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RESUMO 
 
 
 
 
 

 
 

 
“Estratégias cognitivas do professor na aprendizagem do uso do software Everest: 
contribuições para uma metodologia de formação docente” é uma pesquisa realizada por meio 
de  investigação-ação, que durou de 2003 a 2005, na cidade de Goiânia/Goiás. A pesquisa 
empírica sobre a formação foi realizada com dois grupos de professores, em dois locais 
diferentes, tendo como carga horária 20 horas presenciais e 20 horas a distância, sendo 
acompanhada pelo uso de vários procedimentos de coleta de dados, como a observação 
acompanhada de anotações em Diário de Campo, audiogravação, a videogravação, grupo 
focal, aplicação de questionário e ferramentas da web como chat, fórum e lista de discussão. 
O referencial teórico de análise de dados, e para a produção do material oferecido na 
formação contou com a metodologia de projetos de trabalho, embasada em Hernández e 
Ventura (1998), na mediação pedagógica e colaboração entre pares de Vygotsky (1998, 
1998b), no processo de construção de conhecimento de Vasconcellos (1993, 2004), na 
problematização, autoria e autonomia de Freire (1977, 1987, 1996, 2000) e, por fim, na 
formação de professores reflexivos e autônomos de Nóvoa (1992, 1995, 2002, 2005). A 
análise dos dados foi realizada considerando três aspectos: o significativo e a previsão na 
construção de conhecimento; a construção de conhecimento com o software de autoria 
Everest; a importância da motivação e da afetividade no processo de construção do saber. 
Estes aspectos auxiliaram na evidência das estratégias cognitivas que os professores 
utilizaram durante a formação. Os resultados da pesquisa apontam as estratégias cognitivas 
que os professores utilizaram e, por meio destas e dos processos utilizados pela formadora-
pesquisadora, evidenciaram uma metodologia de formação para professores para o uso do 
software de autoria com sucesso. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: estratégias cognitivas; formação de professores; software de autoria; 
informática educativa; mediação e intervenção pedagógica; metodologia de trabalho; 
motivação. 
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"Teacher cognitive strategies in learning how to operate the Everest software: contributions to 
a methodology of teacher education" is a research work conducted through the action-
investigation methodology, from 2003 to 2005, in the city of Goiânia, Goiás. Empirical 
research was conducted on a teacher education program with two groups of teachers, in two 
different sites, with a workload of 20 in-house training hours and 20 distance learning hours, 
and it was followed by the use of various data collecting procedures, such as observation 
followed by log notes, audio recordings, video recordings, a focus group, questionnaires, and 
web tools such as chat rooms, discussion forums, and discussion lists. Theoretical reference 
for data analysis and for the production of material offered in the education program relied on 
the methodology of project work, based on the works of Hernández and Ventura (1998), in 
the pedagogical mediation and peer collaboration found in Vygotsky (1998, 1998b), in the 
process of knowledge building found in Vasconcellos (1993, 2004), in the problem-
generating process, authorship, and autonomy found in Freire (1977, 1987, 1996, 2000) and, 
finally, in the education of reflexive and autonomous teachers found in Nóvoa (1992, 1995, 
2002, 2005). Data analysis took three aspects into consideration: the significative and 
prediction in knowledge building; the building of knowledge aided by the Everest authorship 
software; the importance of motivation and affection in the process of knowledge building. 
Such aspects helped bring evidence on the cognitive strategies used by teachers during their 
education program. Research results show the cognitive strategies used by the teachers and, 
through these strategies and the processes used by the educator-researcher, have produced a 
methodology for the successful use of authorship software in teacher education programs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: cognitive strategies; teacher education; authorship software; educational 
computing; pedagogical mediation and intervention; work methodology; motivation. 
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“Estrategias cognitivas del profesor en el aprendizaje del uso del software Everest: 
contribuciones para una metodología de formación docente” es una  pesquisa realizada por 
medio de investigación-acción, que duró de 2003 hasta 2005, en la ciudad de Goiania\Goiás. 
La pesquisa empírica sobre la formación fue realizada con dos grupos de profesores, en dos 
sitios distintos, teniendo como carga-horaria 20 horas presenciales y 20 horas a la distancia, 
siendo   acompañada por el uso de varios procedimientos de colecta de datos, como la 
observación acompañada de apuntes en diario de Campo, audio grabación, video grabación, 
grupo focal, aplicación de cuestionario y herramientas de la web como chat, fórum y lista de 
discusión. El referencial teórico de análisis de datos, y para la producción del material 
ofrecido en la formación se contó con la mediación pedagógica y colaboración entre pares de 
Vygotsky (1998, 1998b), en el proceso de construcción de conocimiento de Vasconcelos 
(1993, 2004), en la problemática, autoría y autonomía de Freire (1977, 1987, 1996, 2000) y, 
por fin, en la formación de profesores reflexivos y autónomos de Nóvoa (1992, 1995, 2002, 
2005). El análisis de los datos fue realizado considerando tres aspectos - el significativo y la 
previsión en la construcción de conocimiento con el software de autoría Everest; la 
importancia de la motivación y de la afectividad en el proceso de construcción del saber. 
Estos aspectos auxiliaron en la evidencia de las estrategias cognitivas que los profesores 
utilizaron durante la formación. Los resultados de la pesquisa señalan las estrategias 
cognitivas que los profesores utilizaron y, por medio de estas y de los procesos utilizados por 
la formadora- investigadora, evidenciaron una metodología de formación para profesores para 
el uso del software de autoría con éxito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS-CLAVE : estrategias cognitivas; formación de profesores; software de autoría; 
informática educativa; mediación e intervención pedagógica; metodología de trabajo; 
motivación. 
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INTRODUÇÃO 1 

