais – só se formam e se desenvolvem pelo aprendizado.
Outro conceito-chave de Vygotsky é a mediação. Segundo a teoria
vygotskiana, toda relação do indivíduo com o mundo é feita por meio de
instrumentos técnicos – como, por exemplo: as ferramentas agrícolas que
transformam a natureza – e da linguagem –, que traz consigo conceitos
consolidados da cultura à qual pertence o sujeito.

3.2.5 A abordagem sociocultural
Uma das obras referentes a esse tipo de abordagem no contexto
brasileiro é a de Paulo Freire, com a sua preocupação com a cultura popular.
Em termos de posicionamento, a obra de Freire consiste em uma síntese
pessoal de tendências como: o neotomismo, o humanismo, a fenomenologia,
o existencialismo e neomarxismo.
Na obra de Freire, o homem é o sujeito da educação e apesar de uma
grande ênfase no sujeito, evidencia-se uma tendência interacionista, já que
a interação homem-mundo, sujeito-objeto é imprescindível para que o ser
humano se desenvolva e se torne sujeito de sua práxis.
Segundo essa abordagem, não existe senão homens concretos, situados
no tempo e no espaço, inseridos em contexto sócio-econômico-culturalpolítico, enfim, em um contexto histórico. O homem cria a cultura na medida
em que, integrando-se nas condições do seu contexto de vida, reflete sobre
ela e dá respostas aos desafios que encontra. Cultura aqui é entendida como
“[...] todo o resultado da atividade humana, do esforço criador e recriador
do homem, de seu trabalho por transformar e estabelecer relações dialogais
com outros homens” (FREIRE, 1974, p. 41).
O homem é desafiado, constantemente, pela realidade e a cada um
desses desafios responderá de uma maneira original. Não há receitas ou
modelos de respostas, mas tantas respostas quantas forem os desafios, sendo
igualmente possível encontrar respostas diferentes para um mesmo desafio.
Toda ação educativa, para que seja válida, deve necessariamente, ser
precedida tanto de uma reflexão sobre o homem, como de uma análise do
meio de vida do mesmo de forma concreto, a quem se quer ajudar para que
se eduque. O homem se torna, nessa abordagem, o sujeito da educação.
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Na obra de Freire, a educação assume caráter amplo; não restrita à
escola em si e nem a um processo de educação formal. Caso a escola seja
considerada deve ser ela um local onde seja possível o crescimento mútuo do
professor e dos alunos, no processo de conscientização, o que implica uma
escola diferente da que se tem, atualmente, com seus currículos e prioridades.
A relação professor-aluno é horizontal e não imposta. Para que
o processo educacional seja real é necessário que o educador se torne
educando e o educando, educador. Quando essa relação não se efetiva,
não há educação. O homem assumirá a posição de sujeito de sua própria
educação e, para que isso ocorra, estará conscientizado do processo.
A verdadeira avaliação do processo consiste na autoavaliação e/ou
avaliação mútua e permanente da prática educativa por professor e alunos.
Qualquer processo formal de notas e exames deixa de ter sentido nessa
abordagem, pois no processo de avaliação proposto, tanto alunos, quanto
professores saberão quais suas dificuldades e progressos. “A avaliação é da
prática educativa, e não de um pedaço dela” (FREIRE, 1982, p. 94).

3.3 E O CONTEXTO DIGITAL?
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Reis e Godói, em pesquisa realizada em 2010, afirmam que não
há dúvida de que um dos efeitos mais notáveis das tecnologias digitais é
o fato de permitir e facilitar uma maior comunicação entre as pessoas,
independentemente da sua posição geográfica ou temporal, pois as
tecnologias de informação e comunicação (TIC) ajudam a romper barreiras
espaços-temporais da comunicação, proporcionando interação entre as
pessoas. Esse processo comunicativo pode ser sincrônico (simultâneo) ou
assincrônico (a mensagem é emitida, mas posteriormente recebida).
Mas, se todo esse furor tecnológico faz parte da realidade de muitas
pessoas, ainda nas instituições educativas, esse processo de incorporação de
TIC, no cotidiano e no processo de ensino e aprendizagem é lento e gradativo.
De forma geral, as escolas, por variados motivos, não dispõem de tecnologia
necessária e seguem reproduzindo um modelo de aulas de transmissão
cultural tradicional. Dessa forma, integrar as TIC nas aulas e nos centros
educativos, assim como redefinir um currículo, parece medida urgente.
Aliás, os desafios são muitos, entre os quais pensamos em desenvolver
estratégias de formação dos professores e proporcionar aos centros educativos
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condições de adquirir recursos tecnológicos e assessoramento para saber
utilizar as TIC e poder, assim, refletir sobre as implicações econômicas,
ideológicas, políticas e culturais da tecnologia em nossa sociedade.
Ao se falar em novas tecnologias, as autoras, conforme Kenski (2008)
referiram-se aos processos e produtos relacionados com os conhecimentos
provenientes da eletrônica, da microeletrônica e das telecomunicações.
Essas tecnologias estão em permanente transformação e se caracteriza
por terem uma base imaterial, seu principal espaço de ação é virtual e sua
matéria-prima é a informação.
Segundo Almeida e Valente (2009), as tecnologias fazem parte do
imaginário das pessoas e de seus diálogos rotineiros e, assim, elas entram
na escola pelo contato que as pessoas têm no cotidiano, com as mídias e
tecnologias. Então, o uso interativo da tecnologia requer conhecimento de
novas formas em que os indivíduos possam usá-la em sua vida diária, pois
ela tem o potencial de transformar a maneira como as pessoas trabalham de
forma conjunta, o acesso à informação e à interação com os outros.
As autoras (2010) apontam que a tecnologia de informação e
comunicação (TIC) pode desempenhar um papel importante de apoio na
melhoria da qualidade da educação e na reforma educacional.
Assim, o Projeto Padrões de Competência para Professores (UNESCO)
produziu três brochuras com o objetivo de fornecer diretrizes sobre como
melhorar as capacidades dos professores, nas práticas de ensino por meio
de TICs. Na definição e escolhas de competências-chave para professores
(2008) é mencionada a habilidade de relacionar-se bem com os outros. Essa
competência permite aos indivíduos iniciar, manter e vivenciar relações
pessoais com pessoas conhecidas, colegas e clientes. Relacionar-se bem não
é somente um requisito; é mais do que isso: é ter inteligência emocional.
Essa competência supõe que os indivíduos respeitem e apreciem os valores,
as crenças, as culturas e as histórias dos outros para criar um ambiente em
que se sintam bem-vindos, incluídos e em que possam crescer mutuamente.
Diante disso, no espaço virtual e presencial, usar as ferramentas de
forma interativa requer algo mais que o simples acesso à ferramenta e à
“destreza” técnica para determinada situação. Os indivíduos, também,
necessitam criar e adaptar o conhecimento e as habilidades. Nesse sentido,
uma ferramenta não é somente um mediador passivo, é também um
instrumento para um diálogo ativo entre o indivíduo e seu ambiente.
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Freire (1987) diz que o diálogo é esse encontro dos homens, mediatizados
pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eutu. O autor, também, afirma que a educação autêntica, repita-se, não se faz
de “A”para “B” ou de “A” sobre “B”, mas de “A”com “B”, mediatizados pelo
mundo.
No caso de um ambiente virtual (AVA) podem-se usar as tecnologias
para dar suporte aos processos de interação entre os participantes de um
curso. Essas ferramentas possibilitam trocas contínuas de conhecimento
entre professor e aluno, diminuindo a necessidade das aulas meramente
expositivas e possibilitando que aluno seja mais ativo no processo de busca
do conhecimento. Assim é importante ouvir o inaudível, há vozes – dos
alunos e dos professores. No ambiente virtual, no caso de a Educação a
Distância (EaD), além das pessoas há diversas mídias por meio das quais é
possível a comunicação e o estabelecimento das relações nesse espaço.
É importante lembrar que, para Freire, o diálogo é apresentado como
espaço de ação e reflexão, uma dimensão inesperada para que se venha
a superar o senso comum, ou melhor, o fruto do diálogo é a práxis – a
prática refletida.

3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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De acordo com Lefrançois (2009), ao longo do tempo surgiram várias
explicações para a aprendizagem e uma variedade de modelos de aprendiz.
Já houve época que subsistiu a ideia de que um modelo ou um grupo de
teorias deve ser o mais correto, mais útil e melhor do que os outros. Bruner
afirma que tudo isso foi vaidade da geração anterior e “[...] acreditar que a
batalha entre as teorias de aprendizagem terminaria finalmente com um
vencedor”. (1985, p. 8).
Nesse aspecto, Lefrançois (2009) afirma que nenhuma delas venceu,
talvez por não existir apenas um tipo de aprendizagem e os modelos mais
úteis são aqueles, que reconhecem isso com mais clareza e admitem os
diversos tipos de aprendizagem possíveis na riqueza das circunstâncias sob
as quais a aprendizagem ocorre. Segundo esse referido autor:
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Idealmente, o aprendiz humano é flexível, não
rígido; é aberto, não fechado; é inventivo, não
receptivo; é mutável, não fixo; é poético, não prosaico. Os modelos de aprendiz e as teorias que deles
resultam deveriam refletir esse fato (2009, p. 421).
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4 | Produção de material digital como
diferencial no processo de ensinoaprendizagem
Hylson Vescovi Netto
Isaura Alcina Martins Nobre
Ao longo dos anos, o conhecimento tem sido transmitido e apresentado
por meio de estórias, formas de fazer e saberes têm sido passados de pai
para filho. Com a invenção do papel as pessoas puderam registrar seus
conhecimentos de forma a alcançar um número maior de receptores dessa
informação. Nos livros as pessoas puderam apresentar sua maneira de
pensar, seus “causos”, seus pontos de vista e suas anotações técnicas. Desde
que o papel foi disponibilizado em grande escala, todos nós temos tido a
oportunidade de participar da história, deixando informações para que a
geração atual e as próximas possam usufruir da nossa experiência e possam
também nos conhecer melhor, pelo que escrevemos.
Um segundo marco foi a invenção dos computadores, onde desde então
tem sido possível registrar informações em meio eletrônico. O espaço onde
havia pilhas de papel agora pode abrigar dispositivos magnéticos que são
capazes de armazenar grandes quantidades de informação. Com a evolução
dos computadores desenvolveu-se neles a capacidade de emitir sons e traçar
gráficos, viabilizando a representação da informação por meio de áudios,
vídeos e animações. A produção de material digital estava então muito
mais propícia, pois com apenas um equipamento seria possível registrar, de
diversas formas, uma informação.
O terceiro momento significativo na produção de material digital foi o
surgimento da internet. A disseminação da informação estimulou de forma,
nunca antes vivenciada, o trabalho de especificar, registrar, diagramar e
disponibilizar o conhecimento existente na mente das pessoas. Outro efeito
produzido pela popularização da internet foi a capacidade de promover a
autoaprendizagem de uma forma muito rápida, tornando o conhecimento
disponível na ponta dos dedos, por meio de um teclado. Os mecanismos
de busca atuais encontram qualquer assunto sobre o qual se tenha registro
na rede mundial de computadores, e essa capacidade de busca vem sendo
ampliada, diariamente.
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A possibilidade de utilizar as diferentes mídias para representar o
conhecimento remete à produção de material digital com a finalidade de
enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, oferecendo às pessoas
opções sobre a maneira pela qual se deseja ter contato com aquele
conhecimento. É possível escolher o texto, o áudio, o vídeo, a animação, ou
mesmo experimentar uma sequência das diferentes mídias, para saborear o
conhecimento pelas mais diversas sensações.

4.1 APRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO
Para cada tipo de autoria (texto, áudio, vídeo ou animação) existem
práticas e conceitos envolvidos no registro da informação. Nas seções
seguintes apresentamos uma visão geral das principais características de
cada tipo de mídia, bem como alguns softwares que ajudam na produção do
material digital.

4.1.1 Texto
O texto é a forma de apresentação de informações mais disseminada
nos meios real e computacional. Porém, a produção de texto no computador
requer cuidados especiais que aperfeiçoem sua utilização quanto ao
rendimento e a ergonomia. Segundo Filatro (2008):
Escrever um texto para o meio eletrônico
(multimídia e Web) é diferente de escrever para o
meio impresso. Isso porque a leitura de um texto
na tela do computador é aproximadamente 25
por cento mais lenta que a leitura em papel. Além
disso, as pessoas não gostam de rolar a tela e, em
um mundo altamente conectado, cada clique ou
movimento do mouse que puder ser evitado é uma
contribuição para a saúde de tendões e juntas.
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Todo texto redigido para o aprendizado eletrônico deve ser o mais
enxuto possível. Havendo a necessidade de textos longos, os mesmos
devem ser quebrados em parágrafos, utilizando-se marcação e palavras
para facilitar o destaque das partes importantes. Recursos especiais como o
hiperlink ajudam na divisão do texto em partes.
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Para escrever um texto no computador, basta um editor de textos, por
exemplo: o Microsoft Word (Word, 2011) ou o Br-Office Writer (BrOffice,
2011). De fato, é simples produzir um texto; dificuldades mínimas de fácil
superação aparecem quando incluímos figuras, ou quando realizamos uma
diagramação diferenciada (por exemplo, textos em múltiplas colunas ou
numeração de páginas seletiva).

4.1.2. Imagem
As imagens são muito utilizadas para representar a informação e sua
aplicação em material educacional é bastante viável, já que atrai a atenção
dos estudantes e transmite informações de maneira mais rica e direta, do
que na forma escrita.
A aquisição de imagens envolve a criação por um ilustrador ou o
acesso a bancos de imagens. Os cuidados com as imagens são relativos ao
tamanho, pois imagens enormes demandam tempo para serem carregadas
e apresentadas. Além disso, existe a preocupação com os direitos autorais,
que eventualmente resolve-se citando a fonte de onde a imagem foi copiada.
Existem vários programas que manipulam imagens, desde o simples
Microsoft Paint até o GIMP (GIMP, 2011), que permite realizar as mais
diversas manipulações sobre imagens.

4.1.3. Animação
Uma animação é definida como uma sequência de imagens que, uma vez
exibida, demonstra alterações de uma imagem para outra (FILATRO, 2008).
As animações são utilizadas para chamar a atenção do leitor - por
exemplo: uma figura que apresenta o texto “novidades” piscando. Esta pode
também ser útil para demonstrar o funcionamento de estruturas como, por
exemplo, a representação de um motor em funcionamento.
Há vários programas para criar animações. Uma forma divertida e
introdutória é a utilização de bonecos-palito, que são animados por meio do
programa Pivot Sitckfigure Animator (PIVOT, 2011).
Outra maneira é a criação dos quadros utilizando programas de
manipulação de imagens, como o MS-Paint ou o GIMP, e utilizar um
sequenciador para encadear essas imagens em sequência e realizar a
animação. O programa Microsoft Gif Animator (ANIMATOR, 2011) é um
exemplo de software que realiza essa tarefa.
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4.1.4 Vídeo
O vídeo também pode ser definido como uma sequência de imagens
em movimento, mas se diferencia da animação no sentido de trabalhar com
imagens reais (FILATRO, 2008). Vídeos são gravados de diversas formas,
inclusive nos celulares modernos.
No computador, o software Camtasia (CAMTASIA, 2011) cria vídeos
utilizando a tela do computador para capturar os quadros que formarão o
vídeo. Em caso de vídeos interativos, nos quais o aluno controla o andamento
da execução, o software Wink (WINK, 2011) permite a criação de vídeos
específicos como os tutoriais, que podem demonstrar o funcionamento
passo a passo de outros softwares. Veja na Figura 1 um exemplo do software
Wink, no momento em que são adicionadas as legendas interativas ao vídeo.

Figura 1: adicionando legenda a um vídeo interativo no
programa Wink

4.1.5 Áudio
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O áudio é um recurso que aproveita o sentido da audição, que é
pouco explorado fora de sala de aula para transmitir conhecimento de
uma forma diferenciada. Nem todos os conteúdos são apropriados para
serem registrados em áudio. Imagine quão desconfortável seria um tutorial
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de utilização de um programa explicado apenas em áudio. Porém, para
a definição de conceitos e conteúdos mais teóricos, o áudio pode ser um
ótimo recurso.
Para gravar um áudio, os requisitos também são pequenos: um
microfone basta para registrar sua voz e permitir uma gravação em
programas que vêm incluídos no sistema operacional. O programa Audacity
(AUDACITY, 2011) nos permite facilmente gravar a voz, além de adicionar
uma música de fundo, trabalhar com partes de gravação (ao invés de gravar
toda uma explicação completa de uma só vez), dentre outras possibilidades.
Veja na Figura 2 a representação de uma gravação realizada neste software.

reproduzindo uma gravação
Figura 2: programa Audacity

4.2 CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MATERIAL
DIGITAL
Hoje, em função da EaD convivemos com um termo muito utilizado
chamado Design Instrucional, que consiste no “[...] processo sistemático
e reflexivo de traduzir princípios de cognição e aprendizagem para o
planejamento de materiais didáticos, atividades, fontes de informação e
processos de avaliação” (SMITH; RAGAN, 1999).
A maioria dos designers instrucionais se baseia no modelo ADDIE
(A-analysis, D-design, D-development, I-implementation e E-Evaluation)
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como um modelo de referência para desenvolvimento de projetos
instrucionais (ISD– Instructional System Design) ou uma derivação do
mesmo, que compreende cinco fases: Análise, Projeto, Desenvolvimento,
Implementação e Avaliação.
[…] o modelo ADDIE é apenas um termo
coloquial usado para descrever uma abordagem
sistemática para o desenvolvimento de instrução,
quase sinônimo de desenvolvimento de sistemas
de ensino (ISD). O rótulo não parece ter um único
autor, mas sim ter evoluído informalmente através
da tradição oral. Não existe um modelo original,
totalmente elaborado, apenas um termo guardachuva que se refere a uma família de modelos que
compartilham uma estrutura comum subjacente.
(MOLENDA, 2003)

Detalhamos cada uma das fases apresentadas com base nas definições
encontradas em Strickland (2011) e na Wikipédia (2011):
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Fase de Análise: É o levantamento de informações. Nessa fase são
estabelecidos os objetivos instrucionais de acordo com o perfil dos alunos.
Algumas questões a serem consideradas: Quem são os alunos e quais são
suas características? Quais os tipos de aprendizagem que existem restrições?
O que eles precisam aprender? Quais restrições existem? Quais são as opções
de entrega? Qual é o cronograma para a conclusão do projeto? Quais são as
considerações pedagógicas online?
Essa fase é comumente realizada por docentes em início de períodos
letivos. Questionários são repassados aos alunos, para obter seu perfil sócioeconômico, bem como características individuais de necessidades especiais.
Alunos com necessidades especiais de audição serão beneficiados com a
gravação do áudio da aula, de forma a ser repassada depois, pelo aluno, no
volume e ambiente que propiciar conforto a ele. Alunos com necessidades
especiais de visão são beneficiados com vídeos explicativos, onde executarão
essas mídias em telas apropriadas, com tamanho adequado às suas
necessidades. Alunos com necessidades especiais de cognição se beneficiam
de animações, onde esquemas são apresentados com o objetivo de representar
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o conhecimento de maneiras mais elementares; além disso, a repetição da
execução dessa mídia permite a compreensão do conteúdo de acordo com
cada aluno, realizando a apresentação quantas vezes forem necessárias ao
entendimento.
Fase de Projeto: A fase de projeto lida com instrumentos de avaliação,
exercícios, conteúdo, análise de assunto, planejamento de aulas e a seleção
de mídia. Consiste em um método sistemático de pesquisa, planejamento,
desenvolvimento, avaliação e gestão de um processo instrucional. Todos
os componentes individuais são incorporados no método denominado
de design instrucional. Nessa fase são levados em consideração: que
habilidades, conhecimentos e atitudes estão se tentando desenvolver? Que
recursos e estratégias serão utilizados? Como estruturar o conteúdo do seu
material de aprendizagem? Como avaliar a compreensão do aluno e se o
material cumpriu ou não os objetivos da instrução?
A construção do material digital envolve tecnologias, cronogramas,
habilidades com as ferramentas de criação e formas de avaliar qual o
impacto do material produzido sobre o aluno. Nessa etapa visualiza-se a
necessidade de treinamentos necessários ao criador do material, em relação
aos softwares específicos que constroem o material digital; decisões sobre
a representação do conhecimento, nas suas diversas formas: qual delas
representará melhor os conteúdos a serem trabalhados; como a avaliação
do conteúdo estará ligada ao material produzido – por exemplo: apresentar
um conteúdo em áudio e avaliar pela apresentação de um trabalho pode não
refletir a característica do áudio, que é a apresentação dos conceitos, onde
uma prova discursiva ou a entrega de um mapa conceitual talvez capturasse
melhor os conteúdos apresentados.
Fase de Desenvolvimento: Aborda as ferramentas e processos
utilizados para criar material didático. Essa fase inclui: storyboards (roteiros
de telas), codificação, projetos de interface entre outros.
Essa etapa consiste em um trabalho técnico específico de operação
de programas para construir o material digital, podendo ser inclusive
terceirizado, já que as especificações foram feitas na etapa anterior.
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Fase de Implementação: Nessa fase é desenvolvido um plano para
estabelecer o cronograma de execução, os procedimentos para a formação
dos facilitadores e alunos e a entrega do produto final, que será desenvolvido
com base nas necessidades e nos erros descobertos ao utilizar um protótipo
com alunos.
A disponibilização do material digital é uma etapa importante, pois
se deve pensar na facilidade de acesso a esse material. O uso de ambientes
virtuais facilita bastante essa etapa, pois além da entrega do mesmo é possível
realizar discussões acerca desse material, por meio de fóruns de discussão.
Dependendo do conteúdo trabalho, pode-se estimular a produção de
material digital pelos próprios alunos, o que geralmente já ocorre na entrega
dos trabalhos, que são produzidos pelos editores de texto.
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Fase de Avaliação: Consiste em um processo sistemático que determina
a qualidade e a eficácia do design instrucional, bem como do produto final.
A avaliação é uma atividade contínua realizada em cada fase do modelo
de ADDIE. A avaliação consiste em duas partes: formativa e somativa. A
avaliação formativa faz parte de cada fase do processo e determina a eficácia
e a qualidade de cada etapa. A avaliação somativa consiste em testes de
critério para itens referenciados e oferece oportunidade para feedback de
usuários e avalia os resultados do aluno.
A avaliação do material digital é fundamental para sua melhoria ou
mudança de estrutura, e o aluno é um ótimo avaliador desse material, visto
que é o maior beneficiado do seu usufruto. A realização dessa avaliação
pode ocorrer por meio de fóruns, textos descritivos ou mesmo pela própria
utilização do material digital, informação essa que pode ser obtida nos
registros de acesso ao material (logs).
Entendemos cada uma dessas fases como fazendo parte de um
processo interativo contínuo, onde uma equipe multidisciplinar esteja
concebendo conjuntamente o projeto e validando cada um dos subprodutos
gerados, em cada uma das etapas. Em situações menores ou mais simples,
o próprio professor pode realizar essas etapas e assim desenvolver a
sequência sugerida para utilizar o material digital, como meio adaptado de
apresentação do seu conteúdo.
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4.3 PUBLICAÇÃO
Produzir material digital é uma tarefa trabalhosa e minuciosa; tão
importante quanto o esforço empreendido para produzir é fazer com que
esse material chegue até o público alvo, que será beneficiado. Facilitar
o acesso e tornar disponível o material produzido são objetivos a serem
alcançados, para que o sucesso do material seja completo.
A divulgação de material por meio de textos impressos, ainda, é a
forma mais utilizada, como afirma Santos (2006):
[...] o material impresso continua sendo o mais
acessível e fácil meio de comunicação. Pode ser
usado em uma variedade de circunstâncias e, o que é
de especial importância, a maioria dos adultos sabe
como utilizá-lo. Pode ser usado em qualquer lugar,
é pedagogicamente claro, fácil de usar, referenciar e
revisar (2006).

Há uma questão relativa ao tempo da produção do material impresso
que, geralmente, é produzido em um local, diagramado em outro e
distribuído para outros diversos locais. Já os textos apenas digitais em regra
são arquivos pequenos que são transportados eletronicamente por meio de
anexos em e-mails ou gravados em dispositivos removíveis como pen-drives.
O cuidado para esse transporte está na verificação de vírus, que podem estar
presentes como arquivos anexos aos e-mails. Um bom antivírus, aliado ao
fato de não estar usando o computador com privilégios administrativos, são
algumas medidas que devem ser tomadas para preservar o texto digital.
Muitos sites disponibilizam uma grande quantidade de informação
em suas páginas, utilizando em seus textos letras pequenas para permitir
que mais informações sejam visualizadas simultaneamente. Porém, o leitor
desavisado curva-se frente ao monitor para poder ler o texto, prejudicando
sua visão e frequentemente sua postura. O procedimento recomendado neste
caso é a utilização da tecla de ampliação de texto CTRL +, porém ainda não
se percebe muito disseminada essa cultura de privilegiar a saúde do leitor,
aumentando o tamanho das fontes das páginas web. O conteúdo disponível
em sites da internet não segue um padrão, uma diagramação; informa
rapidamente o leitor, porém sua estrutura não é rígida nem, geralmente,
referencia trabalhos mais profundos e acadêmicos.

93

Netto, Hylson V.
Nobre, Isaura

94

O áudio é uma mídia interessante por permitir a disseminação de
informação conceitual de uma maneira agradável. Atualmente, existem
repositórios na internet com livros eletrônicos gravados em áudio,
permitindo desde a audição de histórias consagradas (Chapeuzinho
Vermelho) até os famosos podcastings, nos quais as últimas novidades são
registradas e disseminadas. Veja um exemplo nos comentários de Max
Gehringer (GEHRINGER, 2011). Áudios digitais são gravados utilizando
uma codificação específica, pois não armazenam toda a informação auditiva
na íntegra – existe uma pequena perda, não perceptível pelo ouvido humano.
Têm surgido codificações mais elaboradas, que permitem armazenar
mais informação em menos espaço, mantendo uma qualidade aceitável; a
codificação mais utilizada continua sendo a MP3. Consequentemente, para
que um áudio digital possa ser reproduzido é necessário que o computador
possua instalado o codificador (codec) que foi utilizado para a gravação
desse áudio. Dentre alguns codecs conhecidos, citamos: mp3, wma e ogg. Em
tempos passados, era mais difícil distribuir o áudio digital, pois o formato
WAV - popular da época - armazenava o áudio sem compactação, gerando
arquivos de tamanhos impraticáveis para o transporte.
Vídeos digitais também são gravados utilizando codificadores para o
vídeo e para o áudio, que acompanha o vídeo. Alguns codecs conhecidos
para vídeo são: MPEG, Dvix e Xvid. Podem ocorrer problemas para a
reprodução dos vídeos, se não forem utilizados os codecs mais populares
para sua criação. Os vídeos podem também ser gravados em formato DVD,
para que possam ser executados em aparelhos domésticos.
Os discos digitais (Compact Disks) são um meio de armazenamento
de dados barato e popular, apesar de serem também frágeis e de baixa
confiabilidade. Os Cd’s substituíram os disquetes, e, hoje, são uma maneira
simples e eficiente de distribuir informação em grande quantidade. Os DVD’s
(Digital Vídeo Disk) também contêm bastante informação e tem conteúdo
multimídia reproduzido em populares aparelhos de DVD domésticos. Os
pen-drives são dispositivos de armazenamento com capacidades maiores
que os CDs e de utilização bastante diversificada (atualmente, há entradas
USB em vários equipamentos eletrônicos).
Um aspecto importante a considerar é a segmentação do conteúdo
em uma medida apropriada. Imagine um vídeo que demonstra a utilização
de uma ferramenta importante para o desenvolvimento do aluno; imagine
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esse vídeo com duas horas de duração - tornou-se praticamente um filme.
Uma sugestão é segmentar esse vídeo em quatro ou cinco, ressaltando as
características da ferramenta em momentos diferentes.

4.4 MATERIAL DIGITAL NA EDUCAÇÃO
A maneira mais utilizada para disseminação da informação na educação
é o texto, que resulta na criação de manuais, apostilas e livros, formando
a base de conhecimentos recomendada em disciplinas. Entretanto, com a
popularização dos aparelhos eletrônicos (computadores, celulares, DVDs
etc), criou-se a possibilidade de registrar o conhecimento nas diversas
formas, que agora são acessíveis a grande parte do corpo discente. Aulas,
roteiros, informações, palestras e explicações são registradas não só em
texto, mas também em imagens, animações, áudios e vídeos, permitindo
ao aluno acessar essas informações nas mais diversas formas e dispositivos.
Vamos explorar nas seções seguintes os aspectos relacionados ao material
digital, a sua elaboração e ao uso na educação.

4.4.1 Habilidades do docente
Os professores da atualidade não foram ensinados a produzir
material digital. Moran (2009) afirma que os alunos estão prontos para a
multimídia; os professores, em geral, não. Muitos alunos já fazem parte de
uma geração conhecida como “nativos digitais”. Alunos do ensino médio
que cresceram em um ambiente com videogames, computadores, telefones
celulares possuem cerca de 5.000 horas de leitura, 10.000 horas de prática de
videogame e 20.000 horas de audiência televisiva (PRENSKY, 2001).
O computador pessoal permite a autoria de praticamente todas
as mídias utilizadas atualmente: áudio, vídeo e animações que podem
ser construídos com software livre e de fácil utilização. O desafio maior
encontra-se na disposição do professor em iniciar sua produção de material
utilizando essas novas ferramentas – afinal, porque fazer de outra maneira
um material que há tempos vem sendo feito de uma forma tradicional?
Em escala pequena, onde o professor autônomo estuda, produz seu
material, leciona e avalia, são necessárias capacitações específicas que
habilitem o professor a representar seu conhecimento nas outras formas que
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não apenas o texto escrito. A produção de imagens, áudios, vídeos e animações
são viabilizadas pela terceirização dessa tarefa ou pela incorporação dessas
habilidades pelo próprio professor, mediante autodidatismo ou a realização
de cursos específicos para tal fim.
Criar, estruturar e dinamizar situações de
aprendizagem e estimular a aprendizagem e a
auto-confiança nas capacidades individuais para
aprender são competências que o professor de hoje
tem de desenvolver (ALARCÃO, 2008)

4.4.2 Qualidade do material
Produzir um bom material multimídia requer um esforço considerável.
Segundo Romiszowski (1999):
[...] um produto multimídia educativa é fruto de
um investimento de várias ordens, numa tentativa
de integração para se obter um real aproveitamento
do potencial das mídias para uma aprendizagem
eficaz (1999).

No caso da Educação a Distância (EaD), o material instrucional
utilizado é um dos principais aspectos a ser considerado para que um curso
seja considerado de qualidade. Quanto mais diversificado for esse material,
mais mídias ele utilizar, melhor para um curso ofertado a distância pela
internet. Segundo os referenciais de qualidade para educação superior a
distância (MEC, 2007):
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[...] é recomendável que as instituições elaborem seus
materiais para uso a distância, buscando integrar
as diferentes mídias, explorando a convergência e
integração entre materiais impressos, radiofônicos,
televisivos, de informática, de videoconferências
e teleconferências, dentre outros, sempre na
perspectiva da construção do conhecimento e
favorecendo a interação entre os múltiplos atores.
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Como exemplo, temos as vídeo-aulas. Gravar uma vídeo-aula com
qualidade é uma tarefa árdua: roteiros, sincronia de áudio e vídeo, recursos
de computação gráfica e a distribuição desses vídeos são alguns dos fatores
que influenciam no resultado final. Uma vídeo-aula de baixa qualidade, na
qual não se consegue identificar comandos na tela ou a dicção do professor
não é adequada, pode tornar o vídeo um recurso não apreciado pelo aluno.
Além disso, a dinâmica de vídeo-aula precisa ser mais efetiva do que em
uma aula presencial. Não se pode transmitir as falhas da aula presencial
(monotonia, improviso etc) para o vídeo, sob a pena de o mesmo não surtir
efeito na aprendizagem, visto que há tantos outros vídeos mais interessantes.

4.4.3 O material digital e o aluno
O material digital expressa conteúdos de forma mais completa:
imagens, animações, textos, áudios e vídeos são exibidos, simultaneamente,
numa mesma cena, ou em sequência, fornecendo com riqueza de detalhes
muita informação ao aluno. Além disso, as mídias digitais armazenam e
“imortalizam” momentos presenciais, permitindo ao aluno revisar o que
ocorreu em aula, quantas vezes forem necessárias. Uma aula gravada será
revisada muitas vezes pelo aluno, que no momento da aula estaria desatento,
e em determinado momento da revisão digital da aula observará o detalhe,
que deixou passar da primeira vez.
Conteúdos digitais são executados simultaneamente às rotinas dos
alunos. É possível ouvir uma aula em forma de áudio enquanto se realizam
exercícios físicos; pode-se assistir a vídeo-aula enquanto viaja-se de ônibus;
toda essa flexibilidade de mídias pode e deve ser oferecida aos alunos, que em
sua grande maioria já usufrui desses meios de divulgação, mas utilizando
conteúdos de entretenimento (músicas, jogos, vídeos divertidos e filmes).
Alunos que possuem mais dificuldade de aprendizagem se utilizam
de mídias, quantas vezes forem necessárias. Um vídeo ou áudio será
reproduzido tantas vezes quantas o aluno achar necessário, para que o
entendimento sobre o assunto seja satisfatório.
Analisemos as vídeo-aulas: São recursos interessantes, pois atendem às
diferenças individuais dos alunos, já que um aluno compreende um assunto
na primeira vez em que assiste ao vídeo, enquanto outro aluno necessita
assistir ao vídeo algumas vezes, até que se aproprie do conteúdo. Além
disso, Moran (2009b) afirma que:
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[...] os vídeos facilitam a motivação, o interesse por
assuntos novos. Os vídeos são dinâmicos, contam
histórias, mostram e impactam. Facilitam o caminho
para níveis de compreensão mais complexos, mais
abstratos, com menos apoio sensorial como os
textos filosóficos, os textos reflexivos.