 
 

 
Meses... muitos meses se passaram até completar dois anos de estudo, pesquisa e 

escrita. Dando tempo ao tempo e, muitas vezes, ansiosa, impaciente, cautelosa e nervosa, fui 

amadurecendo e procurando no meu âmago mais profundo todas as forças necessárias para 

que este trabalho fosse relevante, desse certo e pudesse trazer contribuições significativas para 

as pessoas que se interessam pela informática educativa, para a sociedade, para a escola e, 

principalmente, para os professores que buscam caminhos e alternativas para a utilização do 

laboratório de informática. Depois de muito estudo e contribuições diversas, a culminância da 

pesquisa gerou a dissertação “Estratégias cognitivas do professor na aprendizagem do uso do 

software Everest: contribuições para uma metodologia de formação docente”. 

Se este estudo não traz todas as respostas a tantas dúvidas que  o tema suscita, pelo 

menos aborda uma parcela delas e busca indícios que possam contribuir para a formação de 

professores para o uso do computador, mostrando um caminho possível de ser trilhado. 

Mas como tudo começou? Há aproximadamente seis anos tive a oportunidade de vivenciar a 

inserção de um laboratório de informática numa escola da rede privada em que era professora. 

Estar ali e presenciar o uso sem propósito do laboratório foi uma coisa que me instigou 

bastante: com uma infra-estrutura excelente, sala ampla e ótimas condições de uso, por que o 

laboratório não era aproveitado? Por que os professores não o utilizavam com freqüência? 

Nesse momento, eu mesma já fazia uso pessoal do computador, mas nunca o tinha utilizado 

como mediador do processo ensino-aprendizagem. A partir daí, comecei a buscar estudos, 

teorias e cursos que pudessem me auxiliar a encontrar respostas às minhas indagações. 

Com o tempo, fui convidada a exercer, na mesma escola, a função de coordenadora de 

informática educativa. Aceitei o desafio e com ele aprendi, estudei, construí e descobri que o 

acompanhamento e a formação dos professores para o uso do computador na escola eram 

cruciais para um maior aproveitamento desse recurso, de forma significativa e com objetivos 

delineados previamente. 

Nessa época, na tentativa de acompanhar e pesquisar o processo de uso do computador 

com os professores, e motivada por minha prática docente, percebi a importância e a 

possibilidade de construção de conhecimento utilizando o software de autoria Everest. 

Quando fiz o curso de especialização realizei uma pesquisa-ação em que eu e meus alunos 

                                                 
1 O presente trabalho foi realizado com o apoio da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior) /PAPED (programa para apoiar projetos que visem o desenvolvimento da educação presencial 
e/ou a distância), entidades do Governo Brasileiro voltada para a formação de recursos humanos. 
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construímos um jogo chamado “Claude Monet e o Meio Ambiente”, utilizando o software de 

autoria Everest e o laboratório de informática. Essa experiência demonstrou quão rico foi o 

projeto e quantas coisas construímos a partir dele. Mas, ao terminar essa pesquisa 

monográfica, me questionei se o uso do software de autoria poderia ser uma ferramenta que 

auxiliasse a mediação pedagógica no processo de ensino-aprendizagem, favorecendo a 

construção de novos conhecimentos, e de como poderia ocorrer essa construção. Foi aí que 

procurei o Mestrado em Educação para que eu pudesse, com outros pesquisadores, buscar as 

respostas para essas minhas inquietações. 

Não tive a pretensão de esgotar o estudo da relação entre os recursos que o software de 

autoria oferece e sua aplicação nos processos de ensino e aprendizagem, mesmo porque 

estamos lidando com um objeto de estudo em constante processo de mudança. Meu objetivo 

foi conhecer e observar as estratégias cognitivas às quais os professores recorrem quando 

participam de uma formação destinada a ensinar-lhes a usar o software de autoria Everest, 

mediante uma metodologia própria, construída para esta pesquisa. O instrumento escolhido 

para a construção de conhecimento foi o projeto de trabalho. 