4.5 Considerações Finais
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Por muitos anos a técnica de quadro e giz tem sido utilizada
pelos professores para apresentar conteúdo aos alunos. Recentemente,
equipamentos como os projetores multimídia e a lousa digital têm
enriquecido as aulas com suas várias possibilidades de interação e
apresentação da informação. Entretanto, a aprendizagem “sob medida”
para cada aluno parece ser um novo ponto máximo de eficiência, onde
os materiais digitais são fundamentais para prover essa dinâmica. Esses
elementos, quando utilizados em conjunto, concedem ao aluno um enorme
nível de autonomia, permitindo que cada estudante se desenvolva em seu
próprio ritmo.
Afirmamos que produzir material digital é uma habilidade potencial
em cada professor. Estima-se que a grande maioria dos professores tenha
as condições necessárias para aprender a desenvolver conteúdo multimídia,
basta iniciar a manipulação dos programas específicos para a construção
das multimídias e lançar aos alunos suas produções.
Muitos professores já se fazem presente na internet, com seus sites
multimidiáticos, material de apoio as aulas presenciais, compartilhamento
das ideias e conhecimentos a distância. Na internet encontramos inúmeros
softwares de produção de material digital, criando assim novas oportunidades
de representação do conhecimento e novas formas de interação.
Proporcionar aos alunos experiências multimídia é muito mais que
ensinar: é despertar o aluno para as novas possibilidades que se encontram
disponíveis no domínio do conhecimento; é tornar a aprendizagem
prazerosa e divertida e é promover a inclusão.

Produção de material digital como diferencial
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5 | Aplicações de mapas conceituais
na educação
Henrique Monteiro Cristovão
Tânia Barbosa Salles Gava
O processo de ensino-aprendizagem é desenvolvido segundo várias
etapas, dentre as quais citamos o contato do aluno com o conhecimento
estabelecido, sobre o objeto do seu estudo. Em geral, esse tipo de
conhecimento é denominado conteúdo. No cenário tradicional, quer
seja em cursos a distância ou presenciais, esse conteúdo é geralmente
disponibilizado na forma tradicional de páginas, como também em
documentos hipertexto ou hipermídia.
Um hipertexto, segundo Lima e Beiler (2002) baseia-se no conceito de
texto, entretanto, é muito mais amplo, levando a inter-relações de textos
e informações diversas em qualquer área de atuação, onde exista grande
quantidade de dados. Quando as informações incluem, além do texto,
outras mídias como som, imagem, desenhos e animação usamos para esses
hipertextos a denominação de um documento “hipermídia”.
A leitura em um hipertexto é entendida como um processo não linear
onde, por meio das ligações, o leitor salta de uma informação para outra, não
necessariamente numa ordem sequencial. Assim, como o pensamento é, por
natureza, associativo, a leitura num hipertexto/mídia procura representar
essa associação por meio dos “nós” e ligações. Entretanto, o processo de
leitura num documento hipertexto/mídia será, totalmente, diferente,
dependendo de cada leitor, já que as ligações entre os conceitos não são
nominativas, ou seja, não se dá nomes às ligações, ficando a nomeação do
relacionamento a cargo de cada leitor.
As páginas web, que são documentos hipermídia, constituem-se a
principal técnica usada, hoje, para organizar e obter informação na Internet.
Contudo, uma página web é baseada no paradigma das páginas impressas,
herança da tecnologia do texto impresso. Embora a página seja um modo
muito eficiente de apresentação da informação impressa, não existe
nenhuma razão particular para que, na Internet, essa informação tenha
que ser organizada e disponibilizada na forma de páginas web, que de certa

103

Cristovão, Henrique M.
Gava, Tânia B. S.

104

forma imitam as impressas. Além disso, páginas web, tal como os livros,
tendem a ser organizados hierarquicamente, incluindo uma tabela linear de
conteúdos. Os links entre as páginas são, geralmente, baseados nas palavras
e frases do texto em si, que também servem como links sem, no entanto,
considerar nenhuma semântica relacionada à natureza do mesmo ou do
recurso-alvo, que pode ser outro texto ou entradas nas tabelas de conteúdos.
Muitas atividades relacionadas ao aprendizado dos alunos envolvem
textos. Uma dessas atividades, que merece destaque é a revisão bibliográfica,
que consiste na leitura e no fichamento adequado de vários textos, como:
livros e artigos. Esse fichamento terá um formato exigido pelo professor
ou pela instituição, mas apresenta-se, geralmente, na forma de um texto.
Além disso, o acesso à informação e a produção de conhecimento,
também, são centrais para aprendizagem. Atualmente, essas atividades
são, predominantemente, realizadas por meio dos textos lineares. Apesar
de terem um papel importante, imaginamos outras possibilidades nos
ambientes virtuais.
No entanto, existem diversas outras formas para representar
conhecimento, além das apresentadas até aqui. Os mapas conceituais é
uma delas. Eles são vistos como um uma ferramenta metacognitiva que,
por sua natureza gráfica, tornam as informações desejadas mais acessíveis,
o que por certo os credenciam com um importante ferramental para a
expressão de conhecimento.
Esse capítulo apresenta os mapas conceituais como uma forma
alternativa para a expressão das ideias, quando a forma e a sequenciação não
for relevante. Apresentam, também, os mapas conceituais como ferramentas
para auxiliar o processo de avaliação. Ilustraremos nossas sugestões com o
uso de mapas em algumas aplicações na Educação, tais como a indexação
do conteúdo; para o registro da revisão bibliográfica feita por um aluno ou
por um grupo de alunos; como apoio ao desenvolvimento de projetos de
aprendizagem, dentre outras.
Esse capítulo apresenta os mapas conceituais como uma forma
alternativa para a expressão das ideias, quando a forma e a sequenciação não
for relevante. Apresentam, também, os mapas conceituais como ferramentas
para auxiliar o processo de avaliação. Ilustraremos nossas sugestões com o
uso de mapas em algumas aplicações na Educação, tais como a indexação
do conteúdo; para o registro da revisão bibliográfica feita por um aluno ou
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por um grupo de alunos; como apoio ao desenvolvimento de projetos de
aprendizagem, dentre outras.

5.1 MAPAS CONCEITUAIS
Os mapas conceituais, desenvolvidos por Joseph Novak (1977) são
ferramentas para organizar e representar o conhecimento. Eles são utilizados
como uma linguagem para descrição e comunicação de conceitos e foram,
originalmente, desenvolvidos para o suporte à Aprendizagem Significativa.
Os Mapas Conceituais são ferramentas para organizar e representar
o conhecimento. Eles podem, por exemplo, ser usados para esclarecer ou
descrever as ideias que as pessoas têm sobre um determinado assunto. Eles
são representações gráficas de conceitos semelhantes aos diagramas em
um domínio específico de conhecimento e construídos de tal forma, que
os relacionamentos entre os conceitos sejam evidentes. Eles representam
conceitos e suas ligações (relacionamentos) na forma de um mapa, onde os
“nós” são os conceitos e os links entre dois “nós” são os relacionamentos
entre os conceitos.
Esses relacionamentos são nominativos, ou seja, a ligação entre os dois
conceitos formam proposições mediante pequenas frases. Por exemplo,
na frase: baleias são mamíferos, “baleias” e “mamíferos” são os conceitos
conectados pelo relacionamento “são”.
O Mapa Conceitual mais simples se constitui de dois “nós” conectados
por um link representando uma frase simples (proposição), como por
exemplo: “Flores são visitadas por Abelhas”. A figura 1 mostra a forma mais
simples de um Mapa Conceitual, como também o que são os “nós”, links,
relacionamentos entre conceitos e conceitos.
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Figura 1 – Tipo mais simples de mapa conceitual

De acordo com o tipo de link, usado em um mapa, teremos links
direcionados ou não direcionados, como mostram as figuras 2 e 3:

Figura 2 - Link Não-direcionado

Figura 3 - Link Direcionado

Dependendo do tipo de link usado teremos três tipos de mapas, a saber:
1. Mapa Completamente Direcionado: Os links sempre são
direcionados, quer o relacionamento seja lido de cima para baixo ou
de baixo para cima.
2. Mapa Semidirecionado: Os links são direcionados somente
quando os relacionamentos são lidos de baixo para cima.
3. Mapa Não-Direcionado: Todos os links são não-direcionados.
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As figuras 4, 5 e 6 apresentam três exemplos de cada um dos tipos de
mapa acima citados:
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Figura 4 -Mapa
Completamente Direcionado

Figura 5 - Mapa
Semi-Direcionado

Figura 6 - Mapa
Não-Direcionado

Os Mapas Conceituais podem ser usados para expressar qualquer tipo
de conhecimento. A figura 7, por exemplo, apresenta um mapa conceitual que
foi desenvolvido para auxiliar a explicação do que é um Mapa Conceitual.
Observe que, nesse caso, o mapa é não direcionado, o que significa que a
leitura das proposições será feita sempre de cima para baixo.
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Figura 7 – Mapa para auxiliar a explicação do que é um mapa
conceitual
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5.2 Edição de Mapas
Como em um Documento Hipermídia a cada “nó” (conceito) de um
mapa podemos associar várias mídias, relacionadas a ele; desde que se usem
ferramentas adequadas para a confecção dos mapas.
Duas dessas ferramentas são o Cmap Tool11, um software para edição
de mapas, desenvolvida pelo Institute for Human and Machine Cognition,
que permite a associação de “nós” de um mapa a outros mapas, arquivos de
áudio e vídeo, figuras, páginas de texto e páginas web.
A outra ferramenta é o Software Inspiration2, que serve para auxiliar a
desenhar conceitos, mapear pensamentos, elaborar diagramas, programar
estudos e diversas outras atividades, tudo isso utilizando uma linguagem
visual, multimídia, que favorece a criatividade, o pensamento lateral e
a produtividade dos usuários, muito interessante para o trabalho com
crianças.
As figuras 8 e 9 apresentam dois mapas conceituais, construídos,
respectivamente, com os softwares Cmap Tool e Inspiration.

Figura 8 – Mapa Conceitual construído com o software Cmap Tool

1 Disponível em: http://cmap.ihmc.us/download/
2 Disponível em: http://www.inspiration.com
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A figura 8 apresenta um mapa sobre plantas, construído pelo Cmap
Tool, que tem seus “nós” associados a uma página HTML (canto superior
esquerdo da figura), a outro mapa (canto superior direito), a figuras (laterais),
a um vídeo (canto inferior esquerdo) e a um arquivo texto (canto inferior
direito). (CARNOT et al, 2001).
A figura 9 apresenta outro mapa sobre plantas, construído pelo
software Inspiration, que possui bibliotecas de figuras que podem ser usadas
com facilidade. O software Inspiration também suporta o uso de links para
páginas web.

Figura 9 – Mapa Conceitual construído com o software Inspiration.
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Outra característica importante que deve ser observada na construção
dos Mapas Conceituais é a inclusão de cross-links ou “ligações cruzadas”. Os
cross-links são relacionamentos (proposições) entre conceitos em diferentes
subdomínios de conhecimento. Eles nos ajudam a ver como alguns
subdomínios de conhecimento representados no mapa se relacionam entre si.
A figura 10 apresenta um mapa conceitual sem cross-link; já a figura
11 apresenta um mapa conceitual com alguns cross-links, representando
diferentes inter-relacionamentos entre conceitos em diferentes subdomínios
de conhecimento do mapa.
O mapa apresentado na figura 11 foi utilizado para apoiar uma
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apresentação do tema “EAD Mediada pela Telemática”. Observando o
mapa vemos que quando se estabelecem alguns fatores para o sucesso em
experiências EAD, o conceito “6. Acompanhamento” se liga ao conceito
“ feedback” de todos para todos”, por meio de um cross-link, que está em
uma outra sub-árvore do mapa.

Figura 10 – Mapa Conceitual sem Cross-links
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Figura 11 – Mapa conceitual com cross-links
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5.3 EXPRESSANDO IDÉIAS
Quando estamos em um processo de aprendizagem, em diversas
situações e momentos diferentes precisamos expressar nossas ideias.
Essa expressão pode ser feita na forma oral, mas geralmente é necessário
e importante que seja, devidamente, registrada. Várias são as formas de
registro, dentre as quais citamos: a escrita de um texto, segundo um certo
formalismo; a construção de um gráfico; uma figura; um grafo ou um mapa
conceitual.
Esta expressão de ideias pode fichar um artigo ou texto estudado,
escrever um processo qualquer ou, até mesmo, para registrar um projeto, atas,
produzir textos expressando nosso entendimento sobre um dado assunto
ou mesmo para elaborar uma palestra ou discurso. Independentemente do
formato a ser utilizado, todos esses tipos de registro exigem esforço cognitivo
para ser desenvolvido de forma diferenciada. Mas é importante ressaltar
o fato de que em todas essas situações existem pontos importantes que
queremos frisar. Ou seja, expressar os conceitos e proposições importantes,
que foram identificados e falar sobre eles.
Nesse contexto é que visualizamos o uso de mapas para a representação
das ideias, por sua característica de organizadores de conhecimento. Uma
vez que os mapas conceituais são representados por conceitos identificados
sobre um assunto qualquer e pelas relações entre esses conceitos, entendemos
que a construção de um mapa exige um menor esforço cognitivo, do
que a construção de um texto linear exigiria. Isso ocorre porque quando
construímos um mapa, primeiramente, identificamos os conceitos que
consideramos importantes, independentemente da ordem em que foram
estudados ou que aparecem em um texto. Após esse reflexão sobre os
conceitos, basta materializar as ligações que enxergamos sobre os mesmos
na forma de links, entre eles. Após isso, basta observar, constantemente,
esse mapa e fazer as devidas modificações, que decorrem das constantes
mudanças que advém em nossa estrutura cognitiva.
O mapa da figura 12 é o resultado de um estudo realizado sobre a
Wikipedia pelo aluno Sérgio Henrique Cerqueira Costa e representa a
expressão das suas ideias sobre o assunto. Esse mapa é resultado de uma
atividade desenvolvida na disciplina “Uso de Mapas Conceituais como
ferramenta de aprendizagem” do curso de Especialização em Informática
na Educação, na modalidade a distância, oferecido pelo CEAD-Ifes em 2010.
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Figura 12 – Mapa conceitual para expressar ideias e resultados de
uma pesquisa sobre a Wikipedia
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5.4 APLICAÇÕES DE MAPAS CONCEITUAIS
Nesta seção serão apresentadas algumas aplicações do uso de Mapas
Conceituais na Educação. As seguintes aplicações serão abordadas: uso de
mapas conceituais como indexadores de conteúdo, como ferramenta de
apoio à revisão bibliográfica, como ferramenta para auxiliar a avaliação e
como ferramenta metacognitiva em projetos de aprendizagem.

5.4.1 Uso de mapas conceituais como indexadores de
conteúdo
Os mapas conceituais apresentam-se sob a forma de conceitos
interligados por seus relacionamentos. Com o uso de ferramentas adequadas
para a construção de mapas, tal como o CMap Tool, pode-se associar vários
recursos aos “nós” de um mapa. Um desses recursos é associar uma coleção
de diferentes tipos de documentos (texto, videos, áudios, páginas web, etc)
aos mapas, onde cada “nó”, que representa um conceito pode ser associado
a um ou mais documentos dessa coleção. Entretanto, essa associação é livre
e fica a cargo do usuário das ferramentas.
No contexto do uso de Ambientes Virtuais de Aprendizagem e sabendo
que o Cmap Tool exporta os mapas construídos para o formato HTML,
utilizamos os mapas conceituais como um grande indexador de conteúdo
baseado em conceitos. Pensando em como são os Ambinetes Virtuais de
Aprendizagem disponíveis hoje, numa comunidade virtual suportada por
esses ambientes, formam-se grupos que possuem sua própria coleção de
documentos. Uma proposta é socializar essa coleção, permitindo que a
busca seja feita no total dos documentos, ou seja, da grande comunidade
virtual de aprendizagem; ao invés de ser limitada à coleção particular de
cada grupo, interagindo dentro desse ambiente.
Um exemplo dessa aplicação é apresentado na figura 13. Esse site foi
construído para disponibilizar vários mapas conceituais feitos com base
na coleção Salto para o Futuro (http://200.166.45.136/saltoparaofuturo/
boletins.asp), que é uma biblioteca virtual de artigos sobre Informática
Educativa, onde cada mapa apresenta os conceitos mais importantes
tratados nos artigos e seus respectivos relacionamentos.
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Figura 13 – Exemplo de uso de mapas para indexação de conteúdos

5.4.2 Uso de Mapas Conceituais como ferramenta de
apoio à Revisão Bibliográfica
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A revisão bibliográfica supõe a leitura e o devido registro das
anotações mais importantes relacionadas aos documentos revisados. Os
mapas conceituais, como organizadores de conhecimento são usados
para representar o conhecimento de uma pessoa sobre um determinado
assunto. Com base nessa possibilidade e na existência de ferramentas para
a construção dos mapas, pode-se usá-los como instrumentos de apoio ao
professor e aos alunos, para representar os conceitos mais importantes sobre
um determinado artigo ou texto.
Dessa forma, os alunos ficharão seus artigos na forma de mapas e essa
forma de utilização é, ainda, um bom instrumento para facilitar o debate
centrado na leitura de textos, pois. Após a leitura de um texto, onde o aluno
constrói, progressivamente, um Mapa do Conhecimento reconstruído por
ele, os alunos se reúnem em pares para debater, a partir da comparação dos
mapas, identificando conceitos e ligações que um ou outro não percebeu.
Podem, ainda, discutir sobre as ligações percebidas de forma diferente e, até
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mesmo, em situações conflitantes. Uma breve reflexão nos permite perceber
os ganhos sobre os debates apoiados em anotações isoladas.
Por exemplo: O mapa da figura 14 representa o resultado de um
estudo feito sobre Novas Tecnologias e a Formação de Professores, para a
organização de uma palestra. Nesse caso o autor fez um resgate das suas
concepções que foram construídas a partir das revisões bibliográficas e a
experiência ao longo de anos.

Figura 14 – Mapa conceitual como resultado de revisão bibliográfica

5.4.3 Uso de Mapas Conceituais como Ferramenta de
apoio à Avaliação
Com os mapas conceituais os professores têm em mãos mais um
recurso para verificar a aprendizagem dos alunos sobre os assuntos
abordados, além de compararem os vários mapas construídos pelos alunos,
a fim de identificarem a formação dos conceitos, dos mal formados, suas
ideias e relações identificadas entre os conceitos.

117

Cristovão, Henrique M.
Gava, Tânia B. S.

A construção de um Mapa Conceitual põe em cheque o conhecimento
do aluno sobre um determinado assunto: por um lado o faz pesquisar
mais, para que as relações sejam melhores construídas e por outro faz
transparecer deficiências conceituais que o aluno possa ter construído de
forma equivocada sobre o assunto avaliado, possibilitando que o professor
detecte, mais facilmente, e assim proceda para a sua correção junto ao aluno.
O mapa da figura 15 é o resultado de um estudo feito do artigo “Mapas
Conceituais e Aprendizagem Significativa3” pelas alunas Joelma de Ritz e
Patrícia Gomes Batista. O professor dessa disciplina avaliou os conhecimentos
da aluna, a partir da análise desse mapa.
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Figura 15 – Mapa conceitual para avaliar o estudo de um artigo

3 Disponível em http://revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa/article/viewArticle/1298
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5.4.4 Uso de Mapas Conceituais como ferramenta de
apoio ao desenvolvimento de Projetos de Aprendizagem
Um Projeto de Aprendizagem pode ser visto como um processo que
possui algumas etapas (SOUZA & MENEZES, 2000), tais como a escolha de
um tema, a identificação de uma questão ou questões que serão exploradas
dentro desse tema, um inventário do seu conhecimento no início do projeto
(dúvidas temporárias e certezas provisórias), a escolha da metodologia a ser
seguida para alcançar os objetivos. Ao longo do processo o estudante busca
esclarecer suas dúvidas e validar suas certezas.
Durante a exploração do problema proposto é muito importante que
se registre, devidamente, como ocorreu o processo de aprendizagem, na
construção do projeto; ao invés de apenas publicar os resultados alcançados.
Sugere-se o uso de mapas conceituais para expressar o inventário do
conhecimento de um membro de um grupo de trabalho ou de todo o grupo.
Nossa recomendação é que se faça um mapa para expressar o
conhecimento que se tem no início de um projeto, um novo mapa a cada
momento de síntese do seu desenvolvimento e no final do processo. Dessa
forma, pela análise desses mapas, pode-se ter uma ideia mais clara das
transformações ocorridas na cadeia de conhecimento individual ou do
grupo, tais como dúvidas que viraram certezas, e as que viraram dúvidas,
que foram validades, o surgimento de novas dúvidas e assim por diante. A
utilização de convenções apropriadas pode inclusive falicitar a identificação
do percurso do aluno durante a sua investigação, sintetizando por meio de
uma coleção de mapas a evolução dos seus modelos.
A figura 16 representa o ponto de partida de um projeto de aprendizagem
que tentará responder a pergunta “O que é o Jazz (dança)?”. Pode-se
observar a presença de poucas certezas e algumas dúvidas representadas
pelas interrogações nos conceitos ou links. Após o desenvolvimento
parcial desse PA, o grupo já consegue representar um conhecimento mais
completo do tema escolhido (figura 17). Pode-se observar que muitas
dúvidas se transfomaram em certezas, mas ainda existe uma dúvida: Quais
as influencias do Jazz em outras danças? Ao longo do desenvolvimento,
outras dúvidas podem aparecer. Assim o mapa representa o estado atual do
conhecimento que o grupo possui a respeito do tema.
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Figura 16 – Mapa conceitual que representa o ponto de partida de
um PA
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Figura 17 – Mapa conceitual que representa um ponto intermediário
de um PA

5.5 OUTRAS APLICAÇÕES
A natureza dos mapas conceituais, por certo, torna-os uma ferramenta
para múltiplas atividades, afinal não é de hoje que o ser humano busca
a utilização de linguagens não lineares para se expressar com maior
flexibilidade e expressividade. Não é por acaso, portanto, que utilizamos esse
tipo de linguagem em toda e qualquer atividade onde precisamos organizar
nossas ideias. A preparação de uma palestra, discurso ou artigo literário,
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ou, ainda, o registro de uma ata ou do conhecimento sobre um determinado
assunto são por certo algumas dessas atividades. Começamos elencando
os principais elementos que endereçaremos e, paulatinamente, fazemos as
ligações relevantes para o contexto considerado. A partir daí, fica mais fácil
produzir um texto. No caso de um discurso, se não for obrigatório, nem
precisamos redigí-lo, basta navegar no mapa.
Uma atividade importante, do ponto de vista tecnológico é a
especificação de requisitos de produto, atividade essa intensiva em construção
do conhecimento. A partir das entrevistas e coletas de dados, o especialista
produzirá uma especificação rigorosa do objeto pretendido pelo seus usuários.
A linguagem natural, em geral, traz inúmeros problemas. Assim, os mapas
conceituais são utilizados com bastante vantagem, por diversos profissionais
tais como arquitetos, advogados e engenheiros (inclusive os de software).

5.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse capítulo apresentou os mapas conceituais como uma ferramenta
metacognitiva que pode ser muito usada na educação, em especial para
a indexação de conteúdo, como apoio à revisão bibliográfica e como
ferramenta facilitadora do processo avaliativo.
Os mapas conceituais estão sendo, amplamente, utilizados pelos
autores desse texto em cursos de graduação e pós-graduação. Além disto, por
meio da formação de professores em cursos de especialização, percebe-se,
que os mesmos, também, estão sendo utilizados no ensino fundamental, no
ensino médio e no ensino técnico profissionalizante. Por meio de inúmeros
relatos de professores e alunos constata-se o quanto os mapas conceituais
têm auxiliado no desenvolvimento das competências, no desenvolvimento
dos conteúdos curriculares e na formação dos alunos.
Os mapas conceituais estão sendo, amplamente, utilizados no ensino
das atividades nas quais estamos experimentando o seu uso em curso de
graduação e pós-graduação.
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6 | Software educativo e objetivos de
aprendizagem
Henrique Monteiro Cristovão
Isaura Alcina Martins Nobre
A reflexão sobre o uso da tecnologia na sala de aula nos remete à
preocupação de selecionar corretamente softwares que possam auxiliar o
processo de ensino e aprendizagem.
Um software educativo é um programa que é usado para alguma
finalidade educacional, mas não, necessariamente, que foi concebido para
tal, como é o caso da planilha eletrônica. Já um objeto de aprendizagem
(OA) é um software educativo que tem como premissa básica a possibilidade
de reutilização em outros ambientes educacionais, sob diferentes contextos.
Normalmente, são disponibilizados em repositórios gratuitos, mantidos por
instituições que permitem a sua localização por meio de sites de busca, por
exemplo: pelo autor ou nível de dificuldade.
Sobre o uso do computador na educação, vale ressaltar que há duas
vertentes em sua utilização:
• Utilizações instrucionistas: São aquelas que privilegiam a
apresentação das informações para o aluno ou uma interação do tipo
instrução, onde o aluno responde às questões propostas, tendo ou
não a sua resposta qualificada.
• Utilizações construcionistas: São as que dão abertura para o aluno
experimentar, simular, brincar, construir a partir de um ambiente
compatível com tais ações e num contexto preparado para tal.
Num consenso geral entre os educadores, procura-se usar softwares
que sejam enquadrados em utilizações mais construcionistas. Há uma
forte preocupação de que o software educativo traga para professor e aluno
a oportunidade de trabalhar com metodologias educativas e que possam
oferecer mais oportunidade de aprendizagem e cooperação, principalmente,
com conteúdos e competências que são mais difíceis de desenvolver em
meios não virtuais.
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6.1 TIPOS E CLASSIFICAÇÕES DE SOFTWARES
EDUCACIONAIS
Classificar softwares educativos em categorias facilita o seu
entendimento, aplicação e uso adequado. Facilita, também, o processo da
análise e seleção dos softwares mais apropriados para uma determinada
tarefa.
Vamos a seguir, apresentar uma breve exposição dos principais tipos
de software tal como, atualmente, são veiculados pela mídia e encontrados
na literatura.

6.1.1 Tutorial
Segue a linha instrucionista, englobando todos os softwares que
apresentam informações e trazem perguntas/respostas para o usuário.
Ele, também, é representado por diversas siglas, com pequenas
diferenças: CAL (Computer Assisted Learning - Aprendizagem Auxiliada
por Computador) denota mais iniciativa do estudante em contraste
com o CAI (Computer Assisted Instruction - Instrução Auxiliada por
Computador) e o CBT (Computer Based Training - Treinamento Auxiliado
por Computador), onde o computador tem mais iniciativa no processo.
Outra sigla, ainda, amplamente adotada por diversos autores é CAE
(Computer Assisted Education - Ensino Auxiliado por Computador) que
de uma maneira mais geral incorpora as siglas, anteriormente citadas e é,
também, chamada de instrução programada.
O psicólogo americano, Skinner, propôs inicialmente a instrução
programada por meio de uma máquina de ensinar.
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Em novembro de 1953, Skinner construiu a
primeira máquina pedagógica para possibilitar mais
prática em habilidades aprendidas pelos estudantes.
No início, a máquina apresentava simplesmente
problemas em seqüência para os alunos resolverem,
com uma avaliação imediatamente após cada
pergunta. (SKINER, apud TEÓRICOS, 2010)
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A instrução programada consiste em dividir o assunto a ser ensinado
em pequenos segmentos, logicamente encadeados e denominados módulos,
e esses apresentam os fatos e conceitos a serem perguntados. O aluno escolhe
uma entre várias alternativas propostas. Em caso de acerto o programa
prossegue para outro segmento, e se o aluno errar é convidado a rever os
módulos anteriores podendo, inclusive, receber a resposta correta logo no
primeiro erro.
Pôde-se observar que em certas atividades intelectuais a aprendizagem
não se reduziria a estímulos e respostas, ensaios e erros. Na análise da
formação de novos conceitos, a partir dos antigos não é aplicável a concepção
skinneriana de que agindo sobre conceitos antigos se chega à aquisição de
outros novos.
Hoje, admite-se que esse tipo de programa é mais adequado para
passar informação do que estimular o aprendizado. Eles seguem uma
visão behaviorista (comportamental) de aprendizado, onde o processo é
cuidadosamente controlado, para que não se desvie da sua rota e não se
percam as ideias centrais. O termo estímulo-resposta é o que resume bem
essa abordagem, que se empregado em determinadas situações é útil para
complementar certas aprendizagens.

6.1.2 Tutor inteligente
Tutores inteligentes (ITS - Intelligent Tutorial System) são programas
utilizados nas áreas de educação e treinamento, empregando técnicas de
Inteligência Artificial (IA), para representar o conhecimento e para conduzir
a interação com o estudante, podendo ser usado num ambiente educacional,
técnico ou industrial. São, também, conhecidos como um passo adiante
dos programas CAI (Computer Aided Instruction - Instrução Auxiliada
por Computador) e são chamados de ICAI (Intelligent CAI). O seu objetivo
principal é aumentar a capacidade do aluno em resolver problemas e, ainda,
reconhecer e identificar os seus passos, construindo um modelo a partir das
suas interações para, a partir daí, oferecer uma interação mais otimizada
para o seu aprendizado de acordo com o estilo detectado desse aluno.
Os ITS são a interseção de três grandes áreas: ciência da computação,
psicologia e educação. Alguns tutores inteligentes surgiram a partir dos
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Sistemas Especialistas1, com o intuito de passar a informação para outros
profissionais. É o caso do MYCIN, um sistema especialista para diagnóstico
de infecções bacterianas, que foi posteriormente transformado em ITS, para
o ensino da sua especialidade em cursos de medicina.
A maior crítica feita aos Tutores Inteligentes é que são muito
caros e elitistas, necessitando de profissionais altamente especializados
no seu desenvolvimento, além de demandar muito tempo para o seu
desenvolvimento, quando comparados aos outros tipos de softwares
educativos.

6.1.3 Simulador
Programas simuladores imitam o mundo real ou imaginário. São
usados na educação com o intuito de proporcionar aprendizagem sobre
os conceitos que permeiam o sistema que está sendo simulado. Quando a
simulação é projetada como um micromundo existe uma simplificação do
sistema a fim de que seja um caso mais simples, para que o aprendiz opere
a partir dos seus próprios conhecimentos. Graças a essa simplificação os
alunos podem, brincando, explorar conceitos bastante sofisticados.
Segundo Valente (1993), na simulação o aluno desenvolve hipóteses,
pode testá-las, analisar os seus resultados e então refinar os conceitos. E o
processo se repete até que o próprio aluno determine quando parar.
O aluno percebe os resultados da sua ação e, se for o caso, modifica
quando o mesmo for indesejado (feedback negativo). O programa de
simulação não se pronuncia a respeito da ocorrência do erro ou do acerto e
cabe, exclusivamente, ao aluno a tarefa de percebê-lo.
Existem exemplos conhecidos e potenciais para aplicação de
simuladores na educação. Alguns exemplos de situações:
• Risco: experiências perigosas de mistura de substâncias químicas;
• Fictícias: ser um piloto de avião e ter que controlar todos os equipamentos necessários para uma boa decolagem, vôo e aterrissagem;
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regras prontas amplamente divulgadas; é desenvolvido para resolver problemas em áreas
onde não existem “receitas de bolo”, mas as soluções são propostas por especialistas
humanos, por exemplo, nas áreas de finanças, design, tráfego aéreo, aeroespacial etc.
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• Grande tempo: simular o crescimento de uma árvore fazendo a
adubação e criando condições adequadas para o seu crescimento;
• Alto custo: uma viagem ao redor do mundo tomando decisões em
relação ao trajeto, meio de transporte etc;
• Impossíveis: simular os efeitos de um desastre ecológico ou a força
de um tornado ou, ainda, as consequências da queda de um meteoro.
O aspecto colaborativo, também, aparece num programa de simulação.
Podemos considerá-lo como uma grande oportunidade de desenvolver um
trabalho em grupo, com grandes benefícios decorrentes das discussões e
negociações entre os alunos. Desde, é claro, que o professor cumpra o papel
de fomentar discussões sobre os resultados obtidos na simulação, fazer as
complementações necessárias ao aprendizado e, ainda, estimular o aluno a
seguir um determinado caminho, que oportunize explorar nuances, ainda,
não experimentadas.