Esta pesquisa sobre a formação de professores para o uso de software de autoria na 

construção do conhecimento, mediada pela ação pedagógica, vai servir de subsídio para 

futuras reflexões sobre novas formas de se usar o computador na educação presencial e a 

distância. Por outro lado, os professores participantes do curso de formação que ministrei 

poderão visualizar novas formas de trabalho, por terem-nas vivenciado antes como processo 

de construção. 

Espero contribuir para a formação de professores reflexivos sobre a sua prática 

pedagógica com o uso do computador, desmitificar o uso dessa ferramenta tanto no ensino 

presencial quanto a distância, favorecer a construção de conhecimento e mostrar que todos 

podem ser incluídos nesse processo, de forma motivadora e afetuosa. Pretendo que a 

educação tecnológica passe a ser vista de forma mais abrangente e construtiva, valorizando o 

processo de ensino, enriquecendo a prática pedagógica, possibilitando o acesso a um software 

educativo que fundamente essa formação viabilizadora de estratégias empreendedoras na rede 

de ensino pública. 

O projeto desta pesquisa recebeu uma premiação e fui contemplada com uma bolsa de 

estudos do PAPED (Programa de Apoio à Pesquisa em Educação a Distância), desenvolvido 

pela Secretaria de Educação a Distância - SEED, do MEC, em parceria com a CAPES, para 

apoiar projetos que visem o desenvolvimento da educação presencial e/ou a distância.  

Este estudo também fez parte de uma pesquisa macro, a chamada “Reducativa / Redes 

de comunicação educativa – capacitação integrada: universidade e escolas públicas de 
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educação básica”, que engloba três projetos de mestrado e um de iniciação científica, todos 

sob a orientação da professora Mirza Seabra Toschi. O objetivo da pesquisa Reducativa foi 

criar uma rede virtual entre Goiânia e Anápolis, e dentro dessas próprias cidades, congregar 

professores e alunos para, inicialmente, mapear, caracterizar e analisar as experiências bem-

sucedidas desenvolvidas com o uso de informática em escolas públicas. Buscou-se, nesse 

processo, a capacitação de docentes para uso das tecnologias, sem os temores e angústias que, 

com freqüência, os têm acompanhado quando se vêem envolvidos com tecnologias no 

ambiente escolar. 

Inicialmente, a pesquisa foi realizada em conjunto pela equipe da Reducativa, para a 

realização do mapeamento das escolas públicas de Goiânia que possuíam, na época, 

laboratório de informática, além de um levantamento das atividades dos NTEs (Núcleo de 

Tecnologia Educacional) do município de Goiânia e do estado de Goiás. Depois, dentre as 

escolas pesquisadas, eu defini três (uma municipal, uma estadual e uma federal para abarcar 

todas as esferas do ensino) para coletar dados no que se refere ao uso do laboratório de 

informática e aos softwares que a escola possuía. Esses dados foram obtidos por meio de 

observação e registro no diário de campo, com entrevistas realizadas com professores, 

dinamizadores e multiplicadores, e com a análise de documentos, como os projetos 

desenvolvidos pela escola e o PPP (Projeto Político-Pedagógico). 

Posteriormente, planejei e montei o material do curso e o ofereci para as escolas 

pesquisadas. Devido à falta de disponibilidade de tempo para todos os interessados, ofereci 

dois cursos em semanas diferentes, de 40 horas cada, sendo 20 horas presenciais e 20 horas 

com ferramentas a distância. Por meio desta formação, busquei saber: quais são as estratégias 

cognitivas que os professores utilizam para aprenderem a usar o software de autoria Everest? 

Considerando a dimensão do trabalho, do diálogo entre a ação e reflexão que é 

necessária acontecer, foi adotada uma metodologia com instrumentos de coleta de dados 

flexíveis e abertos. A metodologia que escolhi foi uma pesquisa-ação e, por isso, teve como 

instrumento de coleta de dados protocolos de registros, com anotações das observações feitas 

em cada dia da formação; videogravação de grupos focais, realizados no início e no final da 

formação; audiogravação, com a qual, pesquisadora-formadora, ia acompanhando cada 

participante no seu computador no momento em que ia desenvolvendo a sua atividade com o 

software de autoria Everest; questionário de avaliação sobre a formação; entrevista semi-

estruturada, a ser utilizada como guia no grupo focal; o projeto desenvolvido por cada 

participante; e, as ferramentas de interação a distância. 

Como a problematização da pesquisa é voltada para que possa emergir as estratégias 

cognitivas que os professores utilizam ao aprender a usar o software de autoria Everest, tive 
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como instrumento de coleta de dados o grupo focal acompanhado da videogravação. Como no 

grupo focal, eu enquanto pesquisadora-formadora necessitaria, apoiada por um roteiro de 

questões semi-estruturadas para a discussão, estar atenta ao que iria ser falado pelos 

professores, expressado, emergido, resolvi videogravar para poder analisar posteriormente 

com mais detalhes com relação à reação de cada participante, à fala, às relações afetivas 

estabelecidas entre o grupo e sobre a atividade realizada com o software. 

No momento em que cada professor foi para o computador desenvolver o seu projeto 

utilizei como instrumento para a coleta de dados a observação, o registro no diário de campo 

acompanhado da audiogravação. A videogravação não serveria neste momento, pois não 

conseguiria atender a observação mais detalhada que era necessária ocorrer. Essa observação 

acompanhada da mediação-intervenção realizada por mim foi fundamental, tanto para a coleta 

de dados a respeito das estratégias cognitivas que utilizavam, quanto à mediação pedagógica 

que realizava para o desenvolvimento e aprendizagem dos participantes com relação ao uso 

do software. 

No final da formação foi aplicado um questionário de avaliação para análise de como 

os participantes viram o seu processo de construção de conhecimento. Como vários 

participantes tiveram dificuldade em expor por escrito as suas percepções sobre o 

desenvolvimento do curso, elaborei a parte do curso-formação a distância utilizando o chat, 

fórum e lista de discussão resgatando as atividades realizadas e como realizaram, bem como 

travamos discussão sobre o software, tirando dúvidas sobre o mesmo.  

A apresentação da pesquisa está dividida em três capítulos. O Capítulo I aborda a 

opção pela pesquisa-ação e a formação de professores proposta, bem como traz uma 

problematização do atual contexto em que vivemos, nele situando as tecnologias e o uso do 

computador. 

Em seguida, no Capítulo II, são abordadas as concepções de formação de professores 

existentes, enfatizando a formação do professor reflexivo, destacando as possibilidades de 

dimensão coletiva, autônoma e participante, de que fala Nóvoa (1992, 1995, 2002, 2005). Os 

campos teóricos que subsidiam a análise dos dados da pesquisa também são apresentados 

nesse capítulo. São discutidos a concepção de projeto de trabalho (HERNÁNDEZ e 

VENTURA, 1998), os tipos de software, as contribuições de Vygotsky (1998, 1998b), Paulo 

Freire (1977, 1987, 1996, 2000) e Celso Vasconcellos (1993, 2004), no que diz respeito à 

construção de conhecimento. 

O Capítulo III apresenta o detalhamento dos dois grupos da formação, das três escolas 

que foram pesquisadas e nele defino as três categorias que me auxiliaram na descrição de 

alguns diálogos e situações da formação e dos grupos focais, identificando as estratégias 
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cognitivas que foram surgindo, as situações que promoveram o seu aparecimento, bem como 

as mediações provenientes desse processo.  

Na conclusão busco analisar as estratégias cognitivas que apareceram e foram 

evidenciadas, agora incluindo uma reflexão da metodologia de formação como causa das 

situações geradoras de possibilidades de construção de conhecimento e mediação pedagógica, 

bem como  o resultado e contribuição do estudo realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I – PESQUISA, FORMAÇÃO DE PROFESSORES E 

INFORMÁTICA EDUCATIVA: A SUPERAÇÃO DO DEFAULT 2 

 
A informática aplicada à Educação tem dimensões mais profundas que não 
aparecem à primeira vista. Enfrentar essa nova realidade significa ter como 
perspectiva cidadãos abertos e conscientes, que saibam tomar decisões e trabalhar 
em equipe. Cidadãos que tenham capacidade de aprender a aprender e de utilizar a 
tecnologia para a busca, a seção, a análise e a articulação entre informações e 
dessa forma, construir e reconstruir continuamente os conhecimentos, utilizando-
se de todos os meios disponíveis, em especial dos recursos do computador. 
Pessoas que atuem em sua realidade tendo em vista a construção de uma sociedade 
mais humana e menos desigual (MARIA ELIZABETH ALMEIDA; FERNANDO 
ALMEIDA, 1999, p. 50). 

                                                      
Para ilustrar a reflexão que venho desenvolvendo escolhi a epígrafe acima, porque ela 

vem ao encontro de minha experiência pessoal de professora e ajuda a explicitar o meu 

interesse pelo uso da informática na escola. A presença do computador no ensino representou 

um fator de mudança, tanto na minha vida e prática docente como nos processos de 

aprendizagem meus, de meus alunos e dos demais profissionais com quem trabalho. Trouxe 

também muitas dúvidas e questionamentos. Estudar, compreender e tentar contribuir com 

reflexões sobre a tecnologia e, mais especificamente, sobre a relação entre a informática e 

                                                 
2 Default significa padrão, é um valor predefinido assumido automaticamente por computadores e programas. 
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educação têm sido minha preocupação há alguns anos, devido à minha prática educativa e aos 

novos desafios impostos à escola atualmente, já que 

 
... tanto as inovações tecnológicas quanto as suas aplicações dependem de muitos 
fatores e padrões interativos entre sociedade e tecnologia. Não é a tecnologia que 
remodela as formas de ação material da sociedade, mas a sua apropriação com 
diferentes objetivos, em diferentes tipos de aplicações e usos. [...] O fato é que a 
tecnologia não determina a sociedade, mas novas formas sociais podem surgir em 
conseqüência de transformações tecnológicas, da iniciativa empreendedora e do seu 
uso/aplicação criativo (ANDRADE, 2003, p.58). 
 