6.1.4 Micromundo
Um micromundo “[...] apresenta ao aprendiz um caso mais simples
do domínio, e deve casar com o estado cognitivo e afetivo do aprendiz”
(RIEBER, 1997). O aprendiz pode até explorar ideias e conceitos mais
complexos deste domínio, mas sempre de forma crescente e a partir das
primitivas. É importante que o ambiente seja fácil a ponto do aprendiz saber
utilizá-lo, sem ter recebido um treinamento. Rieber faz uma analogia lúdica
com o conjunto composto de uma balde de areia e pás usados numa praia,
pois a criança não precisa ser treinada para brincar com tais elementos.
De forma muito similar Niquini (1996) identifica um micromundo
com sendo capaz de disponibilizar vários elementos primitivos com
possibilidades para combinar e ordenar a fim de atingir um determinado
objetivo, mas possibilitando uma grande quantidade de resultados. Em
todos os casos têm-se o micromundo como favorecedor da aprendizagem
por meio das representações mais simples de uma realidade, sendo que o
ambiente encoraja o aprendiz a manipular os seus objetos a fim de descobrir
novos conhecimentos.
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Casos de simulações lúdicas são exemplos de micromundos:
administrar um pomar de frutas cuidando da colheita na hora adequada,
brincar e experimentar de colocar ou retirar elementos que ajudam ou
prejudicam o meio ambiente, criar estradas com cruzamentos e semáforos,
para controle do fluxo de veículos etc. Existem ambientes de criação de
jogos que ficam imersos num micromundo, pois assim proporcionam maior
produtividade para o usuário por meio das muitas facilidades oferecidas.
Espera-se que num micromundo os aprendizes tenham
responsabilidade do seu próprio aprendizado e, consequentemente, tomem
ações apropriadas para assegurar que isso ocorra. Segundo Zimmerman,
citado por Rieber (1997), esse tipo de conduta é chamada de aprendizagem
autoregulada e é marcada por três características: primeiro, os próprios
aprendizes participam da atividade por si só, sem nenhuma recompensa
externa; segundo, eles são metacognitivamente ativos, preocupam-se com
o próprio aprendizado e terceiro, são comportamentalmente ativos dando
passos necessários para selecionar e estruturar o ambiente que melhor se
adapte ao seu próprio estilo de aprendizagem. Essa teoria fornece uma base
importante de motivação do estudante para a aprendizagem, onde estão
tão engajados e absorvidos por certas atividades que parecem fluir ao longo
dessas de maneira espontânea e quase automática.
A abordagem do micromundo aplicada aos ambientes de construção
de jogos virtuais potencializa os resultados, ou seja, a proximidade do
desejo do aluno com o que ele realmente consegue fazer, sem dificultar a
programação que faz parte do projeto e desenvolvimento do jogo.

6.1.5 Ferramenta e Aplicativo
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Existem muitas tarefas que fazem parte do dia a dia do professor e
do aluno e que podem ser feitas usando o computador com ferramentas
computacionais adequadas. Essas tarefas são produzidas por intermédio
do computador para que o aluno e/ou o professor ganhem mais eficiência
e qualidade no seu desenvolvimento. Normalmente, as ferramentas (ou
aplicativos) não são construídas com propósito educacional, mas são utilizadas
na educação por serem abertas e permitirem um uso mais amplo e para diversas
situações, dependendo da familiaridade que o usuário tem delas.
Os típicos e populares exemplos de aplicativos são os editores de
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texto, as planilhas eletrônicas e os editores de apresentação. Todos podem
ser usados pelo professor, simplesmente, para apresentar uma informação
e serem, assim, enquadrados como instrucionistas. Mas, por outro lado,
eles podem ser construcionistas se usados pelos alunos para construírem o
seu conhecimento fazendo o registro das situações, trabalhando de forma
cooperativa e, até mesmo, simulando situações, como é o caso da planilha
eletrônica.

6.1.6 Software de Autoria
O software de autoria tem como característica básica a facilidade do
uso associado à capacidade de construir outros softwares, aqui no contexto
desse capítulo, com propósito educacional. Dependendo do software de
autoria não há necessidade de escrever programas com linhas de código,
mas o trabalho é feito pela simples escolha dos objetos e das ações que são
montados e associados para a composição de um objetivo maior. Como
exemplo típico tem-se o editor de apresentações e as ferramentas de edição
voltadas para a construção de páginas para .
A ferramenta de autoria permite que o próprio professor prepare
softwares educativos para auxiliar o ensino de conteúdo relacionado à sua
disciplina. Esse software, uma vez desenvolvido e amplamente testado
será usado em suas próprias aulas, emprestado para que os seus colegas de
profissão, também, o aproveitem.
Mas, nesse caso Reinhardt critica:
[...] só porque os professores das gerações anteriores
eram capazes de escrever, não significava que eles
pudessem criar seus próprios livros; assim, por que
assumir que eles são agora capazes de desenvolver
software hipermídia? (REINHARDT, 1995).

De fato, não é simples fazer o professor envolver-se num projeto
para construir softwares. Exige-se muito esforço de todos os lados, mas os
resultados são satisfatórios, pois no mínimo têm-se professores mais perto
da tecnologia e lutando pelo seu bom uso.
Os softwares elaborados pelo próprio professor, geralmente, seguem o
estilo apresentação, por serem mais fáceis de desenvolver, e com um pouco
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mais de trabalho e dedicação, ele fará softwares interativos do tipo que fazem
perguntas e até analisam a resposta do aluno.
Para o aluno o software de autoria pode ser usado para desenvolver
uma grande quantidade de projetos, como por exemplo: um livro eletrônico
em multimídia, com recursos de hipertexto ou hipermídia.

6.1.7 Programação
Na programação o aluno está ativo, age, explora, brinca, faz arte,
realiza experimentos, antecipa procedimentos, controla suas ações, tem a
oportunidade de realizar trocas continuadas entre os colegas e coordenar
uma variedade de conteúdos e formas lógicas, de acordo com a sua
capacidade num determinado domínio (FAGUNDES, 1997).
Escrever um programa é análogo a escrever um texto no sentido do
aprendiz realizar tentativas, experimentos até chegar a um consenso e
compreender o final do programa ou do texto que está escrito. De fato:
Existe a crença de que só se pode programar o que
se compreende perfeitamente. Essa crença ignora
a evidência de que a programação, como qualquer
outra forma de escrita, é um processo experimental.
Programamos como redigimos, não porque
compreendemos, mas para chegar a compreender
(WEIZENBAUM, apud VITALE, 1991, p. 19).
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Esse processo experimental gera descobertas, a construção de
conhecimentos e o desenvolvimento de competências por parte do aprendiz.
A construção de um programa de computador pelo aluno é uma excelente
oportunidade para o desenvolvimento disciplinado do seu raciocínio
hipotético-dedutivo.
Existem linguagens que possuem um ambiente interativo permitindo
que o aluno possa escrever e executar cada comando do programa
separadamente ou na medida em que constrói. Nesse caso é importante
observar que ao deixar o aluno programar sempre de forma interativa
e verificando a todo o momento se seu programa corresponde aos seus
objetivos, corre-se o risco de criar no aluno o “mau hábito” de nunca se dar
o trabalho de antecipar, de raciocinar sobre suas hipóteses; ou seja: corre-
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se o risco de tornar o aluno dependente do feedback, quando o que se quer
com ele é justamente que construa as estruturas que permitirão, em seguida,
deduzir e não apenas conferir.
É importante que os ambientes criados para a construção de programa
sejam munidos de objetos e operações de “alto nível”, ou seja, mais próxima
possível da forma de comunicação humana. Na atividade de construção de
um programa o aluno passa pelo importante ciclo descrever-executar-refletirdepurar responsável por contribuir com o seu desenvolvimento intelectual:
• Descrição: é hora de antecipar, projetar e organizar suas ideias.
• Execução: quando ele pede para o computador mostrar o resultado da
sua descrição, ou seja: executar o seu programa para ver o resultado.
• Reflexão: onde é feita a comparação do resultado obtido com o
desejado. É também o momento de verificar se o jogo está adequado
(nem muito difícil ou fácil demais).
• Depuração: finalmente quando o aluno pensará sobre as possíveis
melhorias e procurará os erros.
Pode-se pensar genericamente que: ao tentar ensinar “alguém” (por
exemplo: um robô ou o próprio computador por meio de uma linguagem
de programação) a realizar uma determinada tarefa, ou seja: ao descrever o
passo a passo da linguagem e refletir sobre a solução proposta, descobre-se
o que se sabe ou não sobre o assunto.
Ensinar é o ponto máximo da aprendizagem, pois como mostram
alguns estudos apresentados por Franchi (1995), em condições normais a
quantidade de informações que nós aprendemos ou retemos é diretamente
ligada ao meio empregado: 10% do que lemos; 20% do que ouvimos; 30% do
que vemos; 50% do que vemos e ouvimos; 70% do que discutimos com outras
pessoas; 80% de experiências vividas; 95% do que ensinamos. Portanto, criar
ambientes educacionais onde o aluno possa ensinar sobre um determinado
conteúdo oportunizará mais aprendizagens associadas ao conteúdo.
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6.1.8 Jogo
O jogo, num sentido etimológico, representa divertimento, brincadeira,
passatempo e está sujeito às regras que devem ser seguidas. Segundo Antunes
(1998) pode, ainda, ser interpretado como um estímulo ao crescimento,
ao desenvolvimento cognitivo e aos desafios do viver, e não como uma
competição entre pessoas implicando em vitória ou derrota. De fato, jogos
são aplicados a inúmeras situações e das formas mais diversas possíveis.
No jogo educativo o usuário está livre para aprender por meio de um
ambiente exploratório, usando a abordagem da exploração autodirigida,
em contraste com a instrução explícita e direta. Os aprendizes gostam, e
do ponto de vista deles é a maneira mais divertida e gostosa de aprender
(VALENTE, 1993).
Os estudantes ficam:
[...] mais motivados a usar a inteligência, pois
querem jogar bem; sendo assim, esforçam-se
para superar obstáculos, tanto cognitivos quanto
emocionais. Estando mais motivadas durante o
jogo, ficam também mais ativas mentalmente.
(IDE, 1996)
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Um jogo possui um desafio a ser vencido por um conjunto de regras e
situações. A atividade de jogar é exercida de maneira voluntária e na maioria
das vezes proporciona um ambiente lúdico, permitindo que o usuário brinque
como se fosse um personagem do próprio jogo. É naturalmente motivador,
pois o jogador faz uso por prazer sem depender de prêmios externos. O
brincar tem um papel importante na aprendizagem e na socialização, pois
por meio dele a criança adquire motivação e habilidades necessárias à sua
participação social.
O jogo digital, veiculado em mídias eletrônicas como vídeo-game
e computador abre um leque grande de possibilidades com interfaces
elaboradas para a visualização e controle. Pode ser constituído por elementos
mecatrônicos, ou seja: partes móveis como carrinhos, robôs, guindastes
etc., que são controlados pelo dispositivo eletrônico ou computador. Nesse
caso, têm surgido atividades muito criativas para as mais variadas áreas
da educação, trazendo possibilidades de simulação em ambientes ricos
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de aprendizagem exploratória. Apesar do sucesso de um jogo não ser
consequência somente da sua interface, mas também de um enredo que
proporcione desafios e divertimentos ao jogador (BATTAIOLA, 2002).
Existe, ainda, preconceito em aprendizagens baseadas por jogos, pois
se argumenta que a atividade produzida é irrelevante ou inconsequente,
tanto para a aprendizagem formal; quanto para a informal. Ou, ainda, que
são hipnóticos, transformando as crianças em viciados cheias de tiques e
antissociais, mas tais críticas são sem fundamentos.
Está na hora de considerar o papel dos jogos no campo da tecnologia
educacional, tal como considera Rieber (1997):
[...] pesquisa extensa sobre jogos com crianças e
adultos, em antropologia, psicologia e educação,
indicam que os jogos são mediadores importantes
para a aprendizagem e socialização ao longo da vida.

É interessante destacar o momento inicial de contato com um jogo
por parte de uma criança. A quantidade de informações aprendidas em tão
pouco tempo e com tanta vivacidade impressiona os adultos, que por sua
natureza são mais lentos ou não têm tempo para se dedicar a tal.
A escola, dificilmente, consegue atingir esse nível de aprendizagem.
Papert (1994) destaca que “Qualquer adulto que pense que estes jogos são
fáceis, precisa sentar-se apenas e tentar dominar um.” Nesta mesma posição,
descreve Greenfield (1988) “[...] muitos dos que criticam os jogos não seriam
capazes de jogá-los e que suas dificuldades não se restringiriam apenas à
coordenação viso-motora.”
O mesmo autor alerta, ainda, para o fato de que os jogos de ação, além
de desenvolverem a capacidade viso-motora, desenvolvem: a capacidade
do ‘processamento paralelo’ por parte dos alunos, no que se refere a tomar
informações das diversas fontes simultaneamente; o esforço indutivo;
as jogadas iniciais que ocorrem por acaso são substituídas por jogadas
intencionais e sequenciais por meio da indução; a cooperação entre pares de
alunos, desde que possa ser jogado em dupla, com um único objetivo a ser
atingido pelos jogadores; a estratégia de integrar as variáveis interagentes
fornecidas durante o jogo; a flexibilidade; a transferência de conceitos para
um novo domínio e a generalização do conhecimento formal; habilidades
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espaciais; capacidade de coordenar informação visual proveniente das
múltiplas perspectivas.
Também são considerados por Greenfield (1988) os jogos de fantasia,
ou jogos de aventura, que possuem um grande número de personagens
complexos e multidimensionais. Nesse caso o jogo, geralmente, é composto
por uma grande variedade de circunstâncias e obstáculos. Ainda, existem
os que incorporam a programação como parte necessária. Acredita-se que
esse último caso é mais interessante por permitir um aspecto mais criativo
fazendo com que os alunos se beneficiem de todas as vantagens de um
software de programação citadas na subseção anterior.
Vários autores como Ide (1996) enfatizam a relevância da presença
do educador para acompanhar e estimular todo o processo; observar e
avaliar o nível de desenvolvimento dos alunos e diagnosticar as dificuldades
individuais e grupais. Devendo, ainda, desenvolver uma relação de respeito
mútuo, de afeto e de confiança que favoreça o desenvolvimento da sua
autonomia, respeitando o seu interesse a partir da sua atividade espontânea.

6.1.9 Software para Cooperação
Os softwares cooperativos estimulam a aprendizagem cooperativa,
que é uma proposta pedagógica onde os alunos se ajudam no processo de
aprendizagem, atuando como parceiros entre si e com o professor tendo
todos, um objetivo bem definido a ser atingido. Sendo assim, a participação
ativa entre os alunos e os professores é imprescindível nesse processo.
Segundo Campos (2003) os seguintes fatores são fundamentais para
que se estabeleça o processo cooperativo:
• Responsabilidade individual por informações reunidas pelo esforço
do grupo;
• Interdependência positiva, de forma que os estudantes sintam que
ninguém, isoladamente, obterá sucesso a não ser que todos o tenham;
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• Desenvolvimento da habilidade de analisar a dinâmica do grupo e
trabalhar com problemas.
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Além disso, o professor deve estruturar o ambiente de forma a
incentivar a interação entre alunos; ao invés de atuar, simplesmente, como
especialista. O processo avaliativo incentiva a responsabilidade individual
de cada membro no sucesso da realização da tarefa.
Criar ambientes computacionais que possam promover esse tipo
de aprendizagem está sendo motivo para o desenvolvimento de grandes
trabalhos de pesquisa em diversas partes do mundo. A CSCL (ComputerSuported Collaborative Learning) estuda como a tecnologia computacional
pode apoiar os processos de aprendizagem promovidos pelo esforço de
estudantes trabalhando, cooperativamente, na realização das tarefas.
A CSCL é considerada a interseção das áreas Ciência da Computação,
Educação e Psicologia e tem por objetivo a melhoria de ambientes que
trabalham com situações de ação comunitária permitindo a construção de
formas comuns de ver, agir e conhecer e, ainda, habilitando indivíduos a
se engajarem conjuntamente na atividade de produção do conhecimento
compartilhado ou das novas práticas comunitárias (SANTORO, 2002).
Outra sigla bastante conhecida é a CSCW (Computer Supported
Cooperative Work) que define o estudo dos sistemas baseados em computador
que suportam grupos de pessoas engajadas em uma tarefa ou objetivo
comum. O conceito de Groupware, que também aparece nesse contexto é
simplesmente uma ferramenta, que apoia o CSCW, ou seja; uma aplicação
desenvolvida a partir dos conceitos estudados em CSCW.
Muitos jogos virtuais, quando utilizados em rede, permitem
atividade cooperativa, onde vários jogadores, cada um no seu computador,
simultaneamente, realizam interações cooperativas entre si para o
atendimento de algum objetivo comum. Editores e planilhas cooperativos,
também, possibilitam a construção de documentos onde várias pessoas
participam da sua elaboração, que pode ser de forma síncrona ou assíncrona.
Alguns desses softwares fazem anotações automáticas registrando a
autoria das alterações. De qualquer forma, há uma quantidade enorme de
possibilidades educacionais para este tipo de software.
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6.1.10 Software para Comunicação
A trouxe grandes possibilidades de comunicação para a humanidade.
Entre as comunicações síncronas (simultâneas) e assíncronas (tempos
diferentes) existe uma diversidade que pode ser utilizada pela educação,
desde um fórum de discussões que permite o debate organizado sobre um
determinado assunto entre pessoas, geograficamente distantes, até o apoio
a educação a distância.
É importante enfatizar que o uso do ambiente de comunicação por si só
não melhora a educação, mas pode ser inserido numa prática metodológica.
Por exemplo, dois alunos que estão tendo uma aula simultânea de redação, de
um mesmo tema em cidades diferentes podem, simplesmente, conversar de
forma descomprometida e sobre amenidades usando um chat ou, por outro
lado, podem trocar ideias a respeito do tema, para enriquecerem o texto.
A comunicação síncrona, como o chat e a videoconferência traz a
comodidade do imediatismo do feedback com o interlocutor. As respostas
imediatas às indagações tornam o ambiente virtual mais descontraído, sem
preocupações formais com o registro.
Por outro lado a comunicação assíncrona, tais como os fóruns, as listas
de discussão, wikis, podcasts permitem um pensar mais elaborado e também
registra, automaticamente, as interações e, assim, é mais apropriada para
realizar reflexões e sínteses a partir de novos conhecimentos.
As redes sociais e microblogs são um exemplo de agregação de vários
serviços básicos para composição de um serviço mais completo que atenda
aos requisitos de um grupo de interessados. Por exemplo: Orkut e Twitter.
Apesar de muitos condenarem por acharem que desperdiçam muito tempo,
elas também podem ser utilizadas com interesses educacionais.
Os ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs), também, são exemplos
de softwares que agregam vários serviços de comunicação para auxiliar o
processo ensino-aprendizagem.

6.1.11 Objeto de aprendizagem
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Wiley (2001) considera objetos de aprendizagem (OAs) como entidades
digitais que são distribuídos pela , o que significa que qualquer número de
pessoas pode acessar e utilizá-los ao mesmo tempo.
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Além disso, aqueles que usam objetos de aprendizagem podem
colaborar ou incorporar novas versões. Essas são as diferenças significativas
entre os objetos de aprendizagem e de outros meios de instrução, que
tenham existido anteriormente.
Apesar do OAs preconizar “qualquer recurso digital”,
podendo ser um documento ou uma apresentação
de slides, observa-se nos meios educacionais
OAs comumente contendo sofisticações, sendo
mais elaborados, que possam ser implantados
em ambiente Web, podendo até conter bancos
de dados para avaliação e/ou perfis dos usuários
(NASCIMENTO e NOBRE, 2009)

No contexto desse capítulo consideraremos apenas os objetos de
aprendizagem digitais, que também são chamados de componentes de
software educacional, objetos de conhecimento ou objetos educacionais.
Sendo assim, um objeto de aprendizagem digital é um software
educativo e pode ser enquadrado em quaisquer tipos apresentados nas
subseções anteriores. Mas, o objeto de aprendizagem é um software
educativo que possui algumas características que o diferenciam dos demais.
As duas principais são:
• Reutilizável: são componentes de software que podem ser integrados num ambiente maior.
• Organizado em repositórios: existem locais virtuais que armazenam e organizam uma quantidade grande de objetos de aprendizagem e permitem a busca organizada por área de conhecimento,
assunto, autor etc.
Alguns desses repositórios são conhecidos e bastante utilizados pelos
educadores, que buscam recursos para aprimorarem a sua prática didática.
Alguns exemplos:
• Rede Interativa Virtual de Educação (RIVED): São projetos do
Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação
a Distância (SEED). Eles promovem a divulgação e produção dos
objetos de aprendizagem interativos e gratuitos, nas mais diversas
áreas. Disponível em: http://rived.mec.gov.br/
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• Banco Internacional de Objetos Educacionais: mantido em parceria
com Instituições Nacionais e Internacionais. Nesse Repositório de
OAs são aceitos materiais dos mais diversos formatos, sejam vídeos,
textos, animações, sistemas interativos etc. Disponível em: http://
objetoseducacionais2.mec.gov.br/.
• Laboratório Virtual – USP: OAs na área de Física e Química. Disponível em:
http://www.labvirt.fe.usp.br/.
• Micro&Gene – USP: OAs na área de Biologia. Disponível em: http://
www.ib.usp.br/microgene/.
• Cinted – UFRGS: OAs em diversas áreas. Disponível em: http://
www.cinted.ufrgs.br/CESTA/.
• A Magia dos Números: OAs na área de Matemática.
Disponível em: http://nautilus.fis.uc.pt/mn/p_index.html.
• Laboratório Virtual de Matemática – UNIJUI: OAs na área de Matemática.
Disponível em: http://www.projetos.unijui.edu.br/matematica/.
• Science Museum: OAs na área de Física e Lógica.
Disponível em: http://www.sciencemuseum.org.uk/onlinestuff/games.aspx
• UNIFRA: OAs em diversas áreas. Disponível em:
http://sites.unifra.br/Default.aspx?alias=sites.unifra.br/rived.
• Portal do Professor organizado e mantido pelo MEC. Disponível em:
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/.
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O desenvolvimento de objetos de aprendizagem e a formação de
repositórios, com um grande número de exemplares para diversas áreas
tem sido alvo de incentivo por parte do governo por meio de cursos de
desenvolvimento, divulgações e concursos (PRATA, 2007).
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6.1.12 Uma proposta de classificação dos softwares
educativos
Cristovão (1997) propõe uma classificação a partir do estudo das várias
existentes na literatura. Foi feito um aprimoramento e atualização para
apresentá-la como uma classificação convergente, que agrega as principais
ideias expostas nas diversas classificações encontradas, sendo que os itens
não são disjuntos, ou seja: um mesmo software educativo pode reunir várias
dessas características.
• Apresentação. Apenas exibem informações. A sequência de exibição
é previamente estabelecida ou então escolhida pelo apresentador.
A interação do aprendiz com o software limita-se a navegação
do conteúdo. Exemplos: Programas de apresentação de slides no
momento em que são usados na apresentação, editores de texto e
navegadores de , também, quando usados para apresentar algum
conteúdo, um podcast contendo uma entrevista.
• Consulta. Permite a consulta das informações por meio de buscas
diretas por palavras chaves etc. O aprendiz interage, diretamente,
com o software mantendo o controle do que é apresentado. Exemplos:
Enciclopédias eletrônicas disponibilizadas em mídia local ou em
servidores, navegadores de .
• Pergunta/resposta. Interagem com o usuário por meio de perguntas
e respostas. Exemplo: Tutoriais contendo perguntas para avaliar o
conhecimento de um aluno a respeito de um tema, a partir das suas
respostas objetivas.
• Tutor Inteligente. Consegue identificar os passos do aprendiz
construindo um modelo, a partir do perfil sondado o software passa a
agir de forma personalizada para aquele usuário. Exemplo: Ambiente
da web que, a partir do histórico de respostas do aprendiz, ao longo
dos seus acessos apresenta novos desafios de acordo com o nível
calculado a partir das interações e respostas realizadas.
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• Construção. Permite a construção de algo pela exploração
autodirigida, ou mesmo sugerida pelo mediador, quer seja o professor
ou o próprio software educativo. Não é uma simulação, pois o resultado
da ação é facilmente antecipado pelo aluno, e o resultado desejado
daquela ação é exatamente o obtido. Também, não é programação,
pois o aluno não possui um histórico das operações já realizadas,
mas explora o ambiente livremente a fim de atingir um determinado
objetivo. Exemplos: programas para construção de histórias em
quadrinhos; programa para construir um objeto tridimensional a
partir de blocos primitivos; ferramentas de produtividade, como o
editor de textos e a planilha eletrônica; softwares de autoria.
• Jogo. Geralmente é encontrado em conjunto com simulações,
ambientes exploratórios e em software de pergunta/resposta. O jogo
possui desafios a serem vencidos pelo aluno. Diferente dos outros
softwares ele disponibiliza aspectos lúdicos que fazem o aluno
envolver-se de tal forma a aumentar muito a sua motivação. Exemplo:
um tutorial com perguntas e respostas com contagem de pontos para
determinar uma classificação dos participantes.
• Simulação. Simulam a realidade ou o imaginário. Permite a criação
de um ambiente nos qual os alunos podem, brincando, explorar princípios bastante sofisticados. Exemplo: um programa para mistura de
cores e assim favorecer o descobrimento das relações entre elas.
• Micromundo. Permite ao aprendiz construir a partir de um pequeno
conjunto de primitivas, uma representação mais completa do
domínio. Deve ser usado de forma compatível com o estágio cognitivo
atual do aluno. Exemplo: um programa voltado para crianças, para
construção de uma ferrovia com diversos tipos de trilhos e sinais,
onde possa simular vários trens fazendo o percurso construído.
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• Programação. Permite construir programas representados por
comandos escritos, ou na forma visual, que podem ser modificados,
testados, debugados pelo aprendiz quantas vezes forem necessárias.
São três momentos: a síntese do que o aluno sabe pela escrita do
programa; a descoberta do erro, pela sua percepção e a depuração
do erro, com a sua superação. Exemplo: Um programa para produzir
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uma animação interativa que envolve o usuário para conhecer sobre
o mosquito da dengue.
• Comunicação. Ambientes que permitem e facilitam a interação
entre seres humanos ou entre humanos e robôs. Há uma variedade
grande de formas de interação, entre as síncronas e as assíncronas
e, também, a forma como o registro das comunicações é realizada.
Exemplos: email, chats, fóruns, vídeosconferencias, redes sociais etc.
• Cooperação. Ambientes que permitem a construção cooperativa seja
de um texto, uma pesquisa, um objeto etc. Exemplo: A construção
cooperativa de uma apresentação digital via .
A classificação proposta não tem por objetivo unificar, de forma rígida,
toda a tarefa de classificação, mas de servir de balizamento para facilitar o
trabalho do estudo e da avaliação dos softwares educativos.

6.2 USOS DE SOFTWARES EDUCACIONAIS NA PRÁTICA
DOCENTE
Nesta seção apresentaremos 10 casos de sucesso do uso de softwares
educativos e/ou objetos de aprendizagem. São casos em que o processo de
ensino-aprendizagem foi melhorado em função do uso correto de uma
determinada ferramenta computacional, numa situação específica de
ensino. É claro que essa lista não tem o propósito de determinar o que deve
ser feito, mas apenas de sugerir boas situações para que o educador se sinta
encorajado em criar outras tantas.
Para cada caso mostraremos os objetivos educacionais a serem
atingidos pelos alunos, uma descrição resumida do caso, a vantagem do uso
do ambiente proposto em relação à atividade sem a tecnologia, o software
utilizado com exemplos (entre parênteses), a sua classificação segundo a
proposta da seção anterior. Em todos os dez casos o enfoque epistemológico
escolhido foi o construcionista.
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6.2.1 Escrita coletiva assíncrona de texto
Objetivos: Trabalhar cooperativamente; respeitar ideias antagônicas;
contextualizar a argumentação com a do seu par; organizar uma sequência
lógica para o texto.
Descrição: Vários alunos escrevem um único texto sobre “Preservação
da Mata Atlântica” compartilhando os seus conhecimentos e pesquisas
realizadas. O trabalho pode ser feito em horários diferentes e em qualquer
computador ligado na.
Vantagem tecnológica: Facilidade do ambiente em coletar as
contribuições de forma organizada e fazer a identificação dos autores.
Exemplo de software: Um wiki (www.pbwiki.com, www.wikidot.com).
Classificação: Construção, comunicação e cooperação.

6.2.2 Escrita coletiva síncrona de história
Objetivos: Trabalhar cooperativamente e dinamicamente respeitando
a sequência lógica da história que está sendo escrita; pensar rapidamente
para compor um texto respeitando as estruturas de uma narrativa.
Descrição: Aula de português, num laboratório de computadores, os
alunos dão continuidade a uma história com um início e personagens já
determinados. Cada grupo acessa num determinado momento, uma das
histórias para dar continuidade segundo a sua criatividade. O rodízio de
acessos é gerenciado pelo professor. Ao término da dinâmica as histórias são
lidas, comparadas e discutidas.
Vantagem tecnológica: Facilidade da edição digital e cooperação,
além do registro do trabalho simultâneo em ambiente apropriado.
Exemplo de software: Editor cooperativo via
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Classificação: Construção, comunicação e cooperação.
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6.2.3 Criação de uma apresentação de slides para apoiar
debate
Objetivos: Criar argumentações mais efetivas e lógicas sobre um
determinado assunto polêmico.
Descrição: De posse de um assunto polêmico, no contexto dos alunos,
o professor separa a turma em três grandes grupos, onde um deve defender
uma ideia; o outro grupo deve contrapô-la e o terceiro deve como plateia,
analisar o que for discutido para depois pedir esclarecimentos, questionar
pontos de incoerência ou de dúvidas. Opcionalmente, um quarto grupo faz
o papel de mediador para conduzir, alimentar e inflamar o debate, sendo
que o professor pode fazer esse papel. Cada um dos dois primeiros grupos,
pesquisa e constrói uma apresentação de slides que, depois é usada para
apoiar o debate. O terceiro grupo antecipa questões em potencial num
editor de textos, levando-as impressas.
Vantagem tecnológica: Facilidade de edição digital e organização
das ideias.
Exemplo de software: Um editor de apresentação de slides (Power
Point do sistema Windows, Impress do sistema BrOffice).
Classificação: Construção.

6.2.4 Criação de um documento hipermídia
Objetivos: Construir o conhecimento a respeito de um assunto.
Descrição: O professor segmenta um assunto em vários tópicos e
sorteia para grupos de alunos. Cada grupo pesquisa sobre o tópico que ficou
responsável e constrói uma página de resumo para centralizar, criando
várias outras ligadas a principal por diversos links em vários níveis. O
documento, depois de pronto é apresentado e discutido com a turma. Após
as sugestões aceitas é feita a revisão de todos os textos que são publicados na
, num servidor gratuito.
Vantagem tecnológica: Criação de hipermídia, conversão e publicação
do documento como site.
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Exemplo de software: Editor de textos com recurso de inserir-hiperlink
(Word da Microsoft, Write do BrOffice).
Classificação: Construção.

6.2.5 Criação de uma apresentação animada contando a
história de um viajante no Egito
Objetivos: Entender e apropriar-se dos elementos históricos da
geografia do Egito usando um software de programação para construir uma
história interativa ou jogo animado. Segundo Rusk (2007) ambientes de
programação apoiam e promovem o desenvolvimento de nove competências
de aprendizagem importantes para o século XXI: de gerenciamento de
informações em diversas mídias, de comunicação, raciocínio crítico e
pensamento sistemático, identificação, formulação e resolução de problemas, criatividade e curiosidade intelectual, competências interpessoais
e de colaboração, autonomia, responsabilidade e adaptabilidade, responsabilidade social.
Descrição: O professor cita vários elementos importantes do Egito.
Cada grupo seleciona 50% desses e elege outros tantos para compor a
história do viajante, conforme o roteiro criado pelo grupo.
Vantagem tecnológica: Produção de um software interativo.
Exemplo de software: Ambiente de programação com recursos de
animação (Scratch).
Classificação: Construção, programação e micromundo.

6.2.6 Criação de um jogo no contexto da reciclagem de lixo
148

Objetivos: Apropriar-se das práticas e dos conceitos importantes
sobre a reciclagem do lixo; desenvolver o raciocínio hipotético-dedutivo
que ocorre na tarefa de programação. Algumas habilidades e competências
são desenvolvidas na construção de um jogo, tais como: planejar uma ação
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com antecipação, selecionar dados segundo algum critério estabelecido,
organizar elementos para atingir algum objetivo, relacionar e interpretar
dados e informações representadas das diferentes formas e em diferentes
linguagens, tomar decisões com rapidez a partir de um conjunto limitado
de dados, enfrentar situações-problema e socializar decisões, agindo de
forma cooperativa com o parceiro do jogo.
Descrição: O professor determina com mais precisão os objetivos a
serem cumpridos, dentro do contexto da reciclagem do lixo. Os grupos
constroem um jogo sob qualquer estilo, mas com o intuito que seu jogador
consiga trabalhar com a maior parte dos objetivos solicitados. Normalmente,
essa tarefa dura algumas semanas e precisa passar por vários testes até
chegar a um bom nível de jogabilidade. Ao término de todas as etapas, a
turma organiza uma feira aberta à comunidade escolar, para expor os seus
jogos.
Vantagem tecnológica: Desenvolvimento de um jogo digital munido
de animações interativas. Uma vez que esse tipo de tecnologia for dominada
pode-se empregá-la, mais facilmente, em outros contextos.
Exemplo de software: Ambiente de programação com recursos de
animação (Scratch).
Classificação: Jogo, programação e micromundo.