Entre as tecnologias na escola, o computador tem um papel de destaque, por sua 

característica de interatividade, disponibilizando simultaneamente várias mídias, por possuir 

um grande poder de processamento de informação e, ao mesmo tempo, dependendo da forma 

como é utilizado, por ser uma ferramenta de mediação e construção do conhecimento. Ele 

permite ao usuário construir objetos virtuais, modelar e representar coisas. O uso da 

informática criativa e com intenções educativas difere da utilização do computador sem 

critério, numa situação de apenas deslumbramento tecnológico e de sedução de clientes, sem 

propósito educacional (SANTOS, 2003). 

Este estudo faz parte de uma pesquisa maior, chamada “Reducativa / Redes de 

comunicação educativa-capacitação integrada: universidade e escolas públicas de educação 

básica”, constituída de três projetos de mestrado e um de iniciação científica e sob a 

orientação da professora doutora Mirza Seabra Toschi. O objetivo principal da Reducativa foi 

o de formar uma rede virtual entre Goiânia e Anápolis, congregando professores e alunos. De 

início, foi feito o mapeamento das experiências bem-sucedidas desenvolvidas com o uso de 

informática em escolas públicas, com vistas à capacitação do professor para uso das 

tecnologias, sem os temores e angústias que, com freqüência, o têm acompanhado quando se 

vê envolvido com tecnologias no ambiente escolar. 

Os estudos desenvolvidos pelas pesquisadoras da Reducativa foram: Leme (2004) 

realizou uma pesquisa a respeito da prática docente no laboratório de informática, voltada 

para o uso bem-sucedido da Internet; Faria (em finalização) observou as práticas bem-

sucedidas  desenvolvidas nos laboratórios de informática e, por fim, esta pesquisa sobre as 

estratégias cognitivas que os professores utilizam para aprender a usar o software de autoria 

Everest, a partir de um curso de formação. O projeto de iniciação científica foi realizado pela 

aluna Rubiana Moreira, que atualizou e criou novos links para o Museu Virtual da Educação 

em Goiás – www.fe.ufg.br/museu. Foi produzido um vídeo com a história da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal de Goiás, e reorganizado e digitalizado todo o acervo 

fotográfico dessa unidade. 



 18 

Inicialmente, a pesquisa Reducativa foi realizada em conjunto pelas três alunas do 

mestrado, mediante um levantamento feito nos Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE) da 

prefeitura de Goiânia e do governo do Estado de Goiás. O objetivo foi o de identificar as 

escolas da cidade de Goiânia que poderiam ser consideradas exitosas, ou seja, que já 

utilizavam o laboratório de informática educativa no processo de ensino-aprendizagem, e 

cujas práticas educativas possibilitassem o diálogo permanente, com variadas perspectivas e 

entre diferentes sujeitos. A proposta foi realmente desafiadora, por considerar os sujeitos 

pesquisados como elementos únicos e não-padronizados.  

Os NTEs do Estado e do município de Goiânia indicaram as escolas que estavam 

realizando um trabalho “interessante” na área, durante encontro com as pesquisadoras. Os 

profissionais do NTE do município, no entanto, se sentiram inseguros em indicar as escolas. 

A fala dos multiplicadores mostra isso: “Não vejo nenhuma escola...tenho medo em apontar. 

As outras ficam com ciúme e questionam. Cada período tem uma escola que faz um trabalho 

interessante” (multiplicador Evandro, nome fictício, do NTE do município, 2003); “As 

tentativas são diferentes em cada escola” (multiplicadora Nair, nome fictício, 2003). Mas, no 

desenrolar da conversa, foram oferecendo indícios de que as escolas que vinham 

desenvolvendo um trabalho melhor eram as do Programa Nacional de Informática Educativa 

(ProInfo), e, ao final do encontro, indicaram nove escolas.  

Os funcionários do NTE do Estado de Goiás não atenderam pessoalmente as 

pesquisadoras; apenas lhes entregaram lista com os nomes das escolas de Goiânia, marcando 

as que possuíam laboratório e acesso à Internet. 

O passo seguinte foi a definição de como seriam realizadas as pesquisas nas escolas e 

quais delas ficariam sob a responsabilidade de cada pesquisadora. Cada uma de nós, 

pesquisadoras, visitou um grupo de escolas de educação básica, realizando um primeiro 

levantamento de dados, caracterizando as experiências já existentes, para, a partir delas, 

diagnosticar as necessidades e propor a capacitação integrada. Foram identificadas as escolas 

que possuíam laboratório com acesso à Internet e utilizavam o laboratório com freqüência 

para as observações e, então, cada pesquisadora definiu as escolas-campo de sua pesquisa. A 

partir disso, selecionei três escolas, representativas dos três esferas administrativas de ensino: 

federal, estadual e municipal. O critério de escolha foi baseado na observação preliminar das 

experiências educacionais realizadas nos laboratórios de informática das escolas públicas 

visitadas.  