6.2.7 Criação de um robô guindaste
Objetivos: Compreender as leis da física sobre as roldanas e
engrenagens. Aplicar conceitos de engenharia, matemática, mecânica etc.
Desenvolver o raciocínio hipotético-dedutivo no desenvolvimento dos
programas de controle do guindaste.
Descrição: Os alunos constroem robôs-guindastes utilizandose de peças de um kit de robótica (tijolos cheios e vazados, eixos, polias,
engrenagens, correntes e as peças controláveis pelo computador: motores; e
sensores de toque, de luz e conta-giros). Ao término das montagens iniciase uma competição para selecionar o guindaste com maior capacidade
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de levantamento de peso e o mais veloz. Após a competição o professor
aproveita-se dos resultados para aplicar os conceitos teóricos a fim de
explicar e justificar as características diferentes dos guindastes.
Vantagem tecnológica: O kit possibilita uma infinidade de montagens
a partir da criatividade dos grupos e dos desafios passados pelo professor. A
programação via computador dá muito mais flexibilidade para os projetos.
Exemplo de software: Ambiente de robótica integrado com o
computador (Lego NXT).
Classificação: Construção, programação e micromundo.

6.2.8 Descoberta do Teorema Angular de Talles
Objetivos: Estimular o aprendiz a experimentar e, consequentemente,
a descobrir o teorema angular de Talles que afirma: “a soma dos ângulos
internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180º.”
Descrição: O professor solicita que os alunos desenhem um triângulo,
em seguida estimula-os a descobrir relações existentes entre os seus ângulos
e os tipos de triângulos desenhados por meio de experimentação pela
alteração das suas dimensões.
Vantagem tecnológica: A experimentação e simulação oferecem
condições mais apropriadas e flexíveis para a descoberta dos vários conceitos.
Exemplo de software: Simulador de geometria (CabriGeometre2).
Classificação: Construção e simulação.

6.2.9 Estudo geográfico e nuances da administração
pública
Objetivos: Identificar e desenhar diversos segmentos geográficos;

150 gerenciar aspectos envolvidos numa cidade, como: infraestrutura,
2 Copyright © 1988-92 Université Joseph Fourier Grenoble/CNRS
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planejamento urbanístico, ecologia, energia, água, esgoto, segurança,
defesa civil, educação, saúde, entretenimento e planejamento estratégico,
e fazer leitura gráficas.
Descrição: O professor entrega uma cidade semiconstruída e solicita
aos alunos que a administrem por um tempo limitado. Pede para que
os grupos criem novas formações geográficas ao redor da cidade e que,
também, criem condições para que a cidade cresça geograficamente e no
número de habitantes, por meio de uma administração adequada. Ao
término do tempo estipulado abre-se uma seção de debates para verificar o
estado da cidade, principalmente, pela leitura dos gráficos demonstrativos e
da constatação visual e análise do que cada grupo fez de positivo e negativo
e a consequência das decisões tomadas. O professor pode promover
encontros específicos para discutir certas especificidades da simulação,
tais como: A escolha correta de um tipo de usina de energia, em função da
poluição ou custo/benefício, a instalação hidráulica da cidade com bombas
para captação de água ou usinas de dessalinização, a questão dos impostos
maiores ou menores etc.
Vantagem tecnológica: Experimentação de situações
interessantes, mas muito difícil de ser praticada na vida escolar.

muito

Exemplo de software: Simulador de cidades (SimCity3).
Classificação: Construção, simulador e micromundo.

6.2.10 Desenvolvimento de competências empresariais
Objetivos: Desenvolver competências gerenciais segundo aspectos da
gestão de empresas e com visão empreendedora; trabalhar em equipe e de
forma cooperativa.
Descrição: o SEBRAE mantém há vários anos uma competição anual
que funciona a partir da inscrição de grupos de alunos universitários. O

3 Copyright © Maxis
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Jogo de Empresas Desafio SEBRAE permite que os participantes tenham
a experiência de gerenciar uma pequena empresa virtual e conviver
com os problemas e as situações corriqueiras de um empresário. A cada
competição são cerca 130 mil alunos, divididos em mais de 20 mil equipes
administrando e vivenciando o dia a dia de uma empresa via . Negociações
com fornecedores; compra de matéria-prima, investimentos em marketing
e em capacitação dos funcionários são algumas das ações que a equipe
de jogadores (empresários virtuais) tem de ficar atenta para administrar
a empresa virtual (SEBRAE, 2009). Cada jogo dura alguns meses e, nesse
tempo, as equipes recebem porções de desafios a serem vencidos.
Vantagem tecnológica: Experimentação e vivência de situações importantes na formação de um empreendedor. Rompimento da barreira do
tempo e espaço uma vez que os trabalhos são feitos via ambiente virtual.
Exemplo de software: Simulador de empresas (O Jogo de Empresas
Desafio SEBRAE).
Classificação: Jogo, micromundo e comunicação.

6.2.11 Outras possibilidades
Essa lista poderia ser muito maior, mas como já foi dito, não é intenção
esgotar as possibilidades. Pelo contrário, queremos abrir um leque de opções
e estimular o professor a pesquisar, ser curioso e se interessar em conhecer
novos softwares tentando adaptá-los em utilizações adequadas.
Muitos programas têm em sua essência uma vertente para usos mais
construcionistas. Seguem alguns exemplos:
• CmapTools4. Permite criar mapas conceituais e publicá-los como páginas na Internet.
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• Máquina de Quadrinhos da Turma da Mônica5. Auxilia a criação
das histórias em quadrinho.
4 Copyright © IHMC. http://cmap.ihmc.us/
5 Copyright ©2009 Maurício de Sousa Produções. http://www.maquinadequadrinhos.com.br
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• SuperLogo6. Oferece um micromundo para o aprendiz criar os seus
próprios programas de forma bem lúdica.
• Planilha/formulário do Google Docs7. Permite a criação de planilhas de forma cooperativa, associadas a formulários virtuais, com facilidades para tabulação estatística dos resultados.
É importante, ainda, enfatizar que o plano de trabalho sobre o software
é que determinará se a utilização é mais ou menos na linha construcionista.
Por exemplo: uma turma utiliza a planilha/formulário do Google Docs
para responder a um questionário pronto sobre um assunto ou, numa
perspectiva mais de construção do conhecimento, ela mesma elaborará
o questionário sobre o assunto para depois aplicá-lo em outra turma,
analisando estatisticamente os resultados obtidos.

6.3 DESAFIOS E REFLEXÕES NO USO DO SOFTWARE
EDUCACIONAL
Não existe uma receita para utilização de software educativo no
ambiente educacional, mas existem diversas orientações. O educador
deve sensibilizar-se para a necessidade de buscar metodologias e escolher
softwares adequados de forma a possibilitar a melhoria no processo ensinoaprendizagem. Sendo assim, a qualificação do professor é componente
fundamental para o uso do computador na educação.
É importante salientar que os computadores possibilitam representar
e testar ideias ou hipóteses, que levam à criação de um mundo abstrato
e simbólico, ao mesmo tempo em que introduzem diferentes formas de
atuação e de interação entre pessoas, mas a tecnologia será importante,
principalmente, porque nos forçará a fazer coisas novas e não somente para
fazer melhor as velhas. A verdadeira função do aparato educacional não
será a de ensinar; mas sim a de criar condições de aprendizagem.
Analisando o uso do software educativo no contexto das teorias
de aprendizagem, ou mesmo por meio das concepções epistemológicas
existentes na relação sujeito e software educativo, ainda, permanece um
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grande desafio lançado já há algum tempo: a utilização do computador
para visões mais racionalistas, seguindo principalmente as tendências
construtivistas com a sua versão digital denominada de construcionismo
por Papert (1994), em detrimento das visões comportamentalistas ou
instrucionistas.
O instrucionismo, filosofia que reflete o comportamentalismo,
expressa a crença de que a via para uma aprendizagem melhor será a do
aperfeiçoamento da instrução, ou seja: softwares educativos que tentam
privar o aluno de fazer, de construir, de experimentar, em suma de ser um
aprendiz ativo no processo da própria aprendizagem; mas pelo contrário
sempre privilegiam um ensino cada vez melhor. Tipicamente, têm-se aqui os
softwares classificados na primeira seção desse capítulo como: apresentação,
consulta, pergunta/resposta e tutor inteligente.
Na visão construcionista, a atitude do professor de propor diálogos,
cria condições para que a aprendizagem ocorra como um processo
dinâmico, que envolve múltiplos elementos: a reflexão defendida por Dewey,
a construção do conhecimento explicitada por Piaget; um ambiente em que
o aluno é o sujeito da aprendizagem, conforme Freire e que o professor atue
como mediador, segundo o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal
(ZDP), definido por Vigostky (PAPERT, 1985, 1994; ALMEIDA, 2000).
Ao saber que o conhecimento se constrói com reflexões e depurações,
o professor, mediador da aprendizagem do aluno, atua segundo o ciclo
descrição-execução-reflexão-depuração e o emprega tanto na interação com
o aluno como na análise da sua prática. As ações do professor são para
despertar a curiosidade, a dúvida, a pergunta, a investigação e a criação,
num ambiente em que além de ensinar o professor aprende e o aluno, além
de aprender, ensina.
Dentro da classificação proposta, na primeira seção desse capítulo,
o construcionismo será identificado com a presença dos seguintes estilos:
construção, jogo, simulação, micromundo, programação, comunicação
e cooperação. É bom ficar claro que só a presença do estilo no software
educativo não implica numa classificação construcionista, mas a forma como
ele é utilizado, mediado pelo professor, combinado com outros estilos ou
metodologias é que aproximará mais ou menos da vertente construcionista.
Um grande desafio e, também, alvo de grandes preocupações é a
formação do professor para lidar de forma apropriada, com a tecnologia. A
formação é importante para que ele enxergue situações de uso das tecnologias
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em domínios de conhecimento com grande potencial de aprendizagem
e, também, pense em situações pedagógicas inovadoras para não cair na
subutilização dos softwares educativos e das tecnologias digitais usadas na
educação.
É preciso um professor atualizado e com posturas para atender as novas
requisições no contexto do universo tecnológico. Goulão (2011) apresenta
vários papéis que o professor deve assumir. Na área pedagógica: animador,
dinamizador, moderador, facilitador, comunicador, líder e motivador. Na
área social: criador de ambientes positivos e amigáveis que fortalecem
as interações e os trabalhos cooperativos. Na área técnica: conhecedor
e manipulador das TICs. Na área da organização: planejador da agenda,
dos objetivos, das avaliações e das suas matérias. Assim, observamos que
o professor possui papel decisivo numa prática educativa, que inclui o uso
adequado de softwares educativos.
A questão do currículo é, também, um desafio, uma vez que softwares
educativos na linha construcionista tendem a satisfazer a liberdade do
pensamento do aluno e esse, juntamente com o professor, ficam amarrados
a conteúdos que devem ser cumpridos, sem permitir que o aluno cultive a
sua curiosidade. Nessa linha, Valente (1999) nos alerta dizendo:
No ensino tradicional, o assunto a ser ministrado
é determinado pelo currículo e não pelo aprendiz.
A ênfase é centrada no conteúdo que deve ser
memorizado e não nas habilidades que permitirão
um efetivo uso desse conteúdo. Na educação
enxuta, o conhecimento deve ser construído e
contextualizado.

Outro grande desafio que, ainda, permanece nos dias de hoje é a
formação de uma equipe multidisciplinar, para a produção de software
educativo, composta por profissionais das áreas de educação, psicologia
da educação, mídias (imagem, som, dependendo do que se quer produzir),
computação, especialista do conteúdo e outras áreas mais específicas da
computação de acordo com a proposta do software.
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6.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Usar softwares educativos ou objetos de aprendizagem levanta reflexões
a respeito da real utilidade dos mesmos, enquanto elemento importante na
aprendizagem. Considerando os vários tipos de softwares, classificados nesse
capítulo, ficamos preocupados em fazer a escolha correta de tal forma que
sejam oferecidos ambientes ricos em oportunidades de aprendizagem e não,
simplesmente, que o computador venha digitalizar processos educacionais,
que já eram realizados sem sucesso.
A preparação do professor é fundamental para se tirar proveito de
forma adequada dos recursos existentes. Conhecer bem os tipos de softwares
e ao que eles remetem, enquanto elemento pedagógico torna o professor
mais aberto para utilizações ousadas e que façam diferença no processo
educacional e, ainda, consiga aplicar em sua práxis o ciclo descrever-executarrefletir-depurar. Quando o professor assume essa atitude, sua atuação
em qualquer outro ambiente de aprendizagem é influenciada pela mesma
abordagem. O uso do ciclo consiste em uma atitude diante do conhecimento
e da aprendizagem e não apenas em uma técnica ou metodologia.
Enquanto as interações dos programas instrucionistas enfatizam
o software e o hardware com vistas a “ensinar” o aluno e não provocar
conflitos cognitivos, o software usado pelo aluno, individualmente ou
cooperativamente, na abordagem construcionista centra-se no pensamento
e na criação, no desafio, no conflito, na descoberta incentivando a cooperação
entre os pares. De um lado, a riqueza de imagens e as múltiplas opções;
do outro, o programa sem nada, a não ser desafio a explorar, descobrir e
demonstrar. A interação grupal, a troca e a conclusão extraída a partir do
desafio.
Busatamante (1996) chama atenção que o professor e aluno podem
ficar iludidos com um software educativo carregados de riquezas visuais,
mas da linha instrucionista, ao passo de que os softwares construcionistas,
muitas vezes, são desprovidos desses apelos visuais.
Apesar de tudo que foi dito é importante destacar que os softwares
instrucionistas, também, possuem papel importante. Por exemplo,
os programas de apresentação são usados para melhoria de uma aula
eminentemente expositiva ou, ainda, as consultas feitas em uma biblioteca
virtual. Mas, deixamos bem claro que só fazer esse tipo de uso é no mínimo
um grande desperdício do computador, e talvez nem justifique o seu
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investimento. Devemos sempre fomentar as utilizações mais nobres, que
são desafios para professor e aluno, com softwares que possuem vertentes
construcionistas.
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7 | Os projetos de aprendizagem e as TICs
Rutinelli da Penha Fávero
Vanessa Battestin Nunes
O professor é aquele que professa. Está implícito na própria origem
etimológica da palavra: declarar-se, manifestar-se (HOUAISS, 2001). No
universo próprio da profissão docente, na busca por uma forma mais clara
de fazer o que lhe é próprio, os professores envolvem-se na busca da sagrada
forma de melhor ensinar, de ver seus alunos aprenderem, de chegar ao
final do ano com a alegria do dever cumprido. Porém, como no conto do
Santo Graal em cada dia que passa, perde-se o “furor pedagógico” e ficam
diluídos os “ingênuos” desejos de ensinar. Percebe-se, em algum momento
dessa história, que já não há mais a vontade de se fazer entender e que se
está apenas cumprindo tarefas e conteúdos, sem saber se realmente a
aprendizagem acontece (RAMAL, 1999; PANITZ, 2006).
É possível que nesse caminho, se procurem informações, apliquemse teorias, desenvolvam-se saberes tecnológicos em busca do resultado.
Mesmo assim, às vezes, essa busca não leva, exatamente, à aprendizagem
que desejamos. Onde está a falha?
Muitas variáveis são levantadas como: a aplicação das teorias
pedagógicas, os recursos didáticos, a metodologia de ensino, o currículo etc.
Duas delas são mais viáveis de serem abordadas no percurso que escolhemos:
as teorias pedagógicas e o currículo.
As reflexões sobre o currículo trazem questões tais como: o que deve
ou não ser ensinado? Por quê? Para quê? E quem escolhe? Partimos da
certeza de que o conhecimento não é neutro, e, dessa forma, não pode ser
neutra a escolha do que será proposto ao conhecimento, em outras palavras
o currículo é histórico e ideológico (MOREIRA, 1990).
Na reflexão dessas questões vai-se compreendendo que o currículo e o
conhecimento eram “escolhidos” para que determinadas pessoas tivessem
acesso em cada época. Essa escolha tanto era política quanto pedagógica,
formando o currículo oficial prescrito, ignorando um processo de discussão
e escolha.
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Os modos de resistência às imposições manifestam-se no currículo
vivido e apesar da resistência dos alunos ou dos docentes, o currículo
prescrito segue sem o acordo de construção entre os principais atores. O
impacto desse currículo prescrito, oficialmente e, tem pouca consideração
às especificidades dos grupos e às suas próprias aspirações, desejos e
necessidades.
A formação dos professores, também, é datada de determinada época
histórica e, consequentemente, de determinado currículo. Em outras
palavras, a vontade de mudar é grande, mas as possibilidades de vivência
dessa mudança, pelos alunos que serão docentes são restritas.
As teorias pedagógicas, da mesma forma, são frutos dos conceitos e
práticas de cada época histórica e remetem às reflexões iniciadas sobre o
currículo por serem estreitamente ligados. Afinal, a prática das teorias
pedagógicas é a própria prática curricular cotidiana. Além disso, as teorias
educacionais são postas em prática por indivíduos socialmente constituídos,
que revisitam as teorias e as redefinem no contexto que lhes é mais próximo.
Por essa característica de junção, teórico-prática, dos fazeres possíveis
do cotidiano, as teorias pedagógicas se misturam e, em muitos aspectos, se
refazem sobrevivendo mais a frente sobre nova roupagem e novas formas
específicas de aplicação. Às vezes, porém, totalmente desarticuladas da
fundamentação que a deu origem (SANTOS, 2009).
Logo, dizemos que algo assim ocorreu, ao longo do tempo, com os
projetos de aprendizagem. Historicamente, ainda no final do século XIX,
o filósofo e pedagogo Jonh Dewey (1859-1952) (POMBO, 2004) estudou os
pressupostos do que conhecemos por educação progressista.
Do mesmo modo que os fins da vida se identificam
com o processo de viver, enquanto eu vivo, eu não
estou agora, preparando para viver e daqui a pouco,
vivendo. Do mesmo modo eu não me estou em um
momento preparando para educar-me e, em outro,
obtendo o resultado dessa educação (DEWEY, apud
MENEZES & CRUZ, 2007, p. 112).
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Essa teoria entendia que a educação não seria planejada para dar uma
vida futura às crianças; na verdade a educação serviria para orientar os
educandos em busca das respostas e soluções para os seus problemas. Os
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interesses das próprias crianças passaram, assim, a ter significação para os
educadores, que praticavam essa teoria.
Alguns pressupostos pedagógicos dessa teoria como: experimentar
por si mesmo e refazer o método científico para a aprendizagem da ciência,
além do iminente caráter prático dos afazeres para os quais deveriam se
preocupar a educação e a própria didática. Para Dewey, o conhecimento
se iniciava com o próprio surgimento do problema e se desenvolvia com a
resolução da situação problemática, o que possibilitava a aprendizagem.
A partir desses pressupostos, o americano William H. Kilpatrick 1
desenvolveu e sistematizou o que se conceituou “método de projetos”, tendo
como princípios:
• a situação problemática: o projeto se inicia a partir de um problema
que interessa o aluno, ou seja, ele está motivado a resolvê-lo;
• a experiência real anterior: uma vez que a experiência assegura o êxito;
• a eficácia social: a boa convivência deve ser um de seus objetivos.
Entre outros aspectos, Kilpatrick entendia que a finalidade e o propósito
dos projetos seriam, especificamente, definidos pelos alunos do início ao
fim. Isso trouxe muitas críticas da comunidade acadêmica ao seu método
e ao longo do tempo, o próprio autor redefiniu algumas das suas posições
iniciais (HERNANDEZ, 1998).
Na Europa essa proposta ganhou posições e adeptos nas instituições
de ensino ao longo dos anos 30. No Brasil, com os anseios dos pioneiros da
educação nova (1932), as bases teóricas da pedagogia dos projetos apareceram
com marcada força; porém, foram perdendo espaço ou foram “adaptados”
no período do pós-guerra, para a pedagogia com base tecnicista, nas décadas
de 30 e 40, de forma que apenas o Leste Europeu manteve alguma tendência
dessa pedagogia.
Assim, o método de ensino focado em projetos, entrou em declínio
para outras pedagogias e métodos, até ser novamente “descoberto” como
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uma opção para atividades que contemplassem as Múltiplas Inteligências,
na década de 80 (GARDNER, 1995).
Pode-se dizer que a compreensão dos projetos, como método de ensino
foi desenvolvida, num certo contexto sócio-histórico-cultural, que era muito
diferente da realidade brasileira atual. Por isso, a pedagogia de projetos
aparece reformulada e com aplicação prática em contextos específicos.
Entendendo a necessidade de mudança na estrutura da proposta dos
projetos, procura-se iniciar uma nova forma dela ocorrer. Nesse contexto,
temos como exemplo, os trabalhos de Fernando Hernandez (1998) e, no
Brasil, os trabalhos de Léa Fagundes (1999).
Para Fagundes (ibid) os Projetos de Aprendizagem (PAs) surgem como
uma perspectiva curricular, amplamente reformulada, uma nova estrutura
dos projetos, que modificados, inclusive pela nomenclatura, passe a ser
realmente voltado para os alunos.
Mas, se respeitarmos a questão da transposição das ideias de uma
teoria para a prática, com a devida reflexão, partindo do interesses dos
alunos e suas realidades para o currículo da escola, relacionando as redes
de aprendizagens, com as mediações que acontecem na internacionalidade
das Tecnologias de Interação e Comunicação (TICs); poderiam os PAs
serem uma “teoria/método/reforma curricular” valorosos em nossa busca
pelo “Graal” da aprendizagem? Essas são questões norteadoras, que nos
acompanharão nesse texto.

7.1 AS TEORIAS QUE EMBASAM NOSSA BUSCA
Como uma forma possível de descrever a natureza pedagógica dos PAs,
suas possíveis bases teóricas são o construtivismo piagetiano (e sua evolução
até os dias atuais, incluindo os autores neopiagetianos); o interacionismo
sócio-histórico-cultural (com base nos trabalhos de Vygotsky e seus
colaboradores) e o conhecimento em rede (podemos entendê-lo com
um método em construção já que o conhecimento ocorre a partir dos
significados que as pessoas constroem em suas relações/redes).
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7.1.1 Construtivismo
O construtivismo já foi considerado o herói a salvar nossas escolas
e, também, se foi visto como o vilão, culpado quando, por tantas vezes,
o processo de ensino aprendizagem falhou. A teoria mais famosa nos
cotidianos da escola não nasceu como método de ensino. As proposições
sobre autonomia e independência crescente e processual da criança precisam
ser verdadeiramente entendidas e aplicadas por meio de uma ponte teóricoprática, caso contrário, a educação pode cair no falso dilema analisado por
Duckworth no que diz respeito à aplicação de Piaget à sala de aula: “[...] ou
ensinamos muito cedo, e não podem aprender, ou ensinamos muito tarde, e
já o sabem” (1979, apud POZO, 1998, p. 190).
Na teoria da epistemológica genética, Piaget não tinha a pretensão
de criar uma teoria pedagógica e sim, do conhecimento. Ele defendia uma
forma de entender a aprendizagem e o desenvolvimento humano, numa
nova visão das teorias até então conhecidas: empirismo e apriorismo.
Para Piaget, nem o ambiente sozinho seria responsável pelo
desenvolvimento, nem o desenvolvimento humano estava todo inscrito no
código genético individual.
A partir das suas observações e reflexões, Piaget postulou uma
teoria de que o desenvolvimento resultava da interação do sujeito com o
meio. Entendendo a aprendizagem como sendo construída nos processos
de assimilação e acomodação a partir do desequilíbrio das estruturas
cognitivas, num processo constante de equilibração. Assim, para o autor, há
quatro elementos fundamentais no processo de desenvolvimento: genética,
maturação, equilibração e interação social.
A aprendizagem, portanto, não é meramente um
processo pelo qual o sujeito, pouco a pouco, repete,
em seus pensamentos e atos, a cultura em que
nasceu, mas, sim, um processo de construção que
passa por várias etapas sucessivas e hierarquizadas
(no sentido em que a última é superior à anterior)
(DE LA TAILLE, 1994, p. 78).

Assim, de forma resumida, compreendemos que o construtivismo,
na educação “refere-se a uma teoria em que a aprendizagem humana é
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resultado de uma construção mental realizada pelos sujeitos com base em
sua ação sobre o mundo e na interação com outros (LIBÂNEO, 2009, p. 31).
Nesse sentido, o construtivismo embasa os PAs quando entende que todo
desenvolvimento cognitivo e, consequentemente, a aprendizagem se faz a
partir de uma grande interação, tanto entre sujeito e objeto; quanto entre
sujeito e sujeito.
Compreender a importância dessa interação é ponto chave para
compreensão da importância dos PAs e suas diversas metodologias possíveis,
tais como: projetos cooperativos e projetos colaborativos. Como afirma De La
Taille “[...] não é a pura maturação biológica que explica o desenvolvimento,
mas sim as múltiplas interações com o meio físico e social.” (1998, p. 14).
Além disso, pensando nas questões de autonomia, ainda, de acordo
com De La Taille (1994), simplesmente interiorizar modelos culturais de
comportamentos esperados, não pode ser chamado de autonomia. Para
Piaget essa relação será designada por coerção.
A coerção é natural nas formas iniciais das relações estabelecidas
pelas crianças, porém esse primeiro estágio não possibilita a chegada
instantânea à autonomia (num paralelo com o campo do desenvolvimento
da inteligência), na passagem do estágio pré-operatório para o operatório.
Outro tipo de relação possível foi chamado por Piaget de cooperação.
Um modo de realizar um acordo mútuo, de se fazer escolhas, de participar
de uma relação social a ser constituída em acordos recíprocos. Isso é muito
diferente, por exemplo, das relações baseadas na coerção. Para trabalhar com
PAs é preciso uma perspectiva, que insista na possibilidade de ultrapassar
uma relação simples de coerção na escola, para a cooperação mútua.

7.1.2 Interacionismo Histórico-Cultural
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De uma forma muito resumida: para a teoria histórico-cultural, o ser
humano se torna, caracteristicamente humano, não porque nasceu assim,
nem porque o ambiente o faz ficar assim; o desenvolvimento humano é
resultado da sua interação dialética com o ambiente, por meio da mediação.
Logo, não há um desenvolvimento único.
O principal ponto considerado na teoria histórico cultural em relação
aos PAs é a mediação. De acordo com Tereza Cristina Rego (1995), Vygotsky
relaciona as questões referentes ao desenvolvimento humano, que ocorrem
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processualmente à medida, em que a criança vai significando o mundo,
ou seja: a criança, a partir das relações que estabelece, vai se tornando
culturalmente humana, e essas relações são sempre mediadas, como, por
exemplo, a partir da linguagem:
Desse modo, os sistemas simbólicos (entendidos
como sistemas de representação da realidade),
especialmente a linguagem, funcionam como
elementos mediadores que permitem a comunicação
entre, os indivíduos, o estabelecimento de
significados compartilhados por determinado
grupo, a percepção e interpretação dos objetivos,
eventos e situações do mundo circundante
(REGO, 1995, p.55).

O trabalho com os PAs perpassa essa questão: a linguagem do grupo,
a linguagem do professor, as compreensões partilhadas dos signos próprios
do que está sendo pesquisado e as relações estabelecidas com as TICs entre
outras. Todas essas possibilidades de interação mediada são próprias da
metodologia dos PAs, dessa forma, a aprendizagem ocorre e desenvolve
outras formas de aprendizagem crescentes e diferentes em cada aluno, já
que ela (a mediação) é o próprio germe do desenvolvimento.
Para Vygotsky, por meio das mediações são realizados os processos de
representação mental e as possibilidades de significação do mundo real, e isso
não é linear (OLIVEIRA, 1992). “Assim, o desenvolvimento do psiquismo
humano é sempre mediado pelo outro (outras pessoas do grupo cultural),
que indica, delimita e atribui significados à realidade” (REGO, 1995, p.61).
A própria filosofia que embasa a teoria histórico-cultural, pressupõe o
ser humano singular e plural: singular por ter seu desenvolvimento ligado
à sua própria história e cultura; plural porque ele só se realiza como pessoa
quando se relaciona com outros seres humanos, sendo assim fruto, também,
de uma realidade histórica de um povo.
Assim, partindo das diversas questões e críticas quanto ao trabalho com
os PAs é possível que se respeite as relações sociais, históricas, individuais
e sociais? Essa forma de trabalho pedagógico individualiza a história
humana? O trabalho por projetos de aprendizagem retira o enfoque social
das práticas de ensino? Essa prática traz um currículo alienado? Existe uma
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forma de fazer uma ponte entre a teoria e a prática pedagógica dos PAs, ou
seja: os PAs podem ser aplicados com a devida reflexão da cultura e história
das pessoas envolvidas e dos fins da educação proposta?

7.1.3 Conhecimento em Rede
Em relação ao Conhecimento em Rede podemos dizer que ele
supõe uma ruptura na forma de se conhecer. É mantida a hipótese de um
conhecimento socialmente construído, porém são enfraquecidas as bases,
muitas vezes, impostas rigidamente entre o conhecimento cotidiano e o que
chamamos de conhecimento científico.
O conhecimento se constrói socialmente, não no
sentido da assimilação da cultura anteriormente
acumulada, mas no sentido de que ele emerge nas
ações cotidianas, rompendo-se com a separação
entre conhecimento científico e conhecimento
cotidiano. Há uma vinculação do conhecimento
com a prática social, que se caracteriza a
multiplicidade e complexidade de relações em
meio das quais se criam e se trocam conhecimento,
tecendo redes de conhecimento entre os sujeitos em
interação (LIBÂNEO, 2009, p. 38).
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Essa dicotomia entre conhecimento científico e conhecimento
cotidiano/útil/senso comum não visa igualar tais conhecimentos. Não se
estabelece que o conhecimento senso comum seja científico. Ele não é e
nem deve ser. Porém, eles se completam em variados aspectos e de acordo
com Boaventura de Souza Santos (1999), nesse momento de transição
paradigmática, eles precisam ser ressignificados. O conhecimento científico
perpassa pelo senso comum porque emerge dele e deve retornar para ele.
E só tem sentido se for útil, em toda ampla gama de possibilidade dessa
palavra, quando ele volta ao ser humano.
Nas redes, o conhecimento é criado, descoberto, revisto e trocado nas
ações cotidianas entre os sujeitos. A cultura não é apenas assimilada, ela é
revista nas ações desses sujeitos. Ferraço tem uma visão dessa aprendizagem
em redes:
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Diferente da ideia de se ter uma lógica reguladora
comum aos processos de conhecimento (lógica
construtivista, arquitetônica, que vai do simples
ao complexo, da teoria à prática, do próximo ao
distante), o que se tem são múltiplos pontos de
partida e múltiplos pontos de chegada. Nessas
redes espaços tempos vividas cotidianamente
dentro e fora dos muros escolares, não há caminho
privilegiado a ser seguido. Por isso, suas dinâmicas
são incontroláveis [...] (2002, p. 114).

Os PAs rompem com o currículo organizado e prescrito visto como a
única forma do fazer pedagógico. Porém, as redes são, ainda, mais caóticas
no sentido de organização dos trabalhos. Os PAs seriam etapas possíveis
para o conhecimento em rede? A possibilidade da práxis pedagógica dos
PAs é aumentada com a transposição correta do conhecimento em rede? São
questões importantes para aproximação e o exercício do tema e não temos
as respostas prontas, mas a reflexão que se pode possibilitar a práxis.