 O presente estudo teve como finalidade desenvolver uma formação continuada de 

professores para o uso do computador, mas que não fosse voltada para o puro treinamento 

técnico, mas que os motivasse para usar essa mídia de forma transformadora, mediante novas 
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formas de interação e relação social. Além disso, objetivou ainda, verificar as estratégias 

cognitivas que os professores utilizam quando constroem conhecimento ao usar o software de 

autoria Everest como ferramenta midiática. As preocupações que nortearam minhas atividades 

com os professores foram majoritariamente pedagógicas.  

Não são as tecnologias que vão revolucionar o ensino ou a educação, mas a maneira 

como elas são utilizadas. Pensando esse uso para além das máquinas, centrado nas pessoas 

que estão envolvidas com o uso da informática no ensino, interessei-me em planejar e realizar 

uma formação de professores como instrumento de pesquisa, para observar suas estratégias 

cognitivas para aprender a usar o software de autoria Everest. Esse software foi escolhido, 

entre outros softwares de autoria, por apresentar maior número de ferramentas e 

possibilidades, ser de fácil manuseio para o professor e o aluno, além de ser um produto 

nacional.  

O software de autoria Everest permite ao usuário a construção de atividades, 

apresentações, jogos, projetos utilizando vários recursos e mídias ao mesmo tempo, como 

som, imagem, texto, animação. Para cada um desses recursos podem ser atribuídas ações e 

propriedades que oferecem dinamismo e interatividade ao que se propõe. Ao abrir o software, 

aparecem a tela, a caixa de ferramentas e a barra de menu/comandos. Por meio da caixa de 

ferramentas, a pessoa pode incluir os objetos na tela enquanto cria a aplicação, atribuindo-

lhes propriedades e ações. 

Vale ressaltar que esse programa realiza atividades auto-executáveis, ou seja, quando 

se termina de desenvolver o projeto, a atividade ou o aplicativo, gera-se executável no 

software, para salvá-los (guardá-los) no HD3 do computador, em um CD-Rom ou disquete. 

Esse arquivo pode ser instalado em qualquer outro computador, mesmo que não tenha o 

Everest. Depois que gerar executável, outras pessoas não terão acesso à programação do 

software, apenas ao trabalho pronto. 

 A integração da informática na escola envolve mais do que ensinar a utilizar 

aplicativos. Existe uma concepção equivocada sobre o preparo do professor, que o considera 

apto a trabalhar com o computador e com seus alunos, só depois de ter o domínio técnico da 

máquina. A questão do preparo do professor vai além do treino com ferramentas, pois passa 

muito mais por questões pedagógicas do que tecnológicas. O computador tem que ficar a 

serviço do processo de ensino-aprendizagem, caso contrário, o professor e os alunos não vão 

falar em informática, mas apenas aprender a utilizá-lo, como ocorre comumente em qualquer 

outro ramo de trabalho.  

                                                 
3HD é o disco rígido do computador, ou seja, local em que se salva (guarda) os arquivos no computador. 
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 A relevância desta pesquisa está no fato de que o seu resultado traz novas perspectivas 

para a formação docente, já que penso que se a mediação pedagógica do professor for 

fundamentada em Vygotsky (1998, 1998b) e Freire (1977, 1987, 1996, 2000); na metodologia 

de formação embasada em Vasconcellos (1993, 2004), Hernández e Ventura (1998), 

considerando os três momentos de construção de conhecimento para o sujeito; na metodologia 

dos projetos de trabalho e na concepção de formação de um professor reflexivo e autônomo, 

poderia identificar as estratégias que o professor utiliza para construir novos conhecimentos. 

A intenção é oferecer novas orientações metodológicas para novos cursos de formação de 

professores para o uso do computador. E foi exatamente usando esse embasamento que 

comecei a delinear esta pesquisa. 

 Outro fator considerado importante, e que fez parte das minhas premissas iniciais, é 

que se o professor hoje encontra dificuldades em vislumbrar maneiras, formas ou 

metodologias adequadas para usar no laboratório de informática com seus alunos, participar 

de uma formação diferenciada daquela que ele vem recebendo dos NTEs poderia ser um 

modelo no qual pudesse se inspirar e começar a experimentá-lo ou utilizá-lo com seus alunos. 

A pesquisa teve uma abordagem qualitativa, de forma que, como pesquisadora, 

coloquei-me como uma ativa descobridora do significado das ações e das relações que se 

ocultam nas estruturas escolares.  

 

O pesquisador desempenha, então, seu papel profissional numa dialética que 
articula constantemente a implicação e o distanciamento, a afetividade e a 
racionalidade, o simbólico e o imaginário, a mediação e o desafio, a autoformação e 
a heteroformação, a ciência e a arte (BARBIER, 2000, p.18). 

  

A pesquisa foi do tipo pesquisa-ação, ou seja,  
 

... um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada em estreita 
associação com uma ação [...] e no qual os pesquisadores e participantes 
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo 
ou participativo (THIOLLENT, 1985, p. 14). 

 
Nesse tipo de pesquisa, o pesquisador não realiza apenas o levantamento de 

problemas, mas procura desencadear ações e avaliá-las em conjunto com os envolvidos. O 

objetivo é aumentar o conhecimento e o nível de consciência das pessoas e grupos 

considerados, intervindo na prática de modo inovador, e buscando superar a possível lacuna 

entre teoria e prática. É considerada auto-avaliativa, pois as modificações introduzidas na 

prática são constantemente avaliadas no decorrer do processo de intervenção. 

Para realizar o levantamento das estratégias cognitivas utilizadas pelos professores, 

planejei uma formação continuada com o uso do Everest que possibilitasse a coleta de dados 
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necessários para a elucidação do meu problema. A formação, ao longo da pesquisa foi muito 

importante, pois demonstrou a tripla função que exerceu: foi objetivo, no sentido de ter sido 

um dos propósitos enquanto construção na pesquisa; foi um instrumento de coleta de dados 

elaborado e construído para que os dados emergissem e foi uma metodologia de trabalho 

enquanto resultado e contribuição da pesquisa, na medida em que evidencia uma maneira de 

se realizar a formação de professores de forma efetiva. 

 Os passos para o encaminhamento da pesquisa foram os seguintes: observação e 

reflexão; definição do problema, ou seja, a tomada de consciência de algo que me intrigou 

como pesquisadora, que poderia ser melhorado na área da informática e formação de 

professores para o uso das mídias e o reconhecimento da necessidade de inovação; pesquisa 

preliminar: revisão bibliográfica, observação em sala de aula e levantamento das necessidades 

apresentadas pelas escolas públicas pesquisadas; desenvolvimento de um plano de ação para 

que pudesse observar as estratégias cognitivas utilizadas pelos professores participantes e 

trabalhar uma metodologia diferenciada nos laboratórios; implementação do plano de ação, ou 

seja, da formação continuada; coleta de dados para avaliação dos efeitos da  formação 

realizada; avaliação da formação e das estratégias cognitivas utilizadas pelos professores . 

 A formação dos professores foi cuidadosamente planejada e o critério para a definição 

do universo desta pesquisa foi o conhecimento básico sobre o uso do computador e da 

Internet. Foi realizada com 20 horas presenciais (quatro encontros de cinco horas cada) e 20 

horas a distância. Estas contemplaram o acompanhamento, as trocas e a reflexão sobre os 

projetos construídos pelos participantes, mediante sessões de bate-papo, fórum e lista de 

discussão. 

 A formação foi chamada de “Construir e Inovar: o desvelamento do ambiente 

informático com o software de autoria Everest”. Para a parte presencial, organizei alguns 

materiais que pudessem me auxiliar na coleta dos dados e na orientação dos participantes, de 

acordo com a metodologia que elaborei, e que foram entregues aos professores no início da 

formação: o programa e a apostila do curso, com a indicação de textos teóricos; uma outra 

apostila, com sugestões de sites disciplinares e escolares para pesquisa; um CD demo do 

Everest, para que os professores pudessem usar em casa no período da formação; um 

disquete, para que fossem gravando o projeto desenvolvido durante o curso; uma caneta, um 

lápis e folhas para anotações4. 

 O planejamento do curso, a apostila e o programa foram concebidos visando a 

formação de um professor reflexivo e autônomo, capaz de gerir seu próprio conhecimento, de 

forma significativa e dialógica. Como metodologia, utilizei a proposta dos projetos de 

                                                 
4 Todo esse material pode ser visto nos anexos desta pesquisa. 
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trabalho, pois, por meio dela, além de lidarem com os mais diversos conteúdos e temas, os 

professores poderiam visualizar e vivenciar uma situação possível de ser utilizada com seus 

alunos nas escolas em que trabalham. 

 Essa proposta baseada em projetos não pretendeu apresentar um esquema fechado, 

mas auxiliar o docente a buscar novos caminhos metodológicos com o uso do computador, de 

forma que pudesse, ele mesmo, analisar, refletir e criar o seu próprio projeto, ou seja, 

trabalhar de forma autônoma, criativa, mas colaborativa com seus pares. “Esta forma de 

intervenção é justificada por diversos argumentos. Como poderemos observar, a maioria deles 

está relacionada com a importância que se dá ao aprender a aprender e ao envolvimento do 

aluno em sua aprendizagem” (ZABALA, 1998, p. 155). 