7.2 CARACTERÍSTICAS DA APRENDIZAGEM POR PROJETOS
7.2.1 Os projetos como pesquisa: problema, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade
Elaborar um projeto é uma etapa natural de qualquer pesquisa. Nele
ficam organizadas as questões que surgiram ao longo do caminho e a busca
das respostas, o registro do processo e o resultado dessa busca. Também,
é uma atividade humana possivelmente comum, quando em condições
normais de sobrevivência. O ser humano projeta seus anseios e seus planos,
e nesse sentido ele faz-se atemporal, já que se lança à frente para uma nova
época e/ou local.
Ao projetar seus anseios, também, se exerce a autonomia, agindo dentro
de determinadas circunstâncias limitantes da sua vida, o ser humano busca
atuar material ou imaterialmente em sua própria existência em interação
com os demais que o cercam.
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Na aprendizagem por projetos, também, é assim. Ao entender-se que o
interesse do aluno é a primeira base decisória dos projetos de aprendizagem,
compreende-se que esse sujeito, então aprendiz, tem ligação estreita e direta
com a sua própria aprendizagem. Por outro lado, ao envolver, também, os
professores nesse mesmo processo, reverte-se a frustrante forma de repetição
dos projetos prontos com a simples passagem ao educando e com o mínimo
de envolvimento.
Nesse ponto, as perguntas feitas pela maioria de nós, educados pela
escola formal, na concepção de que todos aprendem a mesma informação
e ao mesmo tempo, em um programa mínimo que garanta isso, nos
questionamos: como ficam os conteúdos básicos? Meu aluno aprenderá o
que precisa para o vestibular e para a vida profissional? E a escola? E os pais?
Posso ensinar tudo por projetos?
Se voltarmos às questões teóricas que embasam a proposta,
compreenderemos que a aprendizagem não é meramente repetição.
Informação e memória fazem parte da composição geral da aprendizagem,
mas como vimos, também, o fazem as formas de interação com o meio e
com os demais sujeitos, cultura, história e sociedade.
Vemos que pouco do currículo pré-estabelecido realmente é
internalizado, como conhecimento apropriado pelo sujeito e significativo
nas articulações e em sua vida e relações. Assim, existe uma barreira entre
o que é proposto e os resultados alcançados e o PA pode ser um articulador
dessas questões.
A pergunta inicial dos docentes: “Por onde começo minha matéria
nesse ano?” Perde a razão de ser e toma novo rumo e novo significado: O
planejamento é feito ao longo de todo o processo e não apenas na semana
pedagógica e os alunos participarão, por conseqüência, desse processo com
a definição do que já sabem, porque para escolher algo é preciso saber antes
que ele existe, logo, ninguém desconhece tudo.
Além da característica dos próprios alunos se envolverem e serem os
articuladores desde o princípio, junto com os docentes, dos temas, definições
e fontes; também, outras características diferem os PAs dos projetos de
ensino tradicionais.
Fagundes (1999) nos lembra que pode haver aprendizagem, sem haver
ensino e esse ponto base já diferencia em muito as visões pedagógicas de
um e outro.
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Como os projetos de aprendizagem partem de uma inquietação, de
uma curiosidade, principalmente, do agente do conhecimento, caracterizamse como pesquisa. Mas, longe de dar verdades inquestionáveis ele parte das
dúvidas e certezas provisórias, possivelmente, mutáveis no caminho das ações.
Como pesquisa, o projeto de aprendizagem é um articulador de
conhecimento. Na busca por respostas, formas de se fazer e sentir vão
se desenvolvendo e modificando. Fica clara sua relação ampla com a
interdisciplinaridade e a transdisciplinariedade, conceitos partícipes das
buscas pedagógicas.
O prefixo inter, dentre várias conotações que podemos
lhe atribuir, tem o significado de troca, reciprocidade
e disciplina, de ensino, instrução, ciência. Logo a
interdisciplinaridade pode ser compreendida como
um ato de troca, de reciprocidade entre as disciplinas
ou ciências - ou melhor, de áreas do conhecimento
(JAPIASSÚ, 1976, p. 23)

A interdisciplinaridade, como apontada por Japiassú e Ferreira (1999)
é um princípio nos PAs. Isso é claro no sentido de que o conhecer humano
não se restringe às caixas disciplinares, ele é amplo o suficiente para vagar
em áreas diversas. Dificilmente haverá um PA, exclusivamente, voltado à
Física ou à Química, isso fica muito claro, já que ao se entender que a Física
e a Química fazem parte do mundo em que vivemos, estão intrinsecamente
ligadas à própria vida, às linguagens dos símbolos como significados dessas
áreas interligadas a todas às outras2 .
Já a transdisciplinariedade:

2 Ao fervermos leite um processo físico-químico ocorre, aliás, a cozinha está repleta de
processos físico-químicos participantes dos nossos cotidianos, para fervermos o leite
não precisamos saber os motivos dele “subir” na panela, mas se essa questão aparece
na escola já tenho o conhecimento empírico de que isso ocorre; o motivo caberá, num
sentido de exercício disciplinar, à química e à física. O cuidado em não me queimar
caberá a quem? E a reflexão sobre a composição desse leite? E os conceitos relacionados
à digestão do leite, ou as alergias... A quem caberão? Em um PA todas essas questões e,
muitas outras, aparecerão indo além das disciplinas

171

Fávero, Rutinelli
Nunes, Vanessa B.

[...] representa uma concepção de pesquisa baseada
num marco de compreensão novo e compartilhado
por várias disciplinas, que vem acompanhado por
uma interpretação recíproca das epistemologias
disciplinares. A cooperação, nesse caso, dirigese para a resolução de problemas e se cria a
transdisciplinaridade pela construção de um novo
modelo de aproximação da realidade do fenômeno
que é objeto de estudo (HERNANDEZ, 1998, p. 46)

Nessa definição a questão de cooperação para a resolução dos
problemas chama a atenção. Nos PAs, essa forma de união visa um objetivo
que transpassa os limites de cada disciplina. Pode-se dizer que elas servirão
a um propósito, além delas mesmas.
Os PAs, pelas suas características, requerem uma visão crescentemente
transdisciplinar, motivo da busca pelos que pretendem iniciar um processo
de ensino-aprendizagem baseado no PA e vice-versa. A transdisciplinaridade
não é a soma de posições disciplinares, na verdade, seria uma forma de
integrar e ir além das fronteiras de cada área (SANTOS, 2006).
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Enfim, o importante não é apenas a idéia de intere de transdisciplinaridade. Devemos ‘ecologizar’ as
disciplinas, isto é, levar em conta tudo que lhes é
contextual, inclusive as condições culturais e sociais,
ou seja, ver em que meio elas nascem, levantam
problemas, ficam esclerosadas e transformam-se.
É necessário também o ‘metadisciplinar’; o termo
‘meta’ significando ultrapassar e conservar. Não se
pode demolir o que as disciplinas criaram; não se
pode romper todo o fechamento: há o problema
da disciplina, o problema da ciência, bem como
o problema da vida; é preciso que uma disciplina
seja, ao mesmo tempo, aberta e fechada. Afinal, de
que serviriam todos os saberes parciais senão para
formar uma configuração que responda a nossas
expectativas, nossos desejos, nossas interrogações
cognitivas? (MORIN, 2008, p. 114-115)
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Assim, os PAs e as outras formas possíveis de fazer a inter ou
transdisciplinaridade não se encerram na disciplina; uma vez que as
disciplinas, ou áreas, precisam ser ao mesmo tempo abertas e fechadas, suas
definições e limites valorizam a troca e a cooperação e isso ocorre nos PAs.
A colaboração e a cooperação se confundem, se diferem e se juntam em
determinadas circunstâncias. No caso de separarmos uma possível definição:
é de que a colaboração avança em relação ao paradigma hegemônico da
competição, então a colaboração prevê que indivíduos diferentes se ajudem
e apóiem para determinados objetivos. Na visão de Panitz3:
Colaboração é uma filosofia de interação e estilo de
vida pessoal onde os indivíduos são responsáveis 
por suas ações, incluindo aprendizagem e respeito
às habilidades e às contribuições de seus pares; [...]

Podemos dizer que não se supera com a colaboração a visão individual.
Já na cooperação o individuo não mais importa, mas existe, a maior causa é
o grupo. Novamente Panitz4:
A cooperação é uma estrutura de interação
projetada para facilitar a realização de um produto
final ou objetivo específico através de pessoas
trabalhando em grupos.

Da mesma forma que não há uma regra clara de que a
interdisciplinaridade é melhor do que a transdisciplinaridade, ou que uma é
mais correta do que a outra, também, dizemos que por suas características,
a colaboração e a cooperação podem ser mais ou menos interessantes em
determinados momentos do PAs.

3 PANITZ, Ted. Collaborative Versus Cooperative Learning: A Comparison of the Two
Concepts Which Will Help Us Understand the Underlying Nature of Interactive Learning.
Disponível em < http://home.capecod.net/~tpanitz/tedsarticles/coopdefinition.htm >.
Acesso em 10 fev 2011.
4 Ibid
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7.3 O CAMINHO DOS PAs E O USO DAS TICS
Muitos aspectos podem ser considerados em relação ao uso das
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) na educação formal ou
informal, das quais destacamos: a rapidez com que se acessam informações
(), a capacidade de armazenar dados (PC’s, pendrives, HDs virtuais etc) e
as possibilidades de transformá-los em formas diferentes de apresentação
(aplicativos).
Para os PAs isso é uma revolução, sejam pelos meios da possível
interação, colaboração e cooperação; seja pela possibilidade de pesquisa,
pelo local de registro e armazenamento de dados ou pelas formas possíveis
de apresentação processual e final.
O uso das TICs nos remete à revolução tecnológica da informação
e, consequentemente, do conhecimento. Passamos por ela nos últimos
15 a 20 anos e não parou. Foram muitas as mudanças referentes ao uso
de tecnologias da comunicação e da informação no cotidiano, mudanças
essas mais rápidas do que foram as anteriores na história, como a escrita, a
revolução industrial, entre outras. O uso de videocassetes, aparelhos de CD
e DVD, computadores, notebooks, , celulares, TV a cabo e mais um mundo
de aparelhos e tecnologias mudou e continua mudando a forma como nos
comunicamos e a maneira como vivemos.
Uma pesquisa de 2007 sobre o Uso das Tecnologias da Informação e
da Comunicação no Brasil, realizada pelo CETIC.br, refletia o crescimento
do uso da , nossa principal rede, atualmente. Ela já trazia o número de 44,9
milhões de usuários, quase 10 milhões a mais que em 2006. Outros pontos
que merecem destaque são: o crescimento no uso da banda larga, devido à
sua popularização e a baixa nos preços, que ultrapassou a conexão discada
nos domicílios; e o crescimento na adoção de tecnologias sem fio, como as
redes wireless e as tecnologias móveis, por meio do celular (como o 3G).
A é o centro das mudanças. Seu uso vem modificando estruturas
sociais, pois ao utilizar-se das informações disponíveis por meio dela, ou
das novas formas de comunicação, infere-se na própria organização social:

174

A é o coração de um novo paradigma sociotécnico,
que constitui na realidade a base material de nossas
vidas e de nossas formas de relação, de trabalho e de
comunicação. O que a faz é processar a virtualidade
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e transformá-la em nossa realidade, constituindo
a sociedade em rede, que é a sociedade em que
vivemos (CASTELLS, 2003, p. 287).

De todas as características dessa rede é a comunicação entre as
pessoas a primordial. A está mergulhada no ciberespaço, que, segundo
Lévy é o “espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos
computadores e das memórias dos computadores.” (1993, p.92). Nesse
espaço todas as mensagens tornam-se interativas, ganham a possibilidade
de metamorfose e de intensa interação entre as pessoas:
O que seria o espaço cibernético? É um terreno onde está funcionando
a humanidade, hoje. É um novo espaço de interação humana e que já tem
uma importância enorme, sobretudo no plano econômico e científico e, certamente, essa importância ampliar-se-á e estender-se-á a vários outros campos,
como, por exemplo, na pedagogia, na estética e napolítica. (LÉVY, 1994).
É o fato de estender-se que possibilita à hoje estar acessível a milhões de
pessoas; mesmo sabendo que ainda não está disponível para outras centenas
de milhões por motivos diversos, entre eles, o sócio-econômico.
A hoje pode ser entendida como uma ferramenta mediadora na realização de atividades, formação e desejos. Os sites de busca, de relacionamentos,
de comunidades, os blogs, os fotologs, os sites de comunicação instantânea
(chats), entre tantos outros fornecem informações a respeito de qualquer área
do conhecimento e uma gama enorme de possibilidades de relacionamento
e exposição.
Para os PAs, porém, é preciso atenção. Da mesma forma que existem
sites oficiais de instituições educacionais consolidadas por sua produção
científica, existem sites que não são confiáveis em informações ou relação.
Não quer dizer que eles não tenham a sua utilidade, mas é necessário ser
crítico e saber filtrar o que se lê.
O ideal é deixar claro aos alunos, que quando não temos certeza da
veracidade de uma informação, fazemos uma busca para compará-las
(se possível, inclusive, em mídias diversas como a escrita). Esse exercício
é interessante, também, por outro motivo: Como qualquer pessoa pode
publicar na , a quantidade de informações disponíveis é extremamente
grande e conseguir encontrar as que lhe serão realmente relevantes e
confiáveis para seus objetivos, passa a ser um novo desafio.
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Um exemplo encontra-se em outras redes, como as de TV, onde uma
mesma noticia é passada ao público da forma e do interesse do dono da
emissora. De maneira análoga, hoje, indivíduos diversos podem expor
a notícia de várias formas, como em blogs ou sites e a confibialidade ou
importância dessa notícia será comparada e refletida. Essa é uma realidade
que merece ser discutida.
Outra questão é levantada no percurso dos PAs: o tempo que será
despendido até o alcance dos objetivos. Nesse sentido, a é muito importante,
possibilitando a pesquisa e a divulgação em tempo menor que os demais
meios. Porém, a verificação da veracidade das informações exige cuidados,
e ao fazer isso, muitas vezes é preciso assumir uma postura mais diretiva,
como na escolha prévia dos links que devem ser visitados.
Essa seleção de links relacionados com o tema do projeto deve ser
acordada pelos docentes com os alunos, deixando claro, os motivos que
levaram a isso. Uma busca livre pode levar a sites inidôneos que possuem
links que levam até mesmo a sites de pornografia, o que para determinadas
faixas etárias é extremamente perigoso e prejudicial
Portanto, a utilização da deve ser orientada. Definido o tema central ou
as áreas de conhecimento referentes ao projeto é aconselhável a arrolagem
de uma quantidade satisfatória de links (de acordo com a necessidade do
PA) para facilitar o trabalho de busca e evitar algumas “viagens” na rede,
que são importantes até para a medida da autonomia; mas têm o momento
certo e crescente.
O caminho dos PAs, ou seja, o registro do processo de aprendizagem
faz diferença para que tal aprendizagem efetivamente ocorra; afinal ele é
modificado e possível de ser realizado de tantas maneiras, quanto são as
formas que existem de se conhecer algo. São facilitadores desse registro as
ferramentas das TICs.
O portfólio é uma forma de registro muito interessante de uso com
as PAs:
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No portfólio, podem ficar registrados todos os
trabalhos, contribuições, descobertas, reflexões
realizadas pelo aluno e pelo grupo. O registro em
portfólio auxilia na própria autoavaliação, com
a vantagem de ajudar o aluno a desenvolver sua
autocrítica, a ampliação da consciência do seu

Os projetos de aprendizagem e as TICs

trabalho, de suas dificuldades e das possibilidades
de seu desenvolvimento (FAGUNDES, p. 24, 1999)

É claro que o portfólio pode ser muito mais aproveitado nas situações
que permitirem o uso das TICs. Isso possibilita modificar formas, colaborar
entre grupos; unificar cooperação de textos e apresentar o trabalho de
formas diversas, que pode ser armazenado numa variedade de dispositivos
como pendrives, HDs internos ao computador ou externos, CDs, DVDs, via
bases de dados na etc.
A seguir, os dados e as informações serão trabalhados, necessitando
que ferramentas e recursos sejam selecionados, em função da forma (ou
formas) de apresentação.
Se, por exemplo: A forma de apresentação escolhida pelo grupo
for um texto, podem ser utilizados recursos que permitam não apenas
o armazenamento e o compartilhamento das informações via , como,
também, o trabalho colaborativo. Assim, pessoas que estão fisicamente
distantes podem trabalhar ao mesmo tempo, ou em tempos distintos, em
uma mesma produção, como é o caso de um PA.
Em outro exemplo: Se a forma de apresentação acordada pelo grupo for
à produção de um vídeo, as partes que comporão o mesmo poderão estar em
formatos (extensões) diferentes, havendo a necessidade de um software que
faça a conversão para um formato único.
Se forem aproveitadas partes de vídeos, mais dois aplicativos: os spliter’s
que cortam as partes que interessam e os jointer’s para montar. Existem os
movie makers que fazem esse trabalho, mas o produto final, nesse caso, às
vezes será codificado em outro formato (Exemplo: o Windows Movie Maker
só salva em wmv, mas esse é o melhor formato para visualização das outras
pessoas que terão acesso aos dados do PA?).
Outra decisão: Esse vídeo produzido será apresentado em DVD?
Num blog? Num site específico? Cada uma dessas situações requer um
formato específico e aí entra de novo um conversor de vídeos. As pessoas
que aparecem no filme concordaram em fazê-lo? (Lei nº 9.610). Em um
blog pessoal isso não gera problema, porém numa blog oficial de uma
instituição educacional, ou feito por causa de uma atividade sugerida por
uma instituição, é preciso pensar nisso.
Seja como for, durante essa produção, pode-se necessitar de editores de
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texto, planilhas eletrônicas, editores de apresentação, editores de html (ou
php para confecção de homepage), e convém que o equipamento utilizado,
para esse fim, seja equipado com todos os softwares necessários e também
tenha memória superior a 2Gb, um HD com alta capacidade (mínimo de
240Gb), placa aceleradora de vídeo e um processador rápido.
Ao final do projeto, a mesma rede que forneceu informações pode ser a
depositária de mais um conhecimento produzido, redescoberto ou revisto.
Após a investigação na e o levantamento dos dados relevantes ao projeto,
vem à parte do armazenamento dos dados. É interessante que os dados de
cada elemento do grupo sejam previamente armazenados, assim como o
resultado final do seu trabalho, fazendo uso, novamente, dos mais diversos
dispositivos de armazenamento.
Algumas questões finais quanto às TICs e os PAs perpassam pelo que
temos visto, ouvido e participado nas escolas:
A) Muitos professores não têm domínio das ferramentas básicas para
o uso das TICs, como por exemplo: a navegação na . Mas um problema,
ainda maior, é o professor se achar na obrigação de dominar todo
conhecimento. Isso é impossível num momento de tanta produção de
conhecimento ao alcance dos alunos. Portanto, a postura de querer
aprender é importante; conhecer as possibilidades das TICs também,
e ter uma postura de permitir a liberdade dos alunos de saberem
mais, de se posicionarem e de ensinarem e aprenderem juntos é uma
postura essencial para os PAs:
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Como professor não me é possível ajudar o
educando a superar sua ignorância se não supero
permanentemente a minha. Não posso ensinar
o que não sei. Mas, este, repito, não é saber de
que apenas devo falar e falar com palavras que o
vento leva. É saber, pelo contrário, que devo viver
concretamente com os educandos. O melhor
discurso sobre ele é o exercício de sua prática.
É concretamente respeitando o direito do aluno
de indagar, de duvidar, de criticar que falo desses
direitos. A minha pura fala sobre esses direitos a
que não corresponda a sua concretização não tem
sentido (FREIRE, 1996, p. 59).

Os projetos de aprendizagem e as TICs

B) Outra questão é dar muito mais lugar para a tecnologia, fazendo
dela o foco que transcende o método. O objetivo dos PAs é a
aprendizagem e o conhecimento. O que será usado para atingir esse
conhecimento pode ser um vídeo filmado e editado, pelos próprios
alunos ou pode ser uma pequena horta que será acompanhada por
registros ilustrativos. O melhor recurso é o que dá resultado para a
aprendizagem e tudo isso é tecnologia. Nenhum projeto seria pensado
para esse ou aquele recurso, essas são decisões que ocorrem ao longo
do processo, podendo inclusive fazer parte dos procedimentos
relativos ao próprio projeto.
Infelizmente, as posturas docentes, discentes e dos gestores em
educação oscilam entre fortes resistências às TICs ou o uso sem reflexão de
ser (ou não) a melhor escolha para o momento. A questão é: O computador
sozinho não educa; o quadro negro sozinho não educa e o professor sozinho
não educa. Educar é mais do que informar ou mostrar a informação.

7.4 A AVALIAÇÃO EM UM PA E DE UM PA
Da mesma forma que o processo curricular e o processo de
aprendizagem são diferentes em um PA, também precisa ser diferente o
processo de avaliação. Uma primeira forma de avaliação possível aos PAs
é a autoavaliação. Saindo de uma prática autoavaliativa que invoca a ideia
de os alunos “escolherem nota” essa possibilidade torna possível a crescente
autonomia e compreensão do próprio processo de aprender. A autoavaliação
possibilita uma forma de iniciar a visão do processo sobre a avaliação.
Como será feita a avaliação do rendimento do
aluno, se cada um faz um projeto diferente?
O importante é observar não o resultado, um
desempenho isolado, mas como o aluno está
pensando, que recursos já pode usar, que relações
consegue estabelecer, que operações realiza ou
inventa (FAGUNDES, p. 22, 1999)

Ramal (2000) traz em seu texto uma cena fictícia de como serão as
escolas em 2069, principalmente, no aspecto da avaliação. Nessa brincadeira,
a autora descreve uma sala de aula na qual os jovens estão aprendendo como
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eram os processos educativos em nossa época. Algumas coisas são expostas:
Os alunos da escola do passado eram separados por idade e série e não
pelos seus interesses, não havia uma rede curricular (termo de uma ideia de
currículo trazida pela autora e outros autores) e sim uma matriz curricular,
e o mais impactante: os alunos de 2069 da “fábula” que a Ramal criou não
entendem porque era feita uma prova única para todos os alunos.
Essa cena serve para pensarmos em duas pontas básicas da avaliação
nos PAs: o processo e o erro na avaliação ou na autoavaliação. Hoje, a
avaliação é realizada de forma muito prioritária, por meio de provas no fim
de um tema e reflete apenas o resultado de um processo educacional. Essa
forma de avaliar é importante para sabermos do resultado específico de um
processo, porém, se quisermos avaliar todo o processo, somente o resultado
não nos satisfaz.
Como saber o que não foi bem trabalhado? Onde está a dificuldade?
Onde o tema foi muito bem aceito, mas não compreendido? Qual o impacto
da estrutura da escola nesse resultado? São tantas questões que a avaliação
final de resultado, não abarca.
Por outro lado, não acreditamos que nesse momento as avaliações
dos resultados devam ser abolidas. Na verdade, ela é processualmente
substituída à medida que a consciência do próprio aprendiz aumenta.
Continuando nessa temática lemos em Fagundes:
O uso da Informática na avaliação do indivíduo ou
do grupo por meio de projetos partilhados permite
a visualização e a análise do processo e não só do
resultado, ou seja, durante o desenvolvimento
dos projetos, trocas ficam registradas por meio de
mensagens, de imagens, de textos. É possível, tanto
para o professor como para o próprio aluno, ver
cada etapa da produção, passo a passo, registrando
assim o processo de construção. (p. 22, 1999)
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O uso das TICs no registro dos PAs é um grande aliado da avaliação.
Esse uso permite um registro processual que transforma em possível uma
nova relação com o erro. Afinal todo o processo pode ser comparado,
revisto, lido pelo próprio sujeito, seus pares e seu educador, os momento são
gestados de possibilidades e de novas aprendizagens: avaliação dessa forma
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é, ao mesmo tempo, resultado e processo, avaliação e autoavaliação e meio
de aprendizagem.
Por fim, a avaliação da aprendizagem, também, é avaliação do processo,
as mesmas ferramentas que podem ser utilizadas para acompanhamento e
execução dos projetos, serão utilizadas para avaliar o processo de escolha,
método e finalização dos PAs. Questões como: O tema escolhido foi o
mesmo trabalhado? A forma de trabalho escolhida deu conta de responder
às questões iniciais? O que poderia ser diferente? Outras questões surgiram?
As questões foram respondidas? Vale à pena voltar na tentativa de responder
a mais questões? As fontes utilizadas são confiáveis? O que podemos
melhorar na escolha das fontes e colaboradores? Essas e muitas outras
devem ser respondidas, individualmente, e no grupo. São elas que podem
dizer a continuidade do caminho para aquele grupo.

7.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Procurar o Santo Graal Pedagógico é perda de tempo? Sim e não.
Sim, porque a aprendizagem e o ensino não podem ser pensados como
algo alcançável, apenas, por meio de ações individuais ou institucionais. O
sucesso da aprendizagem é algo que preocupa os representantes do Estado,
a sociedade, os professores, os pais e os alunos. A educação em uma nação
tem a ver com seu próprio desenvolvimento econômico e com a vida dos
seus habitantes. Não podemos encarar essa tão importante atividade que se
faz nos cotidianos das escolas, mas que não termina nele, como um objetivo
sem fim do ponto de vista da procura.
De outra maneira, essa procura pode sim não ser perda de tempo.
Discutir, articular teoria e prática, refletir e avaliar são um exercício
inacabável, porém, justamente por isso, um exercício possível de construção
permanente, algo que os PAs nos possibilitam.
O que vai ser então? A busca pelo Graal será uma inútil perda de tempo
ou se tornará o próprio caminho dessa busca: o tesouro maior?
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8 | Acessibilidade e informática na escola
inclusiva
Wagner Kirmse Caldas
Vitor Gomes
Vivenciamos um momento propício à propagação do direito de ser
para todos. Há algum tempo as pessoas com necessidades especiais não
tinham a mesma atenção que vem recebendo nos últimos anos. Não havia
preocupação com as questões arquitetônicas: quantos prédios públicos
foram construídos sem rampas e hoje modificam suas estruturas para
construção das mesmas? E, isso é só um exemplo: corrimãos, elevadores,
pisos táteis, assentos maiores, a criação da Linguagem Brasileira de SinaisLIBRAS e outros.
A Educação não ficaria de fora desse movimento afirmativo. Na
verdade, ela é um grande fator de mudança, pois, na escola, com a inclusão
das pessoas com deficiência ou dificuldade de acessibilidade, o convívio
entre aqueles que não possuem essas deficiências tende a desmitificar a
diferença, fazendo se compreender que não existem pessoas iguais, que
somos todos diferentes, mas iguais nos direitos.
Contudo, ainda, há muito por fazer é preciso ações. Nesse sentido a
informática pode dar uma contribuição considerável possibilitando uma
maior acessibilidade e consequentemente potencializando o processo de
inclusão das pessoas com necessidades especiais.

8.1 ACESSIBILIDADE: ALGUMAS QUESTÕES GERAIS
Um exercício que propomos quando falamos de acessibilidade,
é perguntar o que nos vem à mente em um primeiro instante? Talvez,
num primeiro olhar, a primeira figura que imaginamos era a pessoa com
deficiência física e a acessibilidade arquitetônica. Ou seja, aquilo que
realmente é visível a todos e que se expõe de forma clara, evidente e explícita.
Porém, a acessibilidade vai além do físico, vai além das rampas
e elevadores. A acessibilidade é um direito garantido por lei, mas
fundamentalmente uma necessidade subjetiva de cada um, acessibilidade é
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algo que se apresenta em todos os níveis, parafraseando Comenius (2006),
transcendendo a máxima do ensinar tudo a todos e caminhando para
possibilitá-lo tudo a todos. Contudo, transcendendo as questões legais, existe
a subjetividade das práticas que nos faz interrogar: Como trazer o conceito
de acessibilidade para dentro da escola, que é nosso lócus de trabalho e
pesquisa? Será que nossas instituições estão devidamente adequadas para a
diversidade? Para entender e responder a essas questões precisa-se conhecer
alguns dos tipos de acessibilidade e os tipos de deficiência.
Romeo Sassaki (2005) nos diz que devemos estar atentos aos diversos
tipos de acessibilidade, e que os mesmos devem estar adequados nas escolas
para a necessidade dos alunos. Conforme quadro abaixo:
TIPOS DE ACESSIBILIDADE E ATITUDES PARA SUA VIABILIDADE
Atitudinal
Necessita de um rompimento de barreiras atitudinais,
por meio de programas e práticas de sensibilização e de
conscientização das pessoas em geral e da convivência
na diversidade humana, resultando em quebra de
preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações.
Arquitetônica
Comunicacional
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Carece da criação de locais com acesso universal, e com
isso, transpor as barreiras físicas em todos os recintos –
internos e externos – da escola aos transportes coletivos.
Necessita da ausência de barreiras na comunicação
interpessoal utilizando diversos meios (face a face,
língua de sinais etc.), na comunicação escrita (jornal,
revista, livro, apostila, incluindo textos em Braille) e na
comunicação virtual (acessibilidade digital);

Metodológica

Precisa romper com barreiras nos métodos e técnicas de
estudo executando adaptações curriculares e estimulando
o potencial de cada aluno, respeitando o seu estilo de
aprendizagem;

Instrumental

Transpor barreiras nos instrumentos e utensílios de
estudo (lápis, caneta, teclado de computadores e materiais
pedagógicos), nas atividades da vida diária (tecnologia
assistiva para comunicar, vestir, comer e andar) e de lazer,
esporte e recreação (dispositivos adaptáveis às limitações
sensoriais, físicas e mentais);

Programática

Romper com barreiras invisíveis embutidas em políticas
públicas (leis, decretos, portarias, resoluções, medidas
provisórias etc), em regulamentos (institucionais,
escolares, empresariais, comunitários etc) e em normas
em geral.
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Assim, vemos que o olhar sobre a acessibilidade é muito mais amplo
e responsável, desde a conscientização contra o preconceito, passando
pelas vias de acesso arquitetônico (escadas, rampas, elevadores, transporte
etc), entrando na vereda da comunicação, provocando nossas práticas
pedagógicas, (re) significando os instrumentos de estudo e fomentando as
políticas públicas que nortearão esses processos.
A acessibilidade está no olhar de cada um, na atitude pró-ativa
de percebermos um obstáculo ao outro e buscarmos uma solução que
contemple a diversidade. Mais do que promover a acessibilidade, nós
precisamos ser acessíveis.
Conhecendo os tipos de acessibilidade, ainda, precisamos saber a quem
elas atendem, e quais as necessidades dessas pessoas. Para isso, precisamos
conhecer os tipos de necessidades educacionais especiais reconhecidas, fato
que realizaremos mais adiante.

8.2 EDUCAÇÃO INCLUSIVA: ALGUNS ASPECTOS
CONCEITUAIS, POLÍTICOS E HISTÓRICOS
Para início de conversa e falando das questões terminológicas o termo
Necessidades Educacionais Especiais - NEE surge para superar o sectarismo
da expressão deficiência, já que, entendemos como deficiência tudo aquilo
que é diferente fisiologicamente, fisicamente, psicologicamente dos nossos
“padrões de normalidade”.
Nesse sentido termo NEE dá uma maior amplitude e denota uma
tentativa de inclusão subjetiva (GOMES, 2005) contemplando, além das
pessoas com deficiência, as pessoas com altas habilidades/superdotação e as
com transtornos globais do desenvolvimento. Assim, falar de Necessidades
Educacionais Especiais; usar essa expressão é fundamentalmente expressar
uma subjetividade inclusiva e includente, que ao invés da cristalização de
uma visão excludente; pelo contrário expressa uma visão unificadora, na
qual se admite a diversidade e a diferença, mas não a divisão, dessa forma a
inclusão, também, se dá pelo uso das expressões.
Numa perspectiva de educação inclusiva e continuando a nossa
diferenciação de termos, é importante evidenciar que a Educação Especial
e Educação Inclusiva não são o mesmo. A Educação Especial atende as
pessoas com deficiência em instituições especializadas, como escola para
cegos, escola para surdos ou escolas para pessoas com deficiência mental.
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A Educação Inclusiva, por sua vez, pensa que o formato da Especial,
não permite as pessoas com necessidades educacionais especiais, o convívio
com os alunos das escolas regulares.
Porém, a Escola Especial traz consigo toda uma estrutura, materiais,
equipamentos e professores especializados que a escola regular não possui.
Assim, para que a escola inclusiva ofereça as mesmas condições das escolas
especiais, ela tem que se adaptar física e pedagogicamente para isso. Porém,
isso não é tão simples, pois algumas escolas especiais são dedicadas a um
tipo de deficiência, como por exemplo: escola para surdos. A escola inclusiva,
por sua vez, teria que abranger todas as necessidades educacionais especiais,
o que demandaria muito investimento e organização.
O paradigma da Escola Especial X Escola Inclusiva é muito mais
extenso do que comportaria esse breve artigo. Existem especificidades
de necessidades educacionais especiais que prescindem da existência das
atividades de turno e contra turno e outras não.
Algumas escolas reconhecem a diferença e trabalham no sentido de
re(criar) suas práticas pedagógicas para atender a essas características,
como nos diz Mantoan.
As escolas que reconhecem e valorizam as diferenças
tem projetos inclusivos de educação e o ensino que
ministram difere radicalmente do proposto para
atender as especificidades dos educando que não
conseguem acompanhar seus colegas de turma, por
problemas que vão desde as deficiências até outras
dificuldades de natureza relacional, motivacional ou
cultural dos alunos. Nesse sentido, elas contestam e
não adotam o que é tradicionalmente utilizado para
dar conta das diferenças nas escolas: as adaptações
de currículos, a facilitação das atividades e os
programas para reforçar aprendizagens, ou mesmo
acerelá-las [...] (2003, p. 61).
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Nesse sentido, torna-se importante considerarmos a capacidade de
aprendizagem de cada pessoa, com o olhar sobre suas especificidades e
necessidades. Ao reconhecermos a diferença e trabalharmos para atender
as características de aprendizado de cada um, fortaleceremos, também, a
equidade de direitos entre as pessoas.
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Abordando os aspectos históricos e políticos que envolvem a educação
e Escola Inclusiva é importante conhecermos os documentos internacionais
assinados pelo Brasil juntamente com outros países. Destacamos três desses
documentos, a Declaração de Jontiem (1990), a Declaração de Salamanca
(1994) e a Declaração de Dakar (2000).
Entre 5 e 9 de março de 1990, em Jontiem, na Tailândia, ocorreu
a Conferência Mundial sobre Educação para Todos: Satisfação das
Necessidades Básicas de Aprendizagem, na qual foram aprovados a
DECLARAÇÃO MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO PARA TODOS e o
PLANO DE AÇÃO PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE
APRENDIZAGEM.
Nessa conferência, alguns assuntos foram tratados,
pois era – e ainda é – preocupante o quadro em que
se encontrava a educação mundial, mergulhada em
déficits escolares e em meio a um quadro sombrio,
como dívida externa de vários países, explosão
populacional, guerras e tantas outras mazelas.
(1990)

É mencionada no Plano de Ação da Declaração de Jontiem a privação
do direito de igualdade ao acesso à educação de muitas pessoas, todas com
suas especificidades, e pontuou-se que o portador de deficiência está incluído
num grupo de pessoas no qual a diversidade passa desde a etnia, a cultura,
a posição social e as convicções políticas. Colocá-los no mesmo grupo tende
a fixar um olhar de igualdade entre as particularidades, quando na verdade,
não há igualdade.
Em junho de 1994, na Conferência Mundial sobre Necessidades
Educativas Especiais (NEE) ocorrida na cidade de Salamanca, Espanha, os
representantes de vários países e organizações internacionais discutiram
múltiplas questões em relação ao atual modelo de educação, ocorrendo assim,
tanto o reafirmamento da proposta de uma ampliação de oportunidades
educativas para a população de todas as partes do globo, como também,
uma reforma na visão e forma de lidar com os deficientes ou com os que
portam algum tipo de variedade ou diferença.
Os acontecimentos posteriores a tal assembleia foram à elaboração
de uma declaração assinada por todos os países e entidades presentes,
comprometendo-se com a materialização na prática de todas as propostas ali
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defendidas; desde a necessidade de uma escola plural, a uma ampliação dos
esforços em busca de solucionar o problema do analfabetismo no mundo.
Surge assim, a ideia de uma escola para todos, em qual a pluralidade e
a diversidade, seja ela étnica, sócio-econômica, física, mental ou cognitiva
deva ser respeitada, surgindo assim, em termos de uso, o conceito de escola
ou educação inclusiva, estando baseado na aceitação da diferença, enquanto
diversidade e não como um problema ou patologia a ser curada.
A ideia de uma educação ou escola inclusiva visa à superação de
antigos modelos médicos ou medicalizados, em quais, tinham-se enquanto
objetivos a transformação do indivíduo; transformação essa que concebia
a educação com um caráter “curativo”, ou seja: concebe-se que existe uma
moléstia no aluno e cabe ao professor curá-la ou resolvê-la.
E é claro que nesse momento, fazemos uma metáfora, tendo como
objetivo demonstrar ao leitor, a mudança de foco, em termos de atuação com
o aluno, ocorrida depois da inserção das ideias inclusivistas, mas esperamos
que a mesma seja, didaticamente, clara para que o leitor tenha uma melhor
visão sobre tal questão.
No Brasil, a difusão da ideia de escola inclusiva se difundiu como o
2º Seminário Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiências
no Contexto Educacional, em qual a Organização das Nações Unidas para
Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), por meio de uma representante
trouxe orientações dos governos e 88 países e 25 organizações internacionais,
originadas durante a Conferência de Salamanca.
As garantias definidas pela conferência de Salamanca foram reforçadas
pela Cúpula Mundial de Educação, reunidas em Dakar em abril de 2000, e
manifestadas na DECLARAÇÃO DE DAKAR, em seu item quatro:
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Acolhemos os compromissos pela educação
básica feitos pela comunidade internacional ao
longo dos anos 90, especialmente na Cúpula
Mundial pelas Crianças (1990), na Conferência
do Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992), na
Conferência Mundial de Direitos Humanos (1993),
na Conferência Mundial sobre Necessidades
Especiais da Educação: Acesso e Qualidade (1994),
na Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Social
(1995), na Quarta Conferência Mundial da Mulher
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(1995), no Encontro Intermediário do Fórum
Consultivo Internacional de Educação para Todos
(1996), na Conferência Internacional de Educação
de Adultos (1997) e na Conferência Internacional
sobre o Trabalho Infantil (1997). O desafio, agora, é
cumprir os compromissos firmados. (2000)

A ideia de trazer os indivíduos com Necessidades Educacionais
Especiais para arranjos educacionais em que está à maioria das pessoas é uma
forma de inclusão, pois distancia o ato do protecionismo e da valorização
da diferença, trazendo o aluno para perto de uma sociedade e diminuindo
essas distâncias conceituais.
No Brasil podemos enxergar cernes de ideias inclusivas a partir da
Constituição Federal de 1988, que já traz em suas linhas a premissa maior
sobre a educação: “A educação, direito de todos, dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania
e sua qualificação para o trabalho”. (art. 205). Ou seja, TODOS devem ter
acesso a escola e “igualdade de condições para o acesso e permanência
na escola”. A Constituição, também, designa ao Estado a obrigação do
“atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino”. (art.208).
Dessa forma, a Educação Inclusiva toma forma e se fortalece,
enquanto políticas públicas. A formação dos professores para atuarem
em educação especial e/ou numa perspectiva inclusiva passa a ser uma
demanda incentivada. Com isso, são assegurados: “currículos, métodos,
técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas
necessidades” (Lei 9.394/96, Art 59).

8.3 A INFORMÁTICA, AUTONOMIA E INCLUSÃO: REFLEXÕES
A informática tem contribuído com recursos que favorecem as
necessidades das pessoas com deficiência. Alguns tipos de necessidades
especiais são mais fáceis de serem apoiados pela informática que outros.
Contudo, é fundamental dizer que a informática é apenas um meio
propiciador dessa acessibilidade. Nesse sentido, é fundamental o papel do
professor como potencializador da autonomia em cada aluno. Da autonomia
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didática, conceitual, fundamentalmente e da derivada do processo de
formação de indivíduos reflexivos. Buscando a origem do termo autonomia
nos diz Gadotti:
Autonomia vem do grego e significa autogoverno,
governar-se a si próprio. No âmbito da educação,
o debate moderno em torno do tema remonta ao
processo dialógico de ensinar contido na filosofia
grega, que preconizava a capacidade do educando
de buscar resposta às suas próprias perguntas,
exercitando, portanto, sua formação autônoma.
Ao longo dos séculos, a idéia de uma educação
anti-autoritária vai, gradativamente, construindo
a noção de autonomia dos alunos e da escola,
muitas vezes compreendida como autogoverno,
autodeterminação, autoformação, autogestão e constituindo uma forte tendência na área (1992, p. 22).
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Dessa forma, caso queiramos potencializar a capacidade autônoma
em nossos educandos é fundamental a compreensão que estejam atentos
as inovações tecnológicas e, fundamentalmente, analisando-as a partir
do ponto de vista metodológico, fazendo dessas um apoio e importante
contribuição para as nossas práticas docentes e potencialização da relação
do ensino e aprendizagem em nossos alunos.
Assim, compreendemos a informática, apenas um meio, entre a
aprendizagem e o aluno, e sendo apenas essa ponte. É fundamental a
compreensão e domínio pelo professor de seus conceitos e manuseio, pois
se ao mesmo tempo, essa pode significar uma importante contribuição
para o processo de comunicação e procura de informações; por outro lado,
é um processo de exclusão, formando também uma nova modalidade de
excluídos: os excluídos digitais.
E de que forma evitamos isso?
Em primeiro lugar, quebrando qualquer barreira, preconceitos ou
aversão a tecnologia em nós mesmos. Afinal, se queremos de nossos alunos
uma formação para autonomia, antes de tudo, é fundamental conhecermos
as ferramentas e seus recursos. É óbvio que não podemos deixar nosso senso
crítico, formação e prática docente de lado, mas pelo contrário, eles nos
serão fundamentais, para a compreensão de como usar a informática com
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nossos alunos. Nesse sentido, o professor que deseja ser um potencializador
da autonomia dos alunos no processo de aprendizagem, será um profissional
reflexivo.
Definindo este profissional, nos diz Alarcão: “A noção de professor
reflexivo baseia-se na consciência da capacidade de pensamento e reflexão
que caracteriza o ser humano como criativo e não como mero reprodutor de
ideias e práticas que lhe são exteriores.” (2003, p.41).
E completa: O professor não pode agir isoladamente em sua escola.
É neste local, o seu local de trabalho, que ele, com os outros seus colegas,
constrói a profissionalidade docente (2003, p. 44).
Sendo assim, dentro numa perspectiva de uma educação inclusiva
e potencializadora de acessibilidade aos seus alunos, é fundamental a
capacidade de reflexão diante do novo, do inusitado e do tecnológico.
Compreendo-o como um desafio, que deve ser compreendido e utilizado de
acordo com as necessidades. Entretanto, esse trabalho não ocorrerá sozinho,
sendo mister a contribuição e envolvimento de todos os profissionais da
escola, formando assim, uma instituição reflexiva.
Conforme Gomes:
Dessa forma, na constituição dessa escola reflexiva, é
fundamental, além da dose de autonomia necessária
a cada um desses profissionais em seu trabalho,
também a compreensão de que juntos podem fazer
muito mais do que em ações meramente solitárias.
E é justamente numa escola, e de um professor
reflexivo, que é possível compartilhar as experiências
negativas e incentivar a resiliência1, por meio do
apoio mútuo e do compartilhamento dos seus
revezes. Assim, uma escola reflexiva pensa muito
além do seu futuro, mas pensa também sobre as suas
dificuldades e sobre o lidar com elas (2009, p. 9):

Falar de uma escola ou instituição reflexiva é falar de ações conjuntas
e construídas com o outro. É falar de responsabilidades e respeito

1 Superação de adversidades.
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compartilhado; cuja consequência é aumentar o grau de autonomia como
instituição, cuja cadeira de ações culminará e desembocará, tal como um
“rio”, dentro da sala de aula, por meio, de metodologias que estimulam o
diálogo, a democracia e a construção conjunta do saber.
É a partir dessas concepções que voltamos para a informática como
uma via possibilitadora, estreitadora e facilitadora dos diálogos e da
interação, emergindo no universo de cada aluno, e nisso respeitando a
individualidade, tempos de assimilação e compreensão de cada pessoa.
Conforme Moran:
É importante que cada docente encontre o que lhe
ajuda mais a sentir-se bem, a comunicar-se bem,
ensinar bem, ajudar os alunos a que aprendam
melhor. É importante diversificar as formas de
dar aula, de realizar atividades, de avaliar. Com
a podemos modificar mais facilmente a forma de
ensinar e aprender tanto nos cursos presenciais
como nos a distância. São muitos os caminhos,
que dependerão da situação concreta em que o
professor se encontrar [...] (2010, p.1).

196

Dentro de uma perspectiva de educação inclusiva e possibilitadora
da acessibilidade, inferirmos que a informática exerce papel fundamental
nesse processo a medida, que o professor use seus recursos potencializando
o que dentro da educação inclusiva chamamos de “empowerment”
(empoderamento), que basicamente significa a potencialização da pessoa
em fazer escolhas e assumir o controle da sua própria vida.
Dentro de algumas práticas pedagógicas, com uso da informática e
tecnologia e que consideramos como facilitadoras de empoderamento estão,
por exemplo: aulas baseadas na pesquisa sobre o tema, no qual se pode usar
o recurso da, incentivando a busca dos alunos a buscar as informações com
socialização dos resultados e produção de textos ou seminários baseados nisso.
Outro exemplo é a questão da comunicação com o aluno. Como se
comunicar com qualidade e sem perda, com um aluno que tem algum
tipo de dificuldade de comunicação. E dentro de uma perspectiva de
acessibilidade isso inclui deficiências, como, também, dificuldades derivadas
das características pessoais de cada indivíduo.
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Assim, deficiência visual, auditiva, autismo, características de
personalidade (como timidez e outras) e tantas síndromes que poderíamos
elencar dificultam essa comunicação interpessoal entre professor e aluno.
É a partir dessa compreensão que se pode utilizar chat, e-mail, site pessoal,
salas de aula virtuais, documentos on line (como o Google, docs) e também
softwares (que citaremos mais a diante), que facilitam e disponibilizam as
diversas formas de expressão e comunicação com os alunos.
Dessa forma, a informática, sem dúvida tem um papel fundamental
no processo de uma educação reflexiva e estimuladora da acessibilidade e
inclusão a todos, à medida que possibilita diversos mecanismos e instrumento
para expressão e comunicação entre pessoas e que nisso potencializa, por
meio dessas interações o processo de ensino e aprendizagem.
Analisando, agora a questão dos déficits individuais e o papel da
informática em torná-lo mínimos, em termos de aprendizagem, afirmamos
que tanto a deficiência auditiva, visual e física tem grande aporte de recursos
para reduzir as dificuldades impostas pelas limitações da pessoa, em relação
às pessoas sem deficiência.
Assim, discorreremos um pouco sobre o que tem sido feito pelos
recursos da informática e que tem contribuído para um acesso mais amplo
a todas as pessoas, em específico a essas três deficiências.

8.3.1 Contribuições para os deficientes visuais, auditivos e
físicos
Uma das grandes contribuições vem sendo no sentido de facilitar a
inclusão digital dos deficientes visuais. Programas como DOSVOX e Jaws.
O DOSVOX é um sistema operacional para a linha de computadores PC que
utiliza computadores por parte dos deficientes visuais. Além disso, o software
promete interagir com o usuário e tem a voz de leitura gravada, a partir da
voz humana, diminuindo o nível de stress que a voz sintetizada carrega. Esse
programa vem sendo desenvolvido pelo Núcleo de Computação Eletrônica
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, desde 1993.
O Jaws, por sua vez, é um leitor de telas compatível com Windows que
facilita o usuário a utilizar aplicativos do ambiente Windows, como pacotes
Office, navegadores de , e-mail etc.
Ambos os programas são comerciais. O DOSVOX possui uma versão
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básica a qual pode ser baixada livremente da , e uma versão profissional
paga, mas, de baixo custo. O Jaws é que tem um custo maior, porém
disponibiliza uma versão de teste com tempo limitado. Em uma iniciativa
federal, o Ministério das Comunicações disponibiliza um sistema leitor de
telas gratuito com funcionalidades similares aos Jaws, pois efetua a leitura
de telas de programas, páginas de etc. É possível fazer o download do
aplicativo no site do Ministério das Comunicações.
O Acessibilidade Brasil traz um recursos online interessante: o Correio
Braille, uma ferramenta que permite aos deficientes visuais comunicarem-se
por email entre si, e, facilitando, até mesmo, o contato das pessoas, sem essa
deficiência com os deficientes visuais. Em relação aos deficientes auditivos
a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS) e o
Instituto Nacional de Educação dos Surdos (INES) disponibilizam alguns
serviços online e recursos que facilitam o acesso aos surdos.
O site Acessibilidade Brasil, também, traz uma série de serviços online,
entre eles o dicionário de LIBRAS, onde o surdo digita uma palavra e assiste
a um vídeo onde uma pessoa faz o sinal referente à mesma.
Também, na área da deficiência física a informática tem participado, um
exemplo disso é o software MOTRIX, que permite que pessoas com tetraplegia
e distrofia muscular, tenham acesso a computadores, permitindo que elas
acessem à escrita, leitura e comunicação, em alguns casos por intermédio da
. O sistema funciona por meio dos comandos de voz dados num microfone.
O sistema MOTRIX permite que as pessoas tetraplégicas tenham
acesso a todos os recursos que as pessoas sem deficiência física têm e até
aqueles recursos que demandam maior esforço e interação, como jogos, por
exemplo. O sistema se ajusta para que a pessoa com deficiência interaja com
o ambiente de sua casa.

8.3.2 Outras contribuições

198

Vemos que existem recursos para aqueles que não têm acuidade visual
e auditiva perfeita e para os que têm limitações em movimentos. Mas o que
dizer daqueles que tem deficiência mental? O que pode ser proposto?
Existem na vários sites que tratam do assunto. Quando não existe
um software específico para determinada deficiência, existem muitas
informações na rede que orientam as famílias no trato daquela especificidade.
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Site como o FEAPS Andalucia e o Autismo Espana, ambos da Espanha
orientam famílias que têm crianças com “incapacidades mentais” e autismo.
Em solo nacional, um dos sites de referência é o Autismo Brasil, que trata
dessa questão trazendo definições e debates sobre o tema.
Dentro do apresentado, cremos na tecnologia, personificada aqui
na informática como diálogo e potencialização do diálogo. Tecnologia é
linguagem, uma linguagem transdisciplinar e sendo assim, transcende aos
limites de qualquer disciplina, sendo também fonte de inspiração e pesquisa.
A informática não é acrítica, ela está imbuída de criticidade, à medida
que nós, os utilizadores dela, evidenciamos um posicionamento crítico e
reflexivo acerca do seu uso. Dentro de uma educação que almeja ser inclusiva
e potencializadora de autonomia do aluno, ela é um meio proporcionador de
empoderamento.
Resgatando Pierre Levy acrescenta Teixeira e Araújo:
Atualmente a informática vai muito além de
servir simplesmente como ferramenta de trabalho,
fazendo parte do dia-a-dia das pessoas de uma
forma tão profunda que podemos falar em cyber
cultura (LEVY, 2001), onde as relações pessoais
acontecem através do computador e, dentro deste
novo mundo, está em construção toda uma nova
forma de comunicação. Indo desde modificações
na escrita até a inserção de formas mais visuais
de comunicação. Como qualquer revolução o
surgimento desta cyber cultura implica em desafios
e oportunidades (2010, p.3).

Assim, a inserção em todos usando a informática como meio, é
inserção num mundo cultural novo, no qual, todas as subjetividades
construídas ressignificam as formas de contato e interação humana. Dessa
forma, analisando a informática como produtora de subjetividade docente
e discente, deve significar a transcendência e transposição de barreiras e
preconceitos em relação à tecnologia como produtora de alienação, à medida
que a compreendemos, a partir de uma visão crítica e reflexiva da realidade.
Ela, também, não deve se constituir como uma forma de afastamento entre
homem e natureza (ROUSSEAU, 1987), mas pelo contrário, uma forma de
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reflexão sobre quais direções estamos tomando em termos de humanidade.
É necessário conceber a informática como algo transdisciplinar e
transversal, que permeia e circunda toda e qualquer disciplina. A informática
não pode ser definida como A ou B, como uma letra simbólica que evidencia
o bem ou o mal, o útil ou o inútil, fundamentalmente porque é necessária a
compreensão que existe uma terceira letra: a C, que simboliza aquele que a
manuseia, sua visão de mundo e da sociedade. Bem como suas concepções
crítico-metodológicas e compreensivas da educação como prática da
liberdade (FREIRE, 2000) e potencializadora da autonomia.
Conforme Wielewick & Wismann:
Essa pedagogia para autonomia tem como
objetivo desenvolver não apenas as competências
acadêmicas, mas, também habilidades para
administrar a aprendizagem, trocando a escola
(fechada) pela vida. As características entre a
pedagogia da dependência e da autonomia se
contrapõem uma vez que a primeira mantém o
foco na transmissão de conteúdo, na atmosfera de
aprendizagem autoritária e formal, no professor
como controlador das decisões pedagógicas.
Esse tipo de pedagogia pressupõe competição
e individualismo e a avaliação é normativa e
realizada apenas pelo professor. Em contrapartida,
a pedagogia para a autonomia mantem o foco
no aprendiz e no processo de aprendizagem,
cultiva uma atmosfera democrática e informal, as
regras e decisões pedagógicas são negociadas e o
conhecimento é construído colaborativamente,
além de que a avaliação é formativa, realizada não
só pelo professor, mas também pelo próprio aluno
(2004, p.9).

Dessa forma, é necessário pensar a relação entre a educação e o uso das
tecnologias, como parte de uma via problematizadora e reflexiva acerca dos
200 conteúdos e temas elencados em sala de aula, com o intuito de transposição
desses para a vida. É nesta hora que entra a transdisciplinariedade, não
apenas, por meio da informática e outros recursos tecnológicos, mas
também, por discussões que não estejam apenas no mundo do impalpável,
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subjetivo e abstrato, e por isso se constituindo num saber distante da
realidade local do grupo; mas que seja contextualizado com as questões
sócio-culturais e particulares de cada grupo, e nesse sentido, dentro da
possibilidade de cada indivíduo.
Assim, transdisciplinariedade é uma via transversal, que atravessa
todas as discussões unindo-as e devendo-se constituir como alimentadora da
problematização e da reflexão, respeitando sempre a diferença e diversidade
dos grupos, dentro de uma perspectiva de tolerância e constituição de uma
relação de ensino e aprendizagem crítico-reflexiva.

8.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
É nítida a existência da diferença, mas também é plausível que não
estejamos indiferentes a ela. Reconhecer a diversidade e valorizá-la aproxima
as pessoas da igualdade. Ao propiciarmos o direito da educação para todos
e independente das suas especificidades; ao analisarmos e detectarmos as
dificuldades dando-lhes a devida atenção, ao compreendermos que pessoas
com deficiência aprendem como os outros, mediante a adaptação dos
espaços e práticas pedagógicas, construiremos um país mais rico, pois há
muito que se ganhar em espaços pluralizados.
Ainda, no sentido de um país mais rico, isso também é factível
diante do cenário econômico, dado que ao incluir aqueles que não tinham
perspectivas educacionais, aumenta-se o nível de escolaridade da nação,
avança-se nas questões sócio-econômicas, fazendo com que as pessoas
que dependiam de programas assistenciais do Governo passem a prover
seu próprio sustento, isso por sua vez dignifica o ser humano. Assim, na
construção de uma nação mais igualitária, possibilita-se o acesso a escola e a
tecnologia a todas as pessoas, almejando a potencialização do conhecimento
da população das com deficiência ou não, gerando com isso o investimento
no capital humano, desenvolvimento das pessoas e justiça social.
Com base no que foi escrito, esperamos demonstrar a importância
de fomentar a acessibilidade e a inclusão, bem como destituir os olhares
preconceituosos sobre todas as pessoas, tenha ela deficiência ou não. Não
restam dúvidas, que ainda há muita ação a ser tomada. E a partir dessa
perspectiva a informática trará muitas facilidades aos processos de inclusão
e acessibilidade por meio dos seus recursos.
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Assim, muitas problematizações são levantadas a partir do
conhecimento das necessidades especiais das pessoas. Ao entendermos que
somos diferentes e que, alguns de nós necessitamos de recursos apropriados,
preparamos o campo para a construção de uma sociedade mais justa e
igualitária.
Assim, se queremos ser a faísca da transformação dessa sociedade é
necessária a todos a reflexão em seu espaço de trabalho, sua comunidade,
escola que conheça sobre o que é necessário para a construção do seu espaço
de trabalho, como uma estância de inclusão e acessibilidade universal. E
mais: no que a informática colabora nesse processo?
Esse é um dos desafios que temos pela frente.
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9 | As comunidades virtuais de
aprendizagem como espaço de formação
docente
Gláucio Rodrigues Motta
Tânia Barbosa Salles Gava
A atual sociedade tecnológica vem modificando importantes modelos
e formas de acesso ao conhecimento e à informação, exigindo novas
habilidades e competências como pré-requisitos à entrada e à permanência
no atual mundo do trabalho. Essas novas habilidades e competências
passam, necessariamente, pela qualificação e pela formação. Portanto,
trata-se de mudanças impostas pelas novas tecnologias e formas de
obtenção da aprendizagem.
Na educação, em particular, essas novas demandas têm forte impacto
por tratar-se de uma inovação na realidade, que requer, além de um novo
tipo de estudante, principalmente um novo tipo de professor, que domine
as metodologias de ensinagem voltadas a esses contextos específicos.
Isto significa que este novo educador deve capacitar-se e atualizar-se,
constantemente, para lidar com as novas tecnologias da informação e da
comunicação.
Na realidade, os profissionais docentes já têm uma percepção de que seus
papeis sócio-profissionais mudaram e de que devem buscar as ferramentas
apropriadas para que possam oferecer aos seus alunos condições de, também
esses, descobrirem os novos ambientes de aprendizagem, construindo ideias
e juízos a partir da leitura do mundo real e do mundo virtual.
Trata-se, portanto, de uma nova forma de ver o mundo, de resignificar
antigos conhecimentos e antigas afirmações, ou seja, partindo das novas
tecnologias cabe ao professor propiciar ao aluno as condições fundamentais
ao desenvolvimento do senso crítico e da intervenção sobre a realidade.
Essa nova percepção pelo professor nos dias atuais requer um grande 207
esforço de formação e de capacitação e não mais apenas o uso e a aplicação
das novas tecnologias à educação, mas uma nova postura frente a esse
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mesmo processo educativo, ou seja: trata-se, na prática, de uma mudança
nos principais paradigmas educacionais.
Essa resignificação dos antigos modelos educativos exige, de certo,
que haja uma transformação desde a base do processo educativo até
a revisão dos conceitos tradicionais da educação, como transmissora
de conhecimentos e valores, passando pela reflexão de que o processo
educacional atual não é exclusividade do sistema escolar, mas também de
outros espaços intracomunitários.
Assim, tão importante quanto a educação é a aprendizagem em si, e
tão fundamental quanto o tempo-espaço formal da escola é o tempo-espaço
informal (ou formal) da comunidade “real” na qual estamos inseridos e o
tempo-espaço formal ou informal das comunidades virtuais nas quais nos
inserimos. Trata-se, portanto, de tomar a aprendizagem como um ato que
se desenvolve com potencial em todos os espaços nos quais o homem está
presente, ou seja, todo e qualquer tempo-espaço onde o homem efetiva sua
humanidade será um espaço educacional.

9.1 A COMUNIDADE VIRTUAL NO CONJUNTO DAS
COMUNIDADES DE APRENDIZAGEM
Durante toda a história da educação, novas teorias e novas metodologias
de ensinagem surgiram. Algumas permaneceram, outras foram adaptadas.
Atualmente, novas discussões lançam um olhar para o conceito e a prática
das “comunidades de aprendizagem”.
Para além de uma estratégia de mudança no paradigma educacional,
as comunidades de aprendizagem vêm se tornando proposta de política
educacional em alguns sistemas educacionais brasileiros. Como característica principal, no entanto, está que essa nova estratégia de mudança
educativa parte do nível local para o geral, ou seja: ela utiliza uma visão
sistemática e integral do processo educativo na qual adota como base
central a aprendizagem. Isso implica a necessidade de acordos, tanto em
nível micro, como no macro, para o desenvolvimento estratégico do novo
208 modelo.
Em outras palavras, uma comunidade de aprendizagem é um “grupoespaço” que se organiza a partir das necessidades educativas e culturais
próprias, na busca por educar-se a si mesmo de forma cooperada, ou seja,
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trata-se de um agrupamento para aprendizagens colaborativas, como bem
definem Siqueira e Alcântara:
A aprendizagem colaborativa é um processo de
reaculturação que ajuda os estudantes a se tornarem
membros de comunidades de conhecimento
cuja propriedade comum é diferente daquelas
comunidades a que já pertence. Assume, portanto,
que o conhecimento é socialmente construído [...]
(SIQUEIRA & ALCÂNTARA, 2003, p. 23)

Assim, é por meio da construção em conjunto e com a ajuda
entre os membros do grupo que se busca atingir algo ou adquirir novos
conhecimentos. A base da aprendizagem colaborativa está na interação e na
troca entre os aprendentes, com o objetivo de melhorar a competência dos
mesmos para os trabalhos cooperativos em grupo.
Parte-se então de demandas específicas por conhecimentos, tanto para a
integralização do humano, quanto para a superação de problemas específicos.
São esses valores de cooperação, baseados em comportamentos de
solidariedade e incentivados em todos os momentos da transformação de
uma comunidade de aprendizagem, que proporcionarão a todas as pessoas
as possibilidades de conseguirem o conhecimento social mínimo para
sobrevivência na atual sociedade da informação.
Portanto, as comunidades de aprendizagem (CA) tornam-se hoje uma
aposta como mediação capaz de fomentar a igualdade educativa no âmago
da sociedade da informação. Isso implica que as CAs são um passo à frente
ao tradicional sistema educativo, que por décadas foi incapaz de equalizar
os desequilíbrios sociais gerados pela oferta tímida de vagas nos sistemas
educativos e de manter as condições apropriadas para a permanência de
muitos na escola.
Assim, essa nova estratégia, que utiliza uma visão sistemática e
integral do processo educacional, deve partir de acordos em nível micro
e macro para o desenvolvimento estratégico do novo modelo. Para chegar
a essa transformação é preciso mobilizar todos os recursos possíveis que 209
proporcionem uma abertura à negociação e à cooperação com as várias
instituições envolvidas no complexo pedagógico, desde os sistemas
governamentais, os privados e até o terceiro setor.
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Mas, que apelo conceitual há a despeito da chamada comunidade de
aprendizagem e que diferença existe entre esta e a tradicional aprendizagem
escolar? Se os trabalhos e as iniciativas sobre comunidades de aprendizagem
têm se apresentado como alternativa aos sistemas de educação formal, até
que ponto elas conterão elementos que ajudem a melhorar e a transformar o
sistema escolar, tal como se conhece hoje?
Segundo o professor espanhol César Coll (2009), o histórico sistema
de educação escolar não conseguiu solucionar várias carências e limitações
que impediram que as necessidades educativas do conjunto da população
fossem atendidas, como: o respeito às diferenças e aos tempos distintos de
aprendizagem. Assim, nos últimos 10 anos, novos conjuntos de experiências
e de propostas educativas vêm sendo desenvolvidas e experimentadas
dentro do que se conceituou chamar “comunidades de aprendizagem”. Com
grande potencial transformador, as CAs buscam oferecer uma plataforma
apropriada para uma revisão dos atuais sistemas escolares de educação, com
o intuito de atender às necessidades dos alunos e das comunidades.
Coll defende, ainda, que a escola perdeu progressivamente a
centralidade e o protagonismo quase exclusivos adquiridos ao longo do
século XX. Essa tendência levou à constatação atual de que as instituições
de ensino escolar estão, praticamente, incapacitadas de assumir todo o
conjunto de responsabilidades que lhes foi atribuído, como ensinar a ler e
a escrever, desenvolver o gosto pela leitura, despertar a sensibilidade ética e
estética, adaptar-se às novas tecnologias, além do compromisso de debater
temas transversais, como a educação para a saúde, para a vida sexual, para
a solidariedade, entre outros. Assim, cada novo programa governamental
ou tema que surge torna-se, imediatamente, a próxima missão da escola.
No entanto, todo esse processo levou a uma consciência de que a escola não
pode fazer tudo sozinha.
Esse pensamento é compartilhado pelo sociólogo argentino Juan Carlos
Tedesco (1998) em seu livro O novo pacto educativo. Segundo o sociólogo, a
escola vive uma crise de socialização, o que sobrepesa o atual sistema escolar.
Assim, também, a escola entra em crise por não mais atender as aspirações
que estão na base da sua criação: a sequencialidade e a hierarquização1.
1 Sobre o conceito de hierarquização, Tedesco explica que se trata da correspondência
entre grau de instrução e hierarquia social. Para ele, hoje, atingir um nível educacional
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No caso da sequencialidade, um dos fenômenos que a levaram à
crise teria sido o surgimento dos novos entes educacionais. Desse modo,
o que marcará profundamente a diminuição do protagonismo escolar é o
surgimento dos novos agentes educativos.
As escolas seguem com a responsabilidade de transmitir todos os
valores e as informações que se consideram ter relevância para as crianças
e jovens, quando é óbvio que cada vez mais há novos sistemas e agentes
educativos que têm influência não apenas em nível de valores, mas também
na aquisição de informações, pelos meios de comunicação como a televisão
e, principalmente, a internet , possibilitando o desenvolvimento de cenários
educativos que dão acesso a uma grande quantidade de informações, que
não respondem ao esperado pelo sistema escolar, mas que na prática atuam
como cenários e como agentes (des) educativos (COLL, 2003).
A visão da aprendizagem como um processo
essencialmente construtivo, no qual os aprendizes
são ao mesmo tempo sujeitos e protagonistas de
sua própria aprendizagem; a visão de aprendizagem
como um processo intrinsecamente social, que
se apóia nas relações interpessoais e que sempre
ocorre em um contexto cultural determinado; a
idéia de que a educação escolar, em particular, e a
educação formal, em geral, não permitem satisfazer
de maneira adequada as necessidades educativas
das novas gerações nem do conjunto da população
e, por isso, é necessário e urgente revê-los em
profundidade (COLL, 2003, p. 28).

Diante da crise de competência por que passa a escola, novas
abordagens educacionais surgem, como as experiências das comunidades de
aprendizagem, que segundo o professor Coll2 podem ser tipificadas em quatro
elevado não é mais garantia de “boa colocação” no mercado de trabalho ou o acesso a
um melhor poder aquisitivo. Já sobre o conceito de sequencialidade, Tedesco explica que
a relação idade/série escolar, na qual o aluno tem acesso a determinado conhecimento
de acordo com a sua faixa etária, foi rompida devido o acesso a todo tipo de informação
proporcionado por outros meios, como a televisão e a internet .
2 Idem
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diferentes comunidades: a sala de aula, a escola, o território e as comunidades
virtuais.
As comunidades de aprendizagem em sala de aula giram em torno do
docente e de um grupo de aprendentes. Cada um desses alunos traz consigo
diferentes níveis de conhecimento e distintos tempos e capacidades de
aprendizagem. Nessa diferenciação de bagagem cultural, todos contribuem
para a dinamização e a construção do conhecimento a partir de capacidades
específicas.
As comunidades escolares de aprendizagem estruturam-se em espaços
de educação formal, propondo a mudança, a transformação e a melhoria
do sistema educativo formal em geral. Nesse espaço, pode-se encontrar um
trabalho mais colaborativo entre os grupos dos profissionais da educação,
com trabalhos coordenados a partir de elementos curriculares pré-definidos,
objetivos de ensinagem, metodologias de trabalho específicas, processos
investigativos sobre a prática e ferramentas avaliativas mais acessíveis à
comunidade escolar.
As comunidades escolares territoriais apresentam-se ligadas aos
movimentos e propostas comunitárias de educação, ou seja: são tipos de
comunidades mais abertas e mais amplas. O foco territorial de aprendizagem
altera, significativamente, a dualidade entre o local e o global, tanto em suas
bases culturais, como políticas e econômicas.
Por fim, as comunidades virtuais de aprendizagem apresentam-se como
espaços nos quais sujeitos agrupados (ou individualmente) vinculam-se a
partir dos interesses comuns, com o objetivo de apreenderem determinados
conhecimentos sociais ou naturais de forma inicial ou continuada. A
expressão das suas palavras e o compartilhamento dos conhecimentos e das
experiências torna-se realidade a partir do uso das ferramentas de mediação
tecnológicas voltadas à informação e à comunicação.
Em síntese, percebemos que, indistintamente, as CAs apresentam
práticas de aprendizagem cujas ações de apreensão de novos conhecimentos,
bem como sua construção é produto de sujeitos-membros comprometidos de
forma solidária e cooperada. Assim, as tradicionais estruturas, organizadas
de forma vertical e burocratizadas, dão lugar às práticas colaborativas
comuns, onde o diálogo entre docente e aprendente gera experiências
pedagógicas socioculturais significativas, fundamentais para o recolamento
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do currículo, esgarçado, historicamente, pela ciência positiva. Trata-se,
portanto, de uma nova prática, calcada na participação coletiva.
Por outro lado, há de se registrar que as novas experiências em CA,
também, apresentam seus entraves e esbarra em pelo menos dois obstáculos:
a heterogeneidade de significados e o contexto de ensino e suas limitações
teóricas.
Coll (2009) sustenta que a heterogeneidade de significados do que seja
a CA e a riqueza de práticas têm uma gama muito grande de variações. Isso
ocorre porque os diferentes tipos de comunidades de aprendizagem dãose a partir de distintas referências disciplinares, ou seja: algumas tomam
como referência a pedagogia, outras a didática e, ainda, a psicologia. Mesmo
com essa riqueza de possibilidades, não há experiências de aprendizagem
que permitam entender como funcionariam as aulas como comunidades
de aprendizagem, inseridas em espaços que funcionem como CA. Esse
seria o grande desafio para que se consiga concretizar a transformação do
tradicional sistema de educação escolar.
Outro obstáculo colocado por Coll trata do contexto de ensino
dentro das CAs e das limitações teóricas, que caracterizam a forma de
contextualizar a função de ensinar dentro dessas comunidades. Isso aponta
para como docente e aprendente podem se comprometer com a dinâmica da
construção do conhecimento, mantendo suas influências sobre as diretrizes
do currículo.
É possível perceber que a proposta desse novo modelo esbarra no
próprio processo democrático da ação pedagógica, historicamente, negado
aos sujeitos encarnados na experiência educativa: professores, alunos e
demais componentes da comunidade educacional, o que, diante das novas
exigências atuais, torna-se ponto de tensão.
Portanto, como disse Pierre Lèvy (1998), as inovadoras formas de
aprendizagem demandadas pela nova ordem sociocultural mundial
pressupõem a inviabilidade da difusão das inteligências individuais e
das experiências isoladas. Elas apontam, sim, para uma atitude (inter)
transdisciplinar, baseada em inteligências coletivas, disseminadas e
incessantemente valorizadas e coordenadas em tempo real, resultando na
mobilização das competências, objetivadas no enriquecimento mútuo do
saber, que desloca-se das comunidades acadêmicas enclausuradas para ser
distribuído por toda parte.
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Nós seres humanos, jamais pensamos sozinhos
ou sem ferramentas. As instituições, as línguas, os
sistemas de signos, as técnicas de comunicação,
de representação e de registro informam
profundamente nossas atividades cognitivas: toda
uma sociedade cosmopolita pensa dentro de nós.
Por esse motivo, não obstante a permanência das
estruturas neuronais de base, o pensamento é
profundamente histórico, datado e situado, não
apenas em seu propósito, mas também em seus
procedimentos e modos de ação (LÈVY, 1997, p. 95).

Isso tudo implica, portanto, em um novo proceder da escola diante
dessa maneira de encarar a educação escolar, a qual será repensada a partir
de uma visão mais ampliada da realidade. De certo, a escola permanecerá
como ponto central nos delineamentos do futuro, mas terá de repensar e de
dividir o seu papel, posto que a educação já não tenha mais lugar somente no
tempo espaço escolar. As práticas sociais utilizadas para o desenvolvimento e
para a socialização das novas gerações já são praticadas em outros contextos
e com a colaboração de novos atores sociais.

9.2 DA COMUNIDADE DE PRÁTICA À COMUNIDADE VIRTUAL
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O conceito de comunidade virtual (CV) encontra seus fundamentos
na convergência de visões acerca do próprio caráter social do fazer humano.
É possível descrever seus antecedentes a partir da visão do que Etienne
Wenger (2001) chamou comunidade de prática.
Para Wenger, é prática do ser humano, desde o principio da história,
formar comunidades que acumulam suas aprendizagens coletivas das
práticas sociais. Assim, tomando esta aproximação ao conceito, percebe-se
que o fundamental em uma comunidade reside nos sentidos da cooperação
e da colaboração, ou seja, em conhecer o modo pelo qual um grupo social
trabalha na seleção e na produção dos conteúdos para, posteriormente,
gerar e partilhar informações. Essa fase é, portanto, fundamental, deixando
em segundo plano os meios tecnológicos com os quais se estabelecem a
interação.
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As comunidades de prática existem desde que os
humanos aprendem juntos. Em casa, no trabalho, na
escola, nos passatempos, todos nós pertencemos a
comunidades de prática, normalmente a um número
delas. Em algumas somos membros nucleares. Em
muitas nós somos meramente periféricos. E nós
percorremos inúmeras comunidades ao longo de
nossas vidas (WENGER, 2001, p. 3).

Com base nesses traços, tomemos como definição aceitável para a
comunidade virtual um conjunto de sujeitos que interagem em rede, por
meio de ferramentas digitais de comunicação.
Assim, as comunidades virtuais se caracterizam por serem espaços
digitais criados por sujeitos que são tanto usuários como criadores do
meio, pelo qual interagem com outros sujeitos, que também participam de
maneira ativa no processo.
Mas, os traços que definem as CVs vão além daqueles que as conceituam
em linhas gerais. Suas dinâmicas interiores caracterizarão e reforçarão
ainda mais esse fenômeno sociocomunicacional.
Segundo o sociólogo espanhol Manuel Castell (2003), o interior das
comunidades será marcado pela potencialização da habilidade de criar e de
aprender das pessoas. Essas atuações dos sujeitos culminam num processo
coletivo, pelo qual são fortalecidas as ações de reciprocidade e de colaboração.
Num ciclo positivo, essa imbricação produz uma relação na qual cada sujeito,
participante, desenvolve o seu potencial de compreensão e de criação.
Esse é, portanto, o conjunto definidor fundamental de uma CV,
que se apresenta como uma rede de ligações interpessoais geradoras de
sociabilidade, de apoio mútuo, de informação e de formação, de identidade
e de pertencimento social, e tudo isso graças a uma interação proporcionada
e organizada pela tecnologia (CASTELLS, 1999).
Além desse segundo conjunto definidor, um terceiro elemento que dá
sustentação às CVs reside nas motivações que levam as pessoas a criarem
esses espaços. É possível elencar uma infinidade de razões que vão desde o
simples entretenimento até o aprendizado de determinados conhecimentos.
Desse modo, os próprios objetivos comuns de cada grupo serão
definidores das particularidades de cada comunidade virtual e essas, por
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sua vez, vão gerar os códigos de mediação na (inter)experienciação entre os
integrantes.
Até aqui, portanto, é possível perceber uma coerência entre as
características das Comunidades Virtuais de Aprendizagem e das
Comunidades Virtuais, descritas anteriormente. Entretanto, Coll
(2009) afirma que nos últimos anos a expressão “comunidade virtual de
aprendizagem” foi descaracterizada, já que passou a se chamar de CVA a
qualquer grupo de pessoas que tem um interesse comum e faz intercâmbio
de informações sobre um aspecto comum.
Sob um ponto de vista mais exigente, esse autor defende que a evolução
das novas tecnologias não basta para que um grupo com interesses comuns
seja caracterizado como “comunidade de aprendizagem”. É necessário que
essas novas tecnologias sejam utilizadas não apenas como instrumento de
intercâmbio de informações, mas que sejam postas como instrumentos
de aprendizagem, efetivamente, o que é muito mais difícil, porque o
desenvolvimento alcançado pelas novas tecnologias em comunicação,
até o momento, não foi acompanhado do desenvolvimento das novas
metodologias que fazem uso das potencialidades para ensinar e aprender.
Talvez, seja importante somar a essa observação feita por Coll a
apreensão que há hoje nos meios acadêmicos acerca do desenvolvimento das
metodologias que possibilitem um melhor processo de ensinagem mediados
por ferramentas da educação a distância.
A separação física entre docente, aprendente e a comunicação com o
uso da mídia são inovações que ainda se constituem num desafio para as
instituições de ensino. Mesmo com os altos investimentos em tecnologia de
última geração para mediação e, ao mesmo tempo, mudança no processo de
trabalho e interação entre professor e aluno, ainda tomam como referência
o tradicional modelo pedagógico presencial, caracterizado pela presença
física dos sujeitos em um mesmo tempo e espaço.
Sobre isso, Desmond Keegan (apud PROVESI, 2001) chama atenção
para o fato de que, mesmo com o crescimento exponencial conquistado no
final do século XX e início do século XXI, com a criação de instituições
especializadas na metodologia e no gerenciamento de cursos a distância, a
literatura existente sobre o assunto revela um panorama fragmentado, não
consolidado e carente de fundamentação teórica e trabalhos de pesquisa
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direcionados, capazes de explicar os principais pontos controversos na
descrição dos fundamentos da educação a distância.
Assim, tanto a preocupação de Coll, quanto à de Keegan vem alertar
para a necessidade de investigação constante sobre as atuais experiências
de educação em contextos virtuais, na busca por sistematizações que
possam gerar novas metodologias de trabalho que balizem os processos
didático-pedagógicos.

9.3 A FORMAÇÃO DOCENTE A PARTIR DA COMUNIDADE
VIRTUAL DE APRENDIZAGEM
É inegável que a educação, baseada no tempo-espaço escolar, tem se
“equilibrado” durante anos com poucas variações em seu modelo clássico
de ensino e, dessa forma, sobrevivido aos avanços da sociedade. Contudo, as
novas tecnologias da informação e da comunicação têm exigido e exigirão,
cada vez mais, novos cenários, ou seja: uma revisão profunda da educação
em seus variados aspectos. Com efeito, as inúmeras modalidades de
ensinagem, as metodologias pedagógicas, os recursos utilizados, as formas
de avaliar a aquisição de conhecimentos, entre outros, estão sendo afetados
por estas tecnologias (LÈVY, 1999).
No caso dos docentes, a chegada das TIC (Tecnologias da Informação e
Comunicação) nos espaços educativos como ferramentas e no espaço virtual
como mediação podem contribuir sobremaneira para o complexo educativo
como um todo e, principalmente, para o desenvolvimento dos novos
processos cognitivos. Ao professor, as novas tecnologias disponibilizam
diversos recursos, como software, documentos, páginas web etc, além
de facilitar a troca de experiências e de projetos com outros docentes em
regiões distintas e de forma colaborativa, engendrando o que Pierre Lèvy
defende como ecologia cognitiva:
A inteligência ou a cognição são resultados de uma
rede complexa, [...] não sou eu que sou inteligente,
mas eu com o grupo humano do qual sou membro.
O pretenso sujeito inteligente nada mais é do que
um dos micro-atores de uma ecologia cognitiva que
o engloba e restringe Segundo (LÈVY, 1996, p.135).
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Para Lèvy, a ecologia cognitiva define as complexas relações do
homem com a realidade a partir do uso coletivo da inteligência mediada ou
entrelaçada pela técnica.
Como comunidade de aprendizagem – também para a formação
docente – os espaços virtuais colaborativas ensejam que os educadores
possam formar-se de maneira contínua, participando de experiências
de formação baseadas em perspectivas educativas construtivistas e/ou
interacionistas – dependendo da abordagem que se quer adotar, mas ambas
de bases sociais e culturais – nas quais a interação com os demais sujeitos da
comunidade aprendente, a reflexão e a construção dos novos conhecimentos
de forma cooperada sejam aspectos fundantes. Como exemplos de espaços
virtuais de aprendizagem colaborativos e de grande penetração na rede e
por meio dela, os wikis e os messengers.
A palavra “wiki” tem sua origem em um termo havaiano que significa
“rápido”. É uma aplicação da informática de caráter colaborativa, pois permite
que qualquer documento armazenado seja editado por qualquer internauta
pelo simples uso de um navegador (browser). É importante assinalar que
qualquer informação introduzida é imediatamente visualizada na web sem
que nada modere, revise ou controle. Com efeito, isso leva a duas situações
nas quais, uma tem sua leitura positiva – enquanto processo espontâneo de
colaboração – e outra sua leitura negativa – enquanto a informação não é
contrastada.
O resultado mais efetivo do uso do wiki, atualmente, é a conhecida
Wikipedia (www.wikipedia.org), uma enciclopédia em rede construída
de forma colaborativa pelos internautas, que desinteressadamente foram
introduzindo informações.
Outro exemplo de aplicação colaborativa de grande difusão são as
ferramentas para a comunicação sincrônica, com possibilidade de áudio e
vídeo, que se utilizam via web e que são gratuitos, como o popular Windows
Messenger (www.windowslive.com.br) ou o Yahoo Messenger (www.
br.messenger.yahoo.com). Estas ferramentas são programas que devem ser
instalados no computador e que permitem conversações por meio de um
chat, possibilitando, ainda, o envio de arquivos entre as pessoas e conversa
de áudio e videoconferência.
Diante dessas novas ferramentas comunicacionais, destaca-se a
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importância de o professor analisar como as comunidades virtuais e as
estratégias colaborativas podem contribuir em sua formação permanente e
na dos seus educandos.
Nesses termos, as mudanças que vêm sendo introduzidas na sociedade
atual exigem uma redefinição do trabalho do professor e da própria profissão
docente, da sua formação, do seu desenvolvimento profissional e até mesmo
da sua concepção filosófica acerca da educação como bem inalienável de
constante (re)construção do ser humano.
O papel tradicionalmente assumido pelo docente de “ensinante de
um currículo recheado por conteúdos acadêmicos” parece mostrar-se
inadequado, pois retomando Tedesco3 os alunos chegam à escola, hoje, com
informações absorvidas de inúmeros meios. Ignorar essa realidade é, no
mínimo, negligenciar a própria profissão.
Para Kensky (1998), sob esta perspectiva, o papel do ensinante passa
por uma metamorfose, desde uma concepção puramente distribuidora
de informação e de conhecimento, para um profissional que seja capaz de
conceber, desenvolver e organizar complexos ambientes de aprendizagem,
oferecendo ao aprendente atividades apropriadas à construção da sua própria
compreensão das ferramentas e dos conteúdos a serem estudados – de certo,
com acompanhamento do professor, sujeito responsável pelo processo de
aprendizagem. Assim, o docente torna-se um dinamizador de interações
sociais e, ao mesmo tempo, das novas ecologias cognitivas, assumindo um
“estilo digital”:
O estilo digital engendra, obrigatoriamente, não
apenas o uso dos novos equipamentos para a
produção e apreensão do conhecimento, mas
também novos comportamentos de aprendizagem,
novas racionalidades, novos estímulos perceptivos.
Seu rápido alastramento e multiplicação em novos
produtos e em novas áreas obrigam-nos a não
mais ignorar sua presença e importância. Esta
categorização do conhecimento e da aprendizagem
digital enseja processos pedagógicos capazes de
mobilizar competências relacionadas à construção
individual e coletiva do conhecimento. Com a
3 Op cit, p.4
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disseminação do acesso à , prolifera-se a formação
de grupos de interesse, ou comunidades virtuais
(KENSKY, 1998, p.61).

Portanto, o “estilo digital” torna-se outra exigência ao profissional
docente de hoje, que juntamente com a sua capacidade de aprender, desenvolva,
também, sua capacidade para dar respostas a desafios atuais da escola, ou seja:
o docente que tenha a capacidade de liderança no ambiente. Isto implica um
professor como um “profissional do conhecimento”, alguém que arquitete e
engenhe novos ambientes de aprendizagem, possibilitando novos e diferentes
espaços nos quais o conhecimento possa ser produzido e compartido.
Wenger4 reconhece nessas características uma comunidade de prática,
pela qual a experiência individual converte-se em experiência coletiva.
Assim, ao profissional docente reivindica-se que resignifique sua cultura
profissional, historicamente marcada pelo isolamento como “senhor” da
sala de aula sem a necessária socialização dos erros e dos acertos.

9.4 DESAFIOS DO NOVO CONTEXTO PROFISSIONAL
Diante da nova realidade e da complexidade dos contextos profissional e
pessoal postos diante do professorado, alguns desafios só serão vencidos por
meio da formação continuada. Esses desafios são, na verdade, as demandas
que o novo docente precisa preparar-se para atender. Dois principais desafios
estão relacionados um com o ensino, seus fundamentos e princípios, e outro
com a aprendizagem do próprio docente, sua especialização e capacitação
para o domínio das novas tecnologias didático-pedagógicas.
O primeiro e que perpassa todos os outros é a tarefa do professor
que agora deve se dirigir para que os alunos aprendam por eles mesmos, e
para atingir esse objetivo é preciso realizar inúmeros trabalhos práticos de
exploração e de investigação.
Isso significa afirmar que frente ao professor centrado na transmissão
do conhecimento e assentado em bases de poder, consciência social e política,
surge a figura do professor como facilitador, entendido como aquele docente
220 capaz de dispor oportunidades de aprendizagem para seus alunos.
4 Op cit. p. 6
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Atendendo às novas teorias psicopedagógicas sobre a aprendizagem –
a metaprendizagem é o principal produto dessas teorias –, o professor se
converte em alguém que põe ou deveria pôr, ao alcance dos seus alunos, os
elementos e ferramentas necessárias para que os mesmos construam seu
conhecimento, participando de forma ativa em seu próprio processo de
aprendizagem. A figura do professor se entende mais como um tutor do
processo de conhecimento.
Isso significa afirmar que as rupturas com as formas convencionais de
ensino e de aprendizagem não serão marcadas, simplesmente, pela adoção
de recursos tecnológicos nas atividades pedagógicas, mas por uma nova
postura do professor de conceber a educação, a partir da autonomia que o
aluno terá na sua relação cognitiva com as novas ferramentas de ensinagem,
como afirma Morais:
Não é suficiente adquirir televisão, videocassetes,
computadores, sem que haja uma mudança
básica na postura do educador. É preciso mais.
A comunicação precisa ser instaurada, desejada,
conquistada. É necessário entender o educando
como ser histórico, ativo e como tal, a atenção
não pode centrar-se apenas no instrumento e na
técnica [...] Deve-se, necessariamente considerar a
influência das imagens no cotidiano do educando. E
mais, deve-se observar o reflexo dessa influência de
compreender a realidade na sua forma perceptiva,
sensorial e cognitiva [...] multidimensional
(MORAIS, 2000, p. 132).

Portanto, para a autora, com a integração das novas tecnologias
no âmbito educativo, as salas de aula se convertem num espaço aberto
e interativo, que permita assegurar o direito a uma educação para todos,
sem limites nem fronteiras, considerando as novas tecnologias como
semente da mudança. A partir desse enfoque, o professor adota uma função
mais de gestor da aprendizagem dos seus alunos do que de transmissor
de conhecimento. O conhecimento então se torna dinâmico e isso exige
induzir destrezas e estratégias aos alunos. A relação entre o que se sabe e
o que se é capaz de aprender muda dia a dia. Aqui está a ontologia do ser,
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como diria Paulo Freire (2003, 2008): “ser mais”, ou seja: nos acercamos da
aprendizagem ao longo da vida, pois é por meio dela que mantemos integra
a nossa humanidade.
Diante dessas incessantes mudanças deve o professor tomar uma atitude
de “estar” e não de “ser definitivamente”, preparando-se para as mudanças e
não estabelecendo pontos de chegada, mas processos de evolução.
O segundo desafio põe o docente diante da responsabilidade da sua
atualização profissional por meio de especializações e da própria reflexão
sobre a prática. Torna-se imperativo sua capacitação para o domínio das
novas tecnologias didático-pedagógicas.
Nesse domínio, há uma clara presença dos novos meios de informação
e comunicação, bem como do desenvolvimento da análise crítica e da
criatividade. Isso faz necessária a aquisição de certas destrezas e capacidades
para o manejo dessas potentes ferramentas. Portanto, a capacitação
tecnológica do professorado está se convertendo em um imperativo em
sintonia com o tempo atual.
Por outro lado, o professor precisa, também, abandonar preconceitos e
resistências (muitas delas infundadas) que o faz crer que as novas tecnologias
deslocam ou suplantam o papel do docente na atividade educativa.
Com base em Menezes (2006) veremos que essa desconfiança é uma
atitude natural do ser humano, mas precisar ser superada por meio da
atualização constante dos modos-de-fazer profissional. Assim, quando
surgem inovações tem-se a priori uma reação de desconfiança, de medo e de
rejeição. No entanto, aos poucos, vão sendo incorporadas novas práticas ao
sistema, chegando a um estado de normalização.
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Recorrendo aos sistemas complexos, podemos dizer
que quando um novo elemento entra no sistema, ele
pode causar turbulência e desorganizar o sistema,
mas da desordem ou do caos, emerge uma nova
ordem e o sistema se autoorganiza. A autoorganização é uma característica importante dos
sistemas complexos adaptativos. Da desorganização
surge um sistema mais organizado. Um exemplo é
a ampla adoção dos computadores atualmente.
Apesar das resistências naturais, o computador é
hoje inseparável do sistema educacional, apesar
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da diferença das escalas, pois ainda estamos
vivendo um período de desconfiança e turbulência
[...] (MENEZES, 2006, p. 6).

Diante da “normalidade“ da desconfiança o que ocorrerá, sim, e cada
vez com maior força, é que o professor com domínio das novas tecnologias
de certo substituirá ao professor que não tenha esta capacidade.
Portanto, é possível elencar alguns domínios tecnológicos básicos – esses
domínios são apenas alguns dentre inúmeros outros – que potencializarão o
desenvolvimento profissional do professor, como docente do século XXI:
O primeiro é ter uma atitude crítica, construtiva e positiva para as
novas tecnologias da informação e da comunicação, já que fazem parte do
nosso tecido social e cultural.
O segundo é conhecer as possibilidades das novas tecnologias para a
melhora da prática docente.
O terceiro é aplicar as TIC no âmbito educativo, tanto em tarefas
relacionadas com a gestão dos centros educativos, como na organização dos
processos de ensino-aprendizagem que se desenvolvem na sala de aula.
O quarto é selecionar, utilizar e, também, produzir materiais didáticos
com que promovam a aquisição de aprendizagens significativas tecnológicas
(multimídia, página web, blog, chat, wiki entre outros) e que transformem a
sala de aula em um laboratório que seja locus de fomento de protagonismo e
de responsabilidade ao aluno.
O quinto é desenvolver o acompanhamento, a análise e a reflexão sobre
a prática profissional, percebendo o estágio em que se está no domínio das
tecnologias e o que pode ser feito para avançar diante das mudanças que,
diariamente, chegam com as novas descobertas do mundo da informática e
da comunicação.

9.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente, os processos educativos experimentam uma gama de
transformações que exigem da comunidade escolar a resignificação das suas
práticas. No caso dos professores, independentemente da vocação ou não
desses, é imperativa uma atualização permanente que proporcione não só
o acesso a novas formas metodológicas e tecnologias do fazer pedagógico,
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como também a reflexão da própria concepção de educação e da sua
importância para o desenvolvimento do ser humano.
A escola, enquanto centro dos processos educativos formais,
historicamente gerou entraves que não foram solucionados. Isso exigiu que
a própria sociedade concebesse novas formas e novos espaços educacionais,
que atendessem a diversidade e as demandas por educação. Hoje, a escola
compartilha com outros organismos a socialização dos sujeitos e já não é
mais a garantia de hierarquização social e econômica.
Diante dessa realidade, o profissional docente encontra-se diante de
uma mudança profunda de modelo, que exige dele uma tomada de decisão
quanto a sua permanência na educação. Trata-se mesmo de afirmar que o
profissional de hoje não pode mais ter a sua imagem de professor atrelada
à escola, mas sim, de ser reconhecido com um profissional da educação,
aquele em condições exatas para exercer a sua tarefa em qualquer ambiente
que possibilite a ensinagem.
Como ser, também, aprendente, o professor tem o duplo compromisso
de ser congruente com a atualização, ou seja, no processo de aprender a
ensinar. Assim, nesse caminho em que pisam os docentes, uma ferramenta
ideal são as comunidades virtuais de aprendizagem, espaços onde seus
membros aprendem de modo permanente, independentemente de
idade, tempo, condição social ou capacidades de assimilação. Aprender é
compartilhar e aprender a compartilhar experiências comuns torna-se
condição mínima para o implemento desses espaços.
Assim, os espaços virtuais de aprendizagem oferecem e permitem
o desenvolvimento da formação, e da formação da formação e a sua
disseminação. Isso significa dizer de um modo de formação multiplicada;
formar um profissional da educação para que, por sua vez, converta-se em
formador de outros sujeitos.
Em síntese, o profissional da educação na atualidade se abre às
demandas da sociedade do conhecimento, passando a um sujeito inovador,
flexível, aberto a modificações permanentes dos seus métodos e abordagens.
Como apregoa Motta (2005), significa dizer que o mestre mais capaz de
224 enfrentar o futuro não crê em si mesmo pelo que é, mas por sua capacidade
de deixar de ser o que é. O mestre não se sente forte pela estrutura que tem,
mas por sua capacidade de se fazer com estruturas outras mais adequadas
ao contexto.
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10 | Informática na gestão escolar
Renata Gomes de Jesus
Rutinelli da Penha Fávero
Vanessa Battestin Nunes
As Tecnologias da Comunicação e Informação (TICs) tem causado
grandes revoluções nas mais diversas áreas da sociedade, modificando a
maneira como as pessoas veem o mundo, relacionam-se e trabalham.
São diversos os estudos sobre os reflexos dessas transformações nas
escolas, tais como os do professor José Manuel Moran (2000; 2007), da
professora Maria Teresa de Assunção Freitas (2005; 2006; 2009), da professora
Vani Moreira Kenski (2003; 2007) entre outros também importantes. Em
muitos desses estudos a preocupação mais consistente são as relações
específicas do ensino-aprendizagem. Porém, as relações entre as TICs
e a estrutura escolar também têm passado por mudanças e precisam ser
pesquisadas e refletidas.
Os diferentes departamentos das organizações escolares têm
adquirido softwares para auxiliarem nas tarefas administrativas escolares
e, geralmente, atendem às áreas de secretaria, financeira, pedagógica e
da biblioteca. Tudo isso modifica as estruturas escolares, as relações e, em
consequência, o ensino e a aprendizagem.
Com esse artigo pretende-se analisar se alguns sistemas de informação
oferecidos, atualmente, no mercado nacional suprem as necessidades
específicas e acompanham as transformações ocorridas no espaço escolar.
Para isso, o artigo iniciar-se-á com um breve levantamento
bibliográfico sobre a gestão escolar, bem como uma análise sistêmica dos
seus componentes; em seguida discutirá a importância da integração dos
processos para o sucesso das organizações, como a escola pode ser vista
em uma visão sistêmica e como isso é útil para a integração dos diversos
processos encontrados na gestão escolar; e, por fim, um levantamento das
principais tecnologias possíveis de serem utilizadas em Gestão Escolar 229
e um estudo dos principais sistemas da mesma encontrados no mercado
nacional confrontando suas especificações com as necessidades das novas
instituições de ensino.
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Tudo isso visando às diversas modalidades de ensino, seja a educação
presencial, seja a educação a distância e a educação semipresencial, que
necessitam de sistemas adicionais, que devem também estar integrados ao
sistema de gestão escolar.
Discutiremos, também, sobre alguns saberes necessários para que os
docentes participem de forma ativa da gestão escolar e, por fim, são apontadas
algumas sugestões para avaliações mais profundas, dos sistemas de gestão.

10.1 GESTÃO ESCOLAR
10.1.1 A escola como organização
Os estudos sobre as escolas consideram-nas, geralmente, como
instituições. Entretanto, nas últimas décadas, tem havido uma tentativa
de analisá-las como organizações. Chiavenato (2004) diferencia esses dois
conceitos, definindo organização como arranjo sistemático de duas ou
mais pessoas que cumprem papéis formais e compartilham um propósito
comum; e instituição como organizações que incorporam normas e valores
considerados valiosos para seus membros e para a sociedade.
Comparando essas definições com a imagem que se tem da escola,
pode-se concluir que as instituições de ensino se encaixam nesse perfil,
visto que são formadas por pessoas com diferenciados papéis (professores,
pedagogos, administradores etc.) e que têm como propósito comum uma
educação de qualidade.
Iannone (2006) apresenta que apesar dessa crescente tendência de
transpor os paradigmas da empresa para a organização escolar, há resistência
em relação à análise das organizações e à introdução das inovações, pois os
educadores acreditam que o enfoque humanista próprio à escola pode ficar
comprometido pelas análises e ações importadas das teorias administrativas
e que uma perspectiva tecnocrática pode causar um esvaziamento político
ideológico da educação e da ação pedagógica.
Porém, percebe-se, algumas vezes, posições muito antagônicas. Alguns
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consideram que importar as teorias da administração é essencial para um
melhor planejamento, uma organização e gestão da escola, sem parar para
refletir em suas implicações, como por exemplo: Diferentemente do mercado
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onde se vendem produtos e serviços, na educação o bem mais precioso é o
ser humano. Outros, em um extremo oposto, que olhando para a questão
da humanização se recusam a aceitar propostas advindas das outras áreas, e
consideram que sempre haverá uma criação de padrões e modelos que não
se encaixam à educação.
Entendemos que para que as organizações escolares façam uma
escolha do que é possível usar, das possibilidades desse uso e das mudanças
necessárias para o mesmo, é preciso conhecer, permitir ao coletivo da
escola conhecer e, até mesmo, experimentar algumas propostas, para então
adequá-las às especificidades desse locus.

10.1.2 Estrutura organizacional da escola
Há pouco tempo as políticas públicas em educação passaram a dar
ênfase aos desafios a que são submetidos os profissionais de educação como
um todo. Muitas vezes, tornava-se possível perceber ótimos profissionais em
sala de aula, mas quando incumbidos das tarefas ou cargos administrativos
deixavam a desejar.
O motivo mais percebido era a falta de uma formação continuada
quanto às especificidades dos cargos de gestores, isso porque as mudanças
tecnológicas e estruturais da gestão escolar exigem mudanças na formação dos
gestos para o alcance de uma gestão eficaz e, processualmente participativa.
No que tange aos diretores, o curso de especialização Escola de
Gestores (2007) foi uma primeira tentativa de realizar uma formação dos
diretores em exercício, em escolas públicas municipais e estaduais, por meio
de um curso semipresencial que visava o contato com as TICs, a atualização
em Gestão Escolar, na perspectiva da gestão democrática e da efetivação do
direito à educação escolar com qualidade social e, consequentemente, uma
gestão mais eficaz de recursos, tempos e espaços escolares.
Como mostrado, anteriormente, na seção sobre a escola como
organização, cada pessoa que compõe a organização tem seu papel definido.
Docentes, gestores e demais componentes da escola são distribuídos em
áreas com finalidades semelhantes. A escola dispõe de dois tipos básicos
de estrutura: administrativa e pedagógica (RODRIGUES, 2009). Quanto ao
diretor, dê acordo com Libâneo seu papel é:
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[...] o de alguém que consegue aglutinar as
aspirações, os desejos, as expectativas da
comunidade escolar e articular a adesão e a
participação de todos os segmentos da escola na
gestão em um projeto comum. O diretor não pode
ater-se apenas às questões administrativas. Como
dirigente, cabe-lhe ter uma visão de conjunto e uma
atuação que apreenda a escola em seus aspectos
pedagógicos, administrativos, financeiros e culturais
(2005, p.332).

Dessa forma, o diretor, representa uma estrutura administrativa que é
a responsável por alocar e gerir os recursos humanos, físicos e financeiros.
Abrangem todos os elementos de natureza física (manutenção do prédio e das
instalações e equipamentos, os materiais didáticos, mobiliário, distribuição
das dependências e espaços livres, limpeza, ventilação e iluminação), tudo
isso mantendo o foco principal da escola: a aprendizagem de todos.
Nessa estrutura administrativa da escola, além do diretor, geralmente
encontramos setores responsáveis pela manutenção de instalações e
equipamentos, pela gestão dos serviços gerais, pela compra de materiais
e equipamentos, pelo controle do patrimônio da escola etc. Porém, é a
estrutura pedagógica que determina a ação das estruturas administrativas
e é responsável por organizar as funções educativas para que a escola
atinja seus objetivos e a todas as questões relativas às interações políticas,
às questões de ensino/aprendizagem e às de currículo. Encontra-se aqui
setores responsáveis pelo registro acadêmico, atendimento, apoio escolar,
biblioteca etc.
Apesar de se falar de áreas diferentes, com pessoas atuando em funções
distintas, novamente não podemos perder a visão do objetivo comum que
deve reger todas as partes da escola. Não são várias partes de uma estrutura,
mas sim, uma estrutura única com diversas funções visando um objetivo
comum, que é perpassado por questões não apenas administrativas, mas
econômicas e sociais que permeiam toda escola (PARO, 1986).
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10.2 INTEGRAÇÃO DE PROCESSOS
Para a escola alcançar seus objetivos, as diferentes áreas das estruturas
administrativas e pedagógicas precisam funcionar em sincronia, cada qual
exercendo, com eficiência, seus papéis, regidas pelo projeto maior da escola:
O PPP que é vivo e dinâmico, tal como a organização escolar:
A escola é uma organização viva e dinâmica, que
compartilha de uma totalidade social, e o seu
projeto político-pedagógico deve ser também vivo
e dinâmico, norteador de todo movimento escolar
- seu plano global, seu plano de ensino, seu plano
em torno das disciplinas e, inclusive seu plano de
aula. Em fidelidade ao conceito de formação, os
sujeitos envolvidos - gestores, pais, professores e
alunos - traduzem o projeto político-pedagógico
concretamente, visando à construção da formação
humana. E a finalidade das mediações de ordem
escolar tem como parâmetro, ou deveria ter, a
própria formação (VEIGA, 2007, p.34).

Essa visão de funcionamento de uma organização tem origens na
biologia. O biólogo alemão Ludwig Von Bertalanffy produziu, na segunda
metade do século XX, um conceito que mudou a forma como a Administração
enxergava as organizações. Para Teoria Geral dos Sistemas (TGS), os sistemas
não são compreendidos, apenas, pela análise separada e exclusiva de cada
uma das suas partes, mas sim analisado em sua totalidade, ou seja, pela
análise do todo e das inter-relações entre elas. Em outro contexto, aqui
diretamente voltado à aprendizagem, Vygotsky (2002) já compartilhava uma
visão semelhante, contrária ao enfoque elementarista, onde ocorre a análise
do objeto, sem levar em conta as inter-relações existentes, afirmando que:
Pode ser comparado à análise química da água em
hidrogênio e oxigênio, elementos que, cada um
de per si não possuem as propriedades do todo e
possuem propriedades que não existem no todo. O
estudante que utilizar este método na investigação de
uma qualquer propriedade da água — por exemplo
qual a razão por que a água apaga o fogo — verificara
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com surpresa que o hidrogênio arde e que o oxigênio
alimenta o fogo. […] a chave da compreensão das
propriedades da água são as suas moléculas e não a
sua composição atômica (2002, p.7-8).

Dessa forma, para que os objetivos da escola e de qualquer outra
organização sejam alcançados, os processos não podem estar isolados e
sim integrados.
Para Saviani:
[...] é possível ao homem sistematizar porque ele é
capaz de assumir perante a realidade uma postura
tematizadamente consciente. Portanto, a condição
de possibilidade da atividade sistematizadora é a
consciência refletida. (2009, p. 02).

Para esse autor, o próprio ato de sistematizar, que depende da
vontade, é consciente porque reflete a reflexão do ser humano frente às suas
necessidades e problemas.
Bertalanffy (1968) define sistemas como o conjunto de elementos
interdependentes e que interagem entre si. Novamente, para Saviani (2009,
p.03) “‘Sistema’ é a unidade de vários elementos intencionalmente reunidos
de modo a formar um conjunto coerente e operante”. Vemos claro aqui que
os sistemas não existem sozinhos. Eles existem dentro de sistemas maiores
e sua existência como sistema depende de sua eficácia em atuação externa,
motivo inicial pelo qual foi criado.
Os sistemas são caracterizados por parâmetros que se interrelacionam
conforme mostrado na figura 1. São esses parâmetros:
• Entrada: aquilo que o sistema importa do ambiente externo;
• Saída: resultado final da operação ou processamento de um sistema;
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• Processamento: operação interna do sistema que transforma e processa entradas, transformando-as em saídas;
• Retroação: sistema de comunicação de retorno, proporcionado pela
saída do sistema à sua entrada, no sentido de alterá-la de alguma
maneira.
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• Ambiente: meio que envolve o sistema. O sistema é influenciado pelo
ambiente por meio das entradas e influencia o ambiente pelas saídas.
AMBIENTE

ENTRADA

PROCESSAMENTO

SAÍDA

AMBIENTE

RETROAÇÃO

Figura 1 – Parâmetros do sistema

A entrada pode ser constituída de informação, energia ou materiais.
Informação é tudo o que permite reduzir a incerteza a respeito de algo,
proporcionando orientação e conhecimento a respeito de algo. Ela permite
planejar e programar o comportamento de um sistema. A energia é a força que
faz o sistema funcionar. Os materiais podem ser transformados – recursos,
que serão transformados para produzir as saídas - ou transformadores –
recursos, que são usados para transformar os outros em saídas.
Um sistema pode possuir uma ou várias saídas e essa, também, pode ser
informação, energia ou matéria. Parte da energia da saída retorna à entrada
- trata-se da retroação. Ela serve para comparar a maneira como um sistema
funciona em relação ao padrão estabelecido para ele. Caso ocorra algum
desvio é a retroação que regulará a entrada para que a saída se aproxime do
esperado.
Quando há uma ação estimuladora, ou seja, o sinal de saída amplifica
e reforça o sinal de entrada, a retroação é denominada positiva. Quando
a ação é frenadora, ou seja, o sinal de saída diminui o sinal de entrada, a
retroação é denominada negativa.
As funções de um sistema dependem da sua estrutura. Nesse sentido,
entendemos que:
A estrutura implica a própria textura da realidade;
indica a forma como as coisas se entrelaçam entre
si, independentemente do homem e, às vezes,
envolvendo o homem (como no caso das estruturas
sociais, políticas, econômicas, educacionais etc.). O
sistema, em contrapartida, implica uma ordem que

235

Jesus, Renata G.
Fávero, Rutinelli
Nunes, Vanessa B.

o homem impõe à realidade. Entenda-se, porém:
não se trata de criar a realidade. O homem sofre a
ação das estruturas, mas, na medida em que toma
consciência dessa ação, ele é capaz de manipular a
sua força agindo sobre a estrutura de modo a lhe
atribuir um sentido (SAVIANI, 2009, p. 06).

Cada sistema tem seu próprio objetivo dentro do ambiente do qual
fazem parte. Isso porque, sua estrutura difere-se e a intencionalidade humana
permite usar essa estrutura de modo a aumentar a eficácia do sistema. Além
disso, o sistema apresenta características próprias e propriedades que não
são encontradas nos subsistemas que o compõe. Ou seja, o próprio sistema
dá novas perspectivas à realidade e às estruturas quando funciona.
Um sistema tem propósitos ou objetivos e os subsistemas que o compõe
definem um arranjo que busca alcançar esses propósitos ou objetivos. Outra
característica do sistema é o globalismo ou totalidade. Qualquer mudança
em parte do sistema afeta todas as outras unidades.
Pode-se identificar nessa teoria organizacional a disposição da escola.
Setores que se interrelacionam em prol de determinados objetivos. Quando
um desses setores ou departamentos não trabalha da forma como deveria,
todo o sistema falha. Daí a importância de, ao analisar-se uma instituição de
ensino fazê-la de forma sistêmica, ou seja: analisando as funções e os papéis
individuais e verificando as relações entre os subsistemas encontrados.
Também, pode-se pensar nos sistemas de informação usados para
auxiliar as funções de cada setor. Como exemplo, citamos um fato real,
de um grupo de alunos que precisava fazer a rematrícula para o semestre
seguinte. Eles brincavam entre si “[...] por que temos que preencher
novamente o nome do pai e da mãe? Como se a cada semestre isso mudasse
[...]”. Enquanto outro aluno dizia “[...] o pior é ter que preencher todo esse
formulário de novo quando formos à assistente social”.
É possível que, nesse caso, os setores escolares estivessem desconectados
uns dos outros, tanto em termos de processos como de ferramentas. Os
alunos, possivelmente, preenchiam “sempre as mesmas informações”
236 porque os sistemas não estão se comunicando entre si, compartilhando
dados. Isso gera uma série de transtornos desnecessários.
Alunos despendem parte do seu tempo preenchendo informações
desnecessárias e redundantes, o que os deixa insatisfeitos. Os profissionais
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da educação, também, despendem mais do seu tempo, devido ao retrabalho
gerado insuficiente (ou ausente) integração dos sistemas de informação da
escola, o que significa um gasto de recursos financeiros da instituição, que
poderia ser utilizado de outras formas. Além disso, esse tempo perdido pelos
profissionais implica, muitas vezes, no acúmulo das suas atividades, o que faz
com que fiquem sobrecarregados e, com isso, mais estressados e propensos
a doenças, uma vez que a imunidade tende a cair. Ficando doentes, faltam
ao trabalho, o que é bem perceptível na maioria das instituições de ensino,
devido à grande quantidade de atestados médicos recebidos e de forma
frequente. E quando um profissional se ausenta do trabalho, seus colegas se
sobrecarregam devido ao acúmulo das tarefas e ele mesmo tem seu trabalho
aumentado quando retorna às suas atividades. E assim, o ciclo se repete.
Fica claro, que a integração não é apenas uma questão de melhoria
organizacional, mas de melhoria na “saúde” da organização, no caso da escola.

10.3 TECNOLOGIA APLICADA A GESTÃO ESCOLAR
Um Sistema de Informação é um conjunto organizado de pessoas,
hardware, software, redes de comunicações e recursos de dados, que coleta,
transforma e dissemina informações na organização (O’BRIEN, 2003),
conforme vemos na figura 2.
Os recursos de software (programas e procedimentos), os dados,
o hardware (máquinas e mídias) e a rede (meios e processadores de
comunicação, acesso a redes e software de controle) são as tecnologias;
enquanto os recursos humanos são as pessoas que compõem a organização.
No caso de uma instituição de ensino, os recursos humanos são os
professores, os alunos, o secretário escolar e outras pessoas envolvidas
no ambiente escolar, e a tecnologia da informação é dividida em
computadores, impressoras, CDs e outros recursos de hardware, em
bancos de dados, em programas (recursos de softwares) e nas redes
internas e externas da instituição.
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Figura 2 – Componentes e atividades de um sistema de informação
Fonte: O’Brien (2003, p. 20)

Os programas usados como ferramentas para auxiliar na gestão escolar
não são novidades, geralmente, oferecendo os serviços de secretaria ou
funcionalidades específicas de uma instituição escolar, como matrícula dos
alunos, impressão dos boletins, geração e controle das matrizes curriculares,
impressão das etiquetas para identificação dos alunos e das provas e serviços
financeiros. Além disso, com o avanço da tecnologia, os sistemas ficaram mais
amigáveis e começaram a oferecer mais funcionalidades. (OLIVEIRA, 2005).
Porém, volta-se a destacar que não basta, simplesmente, à instituição
ter alguns sistemas de informação para atender a certas demandas de alguns
setores. Esses sistemas serão parte integrante de um processo bem definido
e que permita a integração.
Além disso, as TICs são utilizadas como ferramenta de apoio às tomadas
238 de decisões e para o gerenciamento das informações e do conhecimento, e
devem ser aplicadas de forma integrada e sistêmica em qualquer tipo de
organização, viabilizando e agilizando os processos, oferecendo informações
mais precisas, baseadas em dados sem redundâncias e inconsistências.
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10.4 ANÁLISE DOS PRINCIPAIS SOFTWARES DISPONÍVEIS
NO MERCADO BRASILEIRO
As opções de softwares para auxiliar na gestão escolar são diversas no
mercado nacional. A seguir serão apresentados alguns desses programas.
a) SophiA Gestão Escolar
Disponibilizando soluções para diferentes níveis e tipos de instituições
de ensino, o SophiA é um sistema modular que permite ao cliente
compor a solução de acordo com sua necessidade e disponibilidade
de investimento, pela aquisição de módulos específicos, conforme
consta no quadro 1.
Quadro 1 – Módulos do SophiA Gestão Escolar
MÓDULO

FUNCIONALIDADES

Diretoria

• Análises estatísticas com recursos visuais
multidimensionais (Data Mining);
• Controle de múltiplas unidades escolares;
• Avaliação institucional;
• Opção de utilização a distância, via

Pais e alunos

• Acesso a serviços on-line como consultas a notas
e faltas do aluno, impressão dos boletos, consulta
às ocorrências pedagógicas e acesso ao quadro de
avisos da escola.
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Quadro 1 (cont.) – Módulos do SophiA Gestão Escolar
MÓDULO

Professores

Coordenação
pedagógica
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FUNCIONALIDADES
• Gráficos e histogramas para avaliação do
desempenho acadêmico;
• Lançamento remoto, via , de notas e faltas;
• Inclusão de mensagens personalizadas no boletim
do aluno;
• Disponibilização de arquivos para download
pelos alunos.
• Cálculo das médias e critérios de aprovação
configuráveis, montagem automática do
calendário escolar;
• Controle das ocorrências e entrevistas
pedagógicas;
• Controle dos atestados médicos dos alunos;
• Ficha de saúde com informações sobre
enfermidades, deficiências e instruções para
medicação dos discentes;
• Controle dos processos seletivos da instituição.

Secretaria

• Emissão dos documentos escolares como
boletins, certificados, carteirinhas etc;
• Cadastro de alunos, prospectivos, colaboradores,
empresas conveniadas e fornecedores;
• Controle de acesso e frequência automatizados,
por meio de catracas eletrônicas ou outros
dispositivos de acesso;
• Gerenciamento do estoque de materiais,
incluindo os didáticos;
• Armazenamento de documentos dos alunos e
responsáveis no formato texto (digitação dos
dados) e eletrônico (imagens digitalizadas);
• Controle de estágios do aluno;
• Controle
do
patrimônio
da
escola
(movimentação dos bens patrimoniais).

Biblioteca

• Cadastro do acervo de livros, periódicos e
materiais audiovisuais;
• Impressão de etiquetas com código de barras para
identificação das obras;
• Política de sanções para os usuários da
biblioteca, como multas por atraso e bloqueio de
empréstimos;
• Consulta ao acervo da escola pela rede local ou ;
• Circulação automática via leitura ótica de códigos
de barras
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Quadro 1 (cont.) – Módulos do SophiA Gestão Escolar
MÓDULO

FUNCIONALIDADES

Tesouraria

• Gerenciamento de contas a pagar e a receber;
• Controle de caixas e contas;
• Classificação das receitas e despesas (plano de
contas) configurável;
• Controle dos planos de pagamento oferecidos
pela escola;
• Geração de arquivos de remessa e
processamento de arquivos de retorno
(recebimento automático) no padrão
FEBRABAN/CNAB;
• Emissão de boletos bancários e carnês para
pagamento na escola;
• Controle dos cheques recebidos, inclusive os
pré-datados, com relatório da data de depósito,
além do controle de devoluções;
• Emissão das cartas de cobrança personalizadas;
• Integração com softwares contábeis.

Marketing

• Cadastro completo dos prospectivos, incluindo
campos para registro dos dados pessoais; curso,
turno e série de interesse; escola de origem etc.;
• Controle de atendimento aos alunos,
prospectivos e empresas com possibilidade de
agendamento de contatos futuros e definição
dos responsáveis para os contatos;
• Controle da venda dos produtos e serviços
adicionais oferecidos pela escola como, por
exemplo: alimentação, cursos livres, venda de
uniformes e materiais didáticos, serviços de
transporte escolar e horário estendido etc.;
• Criação de malas-diretas, cartas, etiquetas
de endereçamento e outros materiais para
prospecção personalizados, com informações
do cadastro dos alunos, pais e responsáveis.
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Quadro 1 (cont.) – Módulos do SophiA Gestão Escolar
MÓDULO

Informática

FUNCIONALIDADES
• Base de dados padrão SQL gratuita;
• Identificação e senhas individuais editáveis pelo
supervisor do sistema;
• Definição das operações disponíveis a cada usuário
pelos “perfis de acesso”;
• Auditoria das operações executadas no sistema por
meio de relatórios;
• Cópias de segurança automáticas, com
possibilidade de agendamento das datas e horários
para a operação (back-ups);
• Download automático de atualizações do sistema;
• Ferramenta para geração de relatórios, etiquetas e
outros documentos personalizados com dados do
sistema;
• Possibilidade de exportação de relatórios para
outros formatos, tais como txt, pdf, xls, rtf entre
outros.

Adaptado de: Prima Informática (p. 3-5)

Como se pode ver no Quadro 1, existem funcionalidades para diretoria,
professores, coordenação pedagógica, secretaria, tesouraria, marketing,
informática, biblioteca e até mesmo para pais e alunos. Trata-se de um
software proprietário da empresa Prima Informática, que oferece, ainda,
serviços de treinamento e suporte entre outros1.
b) SisAlu
O sistema SisAlu2 é um software proprietário que pode ser usado via
rede e instalado em até cinco computadores dessa rede. O acesso às
funções do sistema é configurado para cada usuário. O programa é
dividido nos seguintes módulos: acadêmico, financeiro, tutor web,
contas a pagar e biblioteca.
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1 Maiores informações podem ser adquiridas em: http://www.sophia.com.br.
2 Maiores informações a respeito do SisAlu podem ser obtidas em: http://www.sisalu.
com.br/.
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O módulo acadêmico funciona integrado com o módulo financeiro,
e a vida escolar do aluno é gerenciada desde a matrícula até a emissão do
histórico, e a ata de resultados finais. Saída e impressão de todos os relatórios
são feitas por meio de planilha eletrônica e são configurados conforme o
layout requerido pela escola.
O Sistema Financeiro permite que a escola tenha um total controle da
vida financeira do aluno, permitindo cadastrar informações específicas de
um único aluno, da classe, do ensino ou da escola como um todo. Controla
as mensalidades, as cobranças extras do aluno, como: material, alimentação,
danças etc, seja no mesmo boleto da mensalidade ou em boletos separados.
É possível, também, juntar cobranças de dois irmãos no mesmo boleto.
Permite, ainda, configurar o padrão de cobrança do banco utilizado pela
sua escola.
À medida que as escolas vão solicitando novos relatórios, esses são
incluídos no sistema e repassados para todos os clientes. Os pais têm
acesso às notas dos alunos pela , por meio do módulo TutorWeb, um portal
instalado no site da escola. Sua integração é automática, ou seja: as notas
dos alunos são disponibilizadas via web tão logo sejam inseridas pelos
professores, no sistema.
O módulo de contas a pagar funciona totalmente integrado com o
módulo financeiro, possibilitando o planejamento financeiro da escola.
Já o módulo de biblioteca, também, se integra com o módulo acadêmico,
permitindo gerir todo o acervo da mesma e controlar os empréstimos e as
reservas.
c) Super Diretor
O sistema possui os módulos de Secretaria, Tesouraria, Catraca
Eletrônica, Biblioteca, Pré-Matrícula e e todos integrados. Pode
trabalhar num ambiente monousuário (um só computador gerindo
toda a escola) ou multiusuário (várias pessoas utilizando o programa
ao mesmo tempo, num ambiente de rede de computadores).
Principais funcionalidades são apresentadas na Figura 3.
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Figura 3 – Módulos integrados do SuperDiretor
Fonte: SuperDiretor (p. 25)

Da mesma forma que os dois softwares mostrados, anteriormente,
o SuperDiretor é proprietário. Pelo site: http://www.superdiretor.com.br/ é
possível obter mais informações sobre o sistema e fazer download de uma
versão demonstrativa.

10.5 DISCUSSÃO SOBRE OS SISTEMAS APRESENTADOS
Os programas analisados apresentam preocupação com a integração
dos diferentes módulos, o que propicia a integração entre os processos
existentes em uma instituição de ensino.
Outra característica interessante é a integração dos módulos com
diferentes sistemas que são usados pela escola, não obrigando a organização
a adquirir todos os módulos oferecidos para obter a integração. Esse aspecto
é interessante para que a escola possa adaptar-se, gradualmente, ao novo
sistema, sem ser forçada a migrar, totalmente, para um novo.
Todos os softwares apresentados são vendidos como pacotes, por
tratar-se de sistemas desenvolvidos externamente para atender a diversas
empresas e nem sempre satisfazem por total as necessidades específicas de
244 cada escola, que muitas vezes tem que modificar alguns aspectos dos seus
processos, para se adequar ao novo sistema.
Somente um dos programas apresentados apresenta em sua descrição
o cuidado de modificar funcionalidades para melhor atendimento das
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necessidades dos clientes, inclusive disponibilizando os upgrades para os
demais. Os softwares analisados estão de acordo com o que se prega no que
diz respeito ao foco na integração em busca da excelência, nos processos
organizacionais.
Vale destacar que quando essa análise foi realizada nenhum software
livre, com as características mencionadas foi encontrado. É possível sim
encontrar softwares livres para módulos específicos, como para biblioteca,
para gestão de matrículas etc.; mas não sistemas completos com módulos
integrados. Esse foi o motivo de todos os softwares escolhidos, aqui, terem
sido proprietários.
Espera-se que em um futuro próximo soluções livres e gratuitas estejam
disponíveis. Apesar disso, ressaltamos que investimentos financeiros são
inevitáveis. Mesmo que se adquira um software livre, dificilmente ele se
adequará totalmente à instituição, o que gerará a necessidade de ajustes
ou nos processos organizacionais ou no próprio programa. Além disso, as
pessoas serão capacitadas para aprender a utilizar as novas ferramentas.
Sendo assim, em qualquer um dos casos haverá gastos, mesmo que apenas
com recursos humanos qualificados para tais necessidades.
Outra opção, ainda, a ser considerada é a própria organização
desenvolver o seu sistema de gestão escolar. Obviamente, esse não é um
item viável para instituições pequenas e que não possuam pessoal técnico
necessário. Porém, algumas instituições possuem setores de informática
próprios, com profissionais qualificados e responsáveis por desenvolver e
manter os sistemas de informação da instituição.
Dessa forma, uma das incumbências desse setor seria o de desenvolver
um software de gestão escolar específico para a realidade daquela instituição.
Mas antes disso, deve sempre ser feita uma análise rigorosa de viabilidade,
pois podem chegar à conclusão que será menos custoso, mais rápido e
seguro contratar uma empresa para desenvolver o programa desejado ou
investir em um já de renome no mercado.

10.6 GESTÃO DE CURSOS A DISTÂNCIA
Quando se fala em gestão escolar em geral, vem à mente a escola
tradicional, com alunos e professores distribuídos em salas de aulas.
Porém, não se pode esquecer-se da modalidade a distância ou mesmo da
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semipresencial, ou seja: aquelas em que em boa parte do tempo o ensino
se dá em tempo e local distinto do aprendizado, uma vez que alunos e
professores se encontram fisicamente separados.
Nesse caso, a questão da gestão escolar é, ainda, mais complexa. Se
na educação presencial são vários os aspectos necessários a serem tratados
por softwares específicos de gestão, no caso da educação a distância (EaD),
outros mais são necessários.
Se o aluno e o professor não estão presentes em uma sala de aula física,
deve haver um meio substituto para que essa interação ocorra. Conforme
citam Moore e Kearsley (2008) deve haver um sistema que contenha, entre
outros:
• Um subsistema para o professor estruturar o conhecimento a ser ensinado/aprendido, em materiais e atividades para os alunos;
• Um subsistema que transmita o curso para os alunos;
• Um ambiente em que professor e aluno possam interagir, ou seja,
onde os alunos tirem dúvidas, o professor dê caminhos a serem seguidos, sugestões etc.
• Um ambiente onde os alunos possam interagir entre si e com outras
pessoas da instituição;
• Um subsistema que controle e avalie os resultados dos alunos.
Para atender tal demanda vários softwares têm sido desenvolvidos
nos últimos anos, dos quais se destaca os Ambientes Virtuais de
Aprendizagem (AVAs). Conforme cita Almeida (2003), os AVAs são sistemas
computacionais disponíveis na , destinados ao suporte de atividades
mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação. Eles permitem
integrar múltiplas mídias, linguagens e recursos, apresentar informações
de maneira organizada, desenvolver interações entre pessoas e objetos
de conhecimento, elaborar e socializar produções tendo em vista atingir
determinados objetivos.
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Assim, é pelos ambientes virtuais de aprendizagem que trabalha
a maioria das instituições que ofertam cursos a distância, na atualidade.
No caso dos cursos semipresenciais, os AVAs são utilizados para
complementação dos estudos.
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Os principais AVAs disponíveis hoje são: Moodle (http://moodle.org/),
Teleduc (www.teleduc.org.br/), Blackboard (www.blackboard.com/), Amadeus
(http://amadeus.cin.ufpe.br/) entre outros. Uma característica interessante é o
fato de, ao contrário dos sistemas de gestão escolar, a maioria dos bons AVAs
é software livre.
As instituições que trabalham com algum tipo de curso a distância ou
semipresencial necessitam desses dois tipos de sistemas, ou seja, tanto os
ambientes virtuais de aprendizagem, como os sistemas de gestão escolar. E
que, além disso, esses sistemas devem ser integrados.
Vê-se aqui, novos desafios ainda buscando serem superados no
momento atual. O que se tem visto são iniciativas pontuais de integração
dos AVAs com os sistemas de gestão, mas devido à expansão da EaD nos
últimos anos é possível que em breve surjam outras soluções.

10.7 SABERES IMPORTANTES PARA PARTICIPAÇÃO DA
GESTÃO DA ESCOLA FRENTE ÀS TICs
A implantação de sistemas de gestão escolar, e até mesmo dos AVAs
(nos casos dos cursos a distância ou semipresenciais), mostra-se essencial
para o cotidiano escolar. Porém, partindo de uma concepção democráticoparticipativa, não basta a instituição dispor de tais sistemas, os profissionais
que trabalham na escola precisam desenvolver e pôr em ação os saberes
específicos para participar das práticas de gestão.
Dessa forma, Libâneo (2004) lista alguns tópicos que indicam
conhecimentos e práticas que podem auxiliar os professores a participarem,
ativamente, dos processos e práticas da organização e da gestão da escola:
a) Desenvolver capacidade de interação e comunicação entre si e com
os alunos de modo a participar, ativamente, de um grupo de trabalho
ou de discussão e promover esse tipo de atividade com os alunos. Essas
capacidades envolvem um conjunto de habilidades, tais como: bom
relacionamento com colegas, disposição colaborativa, saber expressarse e argumentar com propriedade, saber ouvir, compartilhar interesses 247
e motivações. Inclusive, essa é uma capacidade significativa para os
cursos a distância ou semipresenciais, sendo necessárias formas de
comunicação escrita que ampliem a compreensão e a comunicação.

Jesus, Renata G.
Fávero, Rutinelli
Nunes, Vanessa B.

b) Desenvolver capacidades e habilidades de liderança, ou seja: a
capacidade de influenciar, motivar, integrar e organizar pessoas
e grupos a trabalharem para a consecução de objetivos. É preciso
que se consiga da equipe o compartilhamento de intenções, valores,
práticas, de modo que os interesses do grupo sejam canalizados
para esses objetivos e que várias pessoas assumam a liderança e
desenvolvam essas qualidades. Trata-se da liderança cooperativa que
envolve determinados requisitos como: capacidade de comunicação
e de relacionamento com as pessoas, saber escutar, saber expor
com clareza suas ideias, capacidade organizativa (saber definir um
problema, propor soluções, atribuir responsabilidades, coordenar
o trabalho, acompanhar e avaliar a execução), compreender as
características sociais, culturais e psicológicas do grupo.
c) Compreender os processos envolvidos nas inovações organizativas,
pedagógicas e curriculares. Para isso, é preciso mudar mentalidades,
saber como introduzir inovações e como são instituídas as novas
práticas. Essa mudança é um processo complexo no qual influem a
história de vida das pessoas, os modos de pensar e agir já consolidados,
as atitudes de acomodamento, a resistência a mudar práticas etc.
Portanto, a introdução das inovações será feita de modo planejado,
cuidadoso, implicando ações e procedimentos concretos.
d) Aprender a tomar decisões sobre os problemas e os dilemas da
organização escolar, das formas de gestão e da sala de aula. Isso requer
alguns procedimentos como o levantamento de dados e informações
sobre a situação analisada, a identificação dos problemas e das possíveis
causas, a busca de soluções possíveis, a definição de atividades a serem
postas em prática e a avaliação da eficácia das medidas tomadas.
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e) Conhecer, informar-se, dominar o conteúdo da discussão para
ser um participante atuante e crítico, uma vez que ninguém pode
participar, plenamente, de uma equipe se não estiver bem informado
sobre os assuntos tratados. Há três campos de conhecimento
em relação aos quais os professores precisam estar muito bem
informados: a legislação, os planos e as diretrizes oficiais; as normas e
as rotinas organizacionais; as questões pedagógicas e curriculares. As
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escolas devem tornar disponíveis aos professores e pessoal técnicoadministrativo os documentos básicos da legislação federal, estadual
e municipal, dentre eles: cópias da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, do Plano Nacional de Educação, dos Parâmetros
Curriculares Nacionais, do Regimento Escolar; esses documentos
também são encontrados e disponibilizados com suas atualizações,
em sites tais como: http://www4.planalto.gov.br/legislacao; http://
www.prolei.inep.gov.br/ e http://portal.mec.gov.br (legislação).
f) Saber elaborar planos e projetos de ação. Os pedagogos e professores
são responsáveis pelo projeto pedagógico-curricular e outros das suas
especialidades. É imprescindível que todos desenvolvam competência
para realizar diagnósticos, definir problemas, formular objetivos, gerar
soluções e estabelecer atividades necessárias para alcançar os objetivos.
g) Aprender métodos e procedimentos de pesquisa. O professorpesquisador é um professor que sabe formular questões relevantes
sobre sua própria prática e tomar decisões que apresentem soluções
a essas questões e para isso necessita dominar alguns procedimentos
básicos da pesquisa. A pesquisa é uma forma de trabalho colaborativo
para a solução dos problemas da escola e da sala de aula e tem como
resultado a produção de conhecimentos pelos professores sobre o
seu trabalho. Na pesquisa, assim como na construção de projetos,
é possível (e bastante interessante) a utilização de recursos que
possibilitem textos, planilhas e desenhos colaborativos
h) Familiarizar-se com as modalidades e os instrumentos de avaliação
do sistema, da organização escolar e da aprendizagem. Todas as
pessoas que trabalham na escola e que participam dos processos
de gestão e tomada de decisões precisam dominar conhecimentos,
instrumentos e práticas de avaliação, objetivando a melhoria contínua.
Os instrumentos de avaliação hoje contam com muitas possibilidades
de uso das TICs, desde as ferramentas para democratização do acesso
(, por exemplo) até o local de armazenamento. E é importante que os
sujeitos da instituição dominem formas de uso desses instrumentos. 249
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Vale destacar que além dos professores, os demais profissionais
devem desenvolver uma série de saberes para participar ativamente da
gestão escolar. Por esse motivo, na formação continuada, que possuam
entre suas temáticas, tanto os processos como os softwares de gestão são
extremamente necessários.

10.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A simples utilização de ferramentas isoladas que atendam a setores
escolares específicos trazem mais problemas do que soluções, porque levam
a inúmeras repetições de informações, desgastes, perda de tempo e a própria
desestabilização do sistema. Assim, é necessário dispor de ferramentas
integradas pelos sistemas de gestão. Porém, somente um bom sistema não
é suficiente para alcançar o sucesso na gestão escolar. Vale lembrar que os
sistemas discutidos nesse artigo são pacotes gerais a serem utilizados por
quaisquer instituições. Assim, apresentam características que são diferentes
dos processos de uma organização específica.
Uma opção é a instituição desenvolver, ou contratar uma empresa para
desenvolver um software exclusivo para ela. Nesse caso, o primeiro passo
é analisar os processos e adequar o sistema a eles. Porém, quando falamos
em pacote, é a organização que deve modificar sua forma de trabalho para
adaptar os processos ao programa escolhido.
Em qualquer dos casos teremos gastos envolvidos e mudanças nas
rotinas de trabalho. E isso é ainda mais marcante se a instituição oferecer
cursos a distância ou semipresenciais, pois nesse caso contará, também, com
ambientes virtuais de aprendizagem, que também devem ser integrados
com seu sistema de gestão.
A equipe deve estar preparada para as mudanças necessárias e,
assim, desenvolver saberes que permitam crescente participação na de
gestão. Porém, nesse processo é comum surgirem problemas decorrentes
da resistência à mudança organizacional, que nem sempre são levados em
conta quando se implanta um novo sistema. Assim, seria interessante que
as pesquisas com esse foco fossem efetuadas em organizações educacionais.
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Outro ponto importante a ser citado é que a avaliação dos sistemas de
gestão escolar desse artigo foi bastante sucinta e não retrata a profundidade
com que de fato é feita a avaliação em uma organização. Lá, devem ser
levados em conta diversos fatores específicos a sua realidade, tais como:
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• Os objetivos que se pretende atingir com o sistema de gestão escolar,
ou seja: quais funcionalidades se deseja;
• A forma com que se pretende utilizar o sistema (em uma máquina,
em rede, pela etc);
• O quanto se pretende investir financeiramente para aquisição e suporte do sistema;
• Quanto tempo se tem disponível para a implantação;
• Se os módulos são compatíveis e integráveis com outros sistemas;
• Como se dará o treinamento das equipes que utilizarão o sistema;
• Se há documentação disponível;
• Como é a usabilidade do sistema (mais fáceis ou difíceis de usar);
• Se há meios para se sugerir melhorias.
• Por fim, vale destacar que na literatura existem vários critérios e
normas para avaliação de software que podem, perfeitamente, serem
utilizados como apoio para avaliação dos sistemas de gestão escolar
(AROUK, 2001; CUSTÓDIO, 1983).
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