 Cada material foi cuidadosamente elaborado. O programa do curso contempla a 

ementa e a apresentação do curso, com seus objetivos, conteúdo e bibliografia, sendo esses 

dois últimos itens discriminados por encontro.  

A apostila do curso apresenta o software de autoria Everest: o que é, a composição da 

sua tela, as ferramentas, os objetos e as propriedades de cada um deles. Apresento também a 

proposta das atividades, utilizando dois quadros: em um deles, o professor define e escreve na 

sua apostila, inicialmente, o tema e o problema do seu projeto, e no outro, faz um índice 

organizativo, para colocar as perguntas que se quer responder, as fontes de informação sobre 

o assunto, os conteúdos que serão abordados e, por fim, as referências bibliográficas. 

  Na parte presencial, além de pesquisar sobre o tema que estava sendo desenvolvido, os 

professores tinham as seguintes atividades de aprendizagem:  

 - Reconhecimento da tela do Everest, suas ferramentas e possibilidades e propriedades 

de cada objeto. Para conhecer todos esses recursos, cada docente foi construindo a capa do 

seu projeto; 

 - Uso da ferramentas que a Internet possui de interatividade e interação, atividade de 

hiperlink5, tanto para a Internet como para outros aplicativos ou programas, pesquisa na 

Internet; 

 - Dar movimento às imagens, textos, vídeos. Colocar som na atividade; 

 - Ligar as diferentes telas produzidas com cada atividade; 

 - Utilizar o gerador de instalação para que o jogo ou projeto possa ser instalado em 

qualquer computador, mesmo que não tenha o Everest instalado. 

 Os textos teóricos que indiquei para auxiliar os professores e fundamentar as 

atividades propostas foram: “Mediação pedagógica e o uso da tecnologia” (MASETTO, 2000, 

                                                 
5 É um elemento que permite estabelecer uma conexão com outro documento relacionado, que pode ser um 
texto, uma imagem, som, vídeo etc. 
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p. 133- 173), “O texto eletrônico: um novo desafio para o ensino da leitura e da escrita” 

(ÁLVAREZ, 2002, p. 165 – 169) e “Internet na área educacional” ( TAJRA, 2001, p. 141-

169). Esses textos foram escolhidos com o propósito de atender às orientações teóricas e 

metodológicas, a partir do que estava planejado no curso. 

 O enfoque e a metodologia adotados foram determinados tendo em vista o 

atendimento ao que estava sendo refletido ao longo desta pesquisa sobre a formação de 

professores para o uso da tecnologia, ou seja, esta não pode ser vista apenas do ponto de vista 

técnico, e sim voltada para um trabalho técnico, mas também educacional, recontextualizando 

aquilo que o professor já havia aprendido no seu campo de trabalho. “O domínio do técnico e 

do educacional não deve acontecer de modo estanque, um separado do outro. É irrealista 

pensar em primeiro ser um expert em informática para depois tirar proveito desse 

conhecimento nas atividades pedagógicas” (PRADO; VALENTE, 2003, p. 22). 

 Além da metodologia ter sido fundamentada nos projetos de trabalho para a coleta de 

dados, outros instrumentos foram planejados e utilizados para o levantamento do 

desenvolvimento cognitivo dos professores. Para tanto, fiz a previsão de atividades que 

possibilitassem a interação, a criatividade, a autonomia, a motivação e a afetividade, usando 

os seguintes instrumentos de coleta de dados: 

- Mapeamento das escolas públicas de ensino básico e contato com os NTEs, para 

conhecimento prévio das atividades didático-pedagógicas que tiveram sucesso no uso  

do laboratório de informática, para ter os indícios do que vinha sendo trabalhado e de que 

forma, esse trabalho me permite criar laços com as pessoas interessadas em participar do 

curso; 

- Durante a formação, foram feitas observações, por meio de videogravação, anotações em 

diário de campo, entrevistas coletivas em grupo focal também videogravadas antes e após o 

curso, para que eu pudesse acompanhar melhor as interações e a colaboração estabelecida 

entre os participantes, entre os quais me incluía e ter condições para observar a motivação, as 

verbalizações, e as estratégias cognitivas que utilizavam; 

- Acompanhamento dos trabalhos/projetos desenvolvidos pelos professores envolvidos, para 

ver a autonomia, autoria, criatividade na produção a partir da metodologia planejada; 

- Utilização das ferramentas de interação do ambiente E-s@ber, para cursos de Educação a 

Distância da Universidade Federal de Goiás (UFG), para evidenciar a metacognição dos 

participantes, ou seja, os caminhos cognitivos que utilizavam para aprender.    

O desenvolvimento das atividades foi sendo realizado por etapas: diariamente, tivemos 

um momento inicial coletivo, para discussão e apresentação do que seria trabalhado no dia. 

Logo após, o desenvolvimento da atividade, com cada professor em um computador, e, ao 
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final, grupo focal de avaliação da atividade desenvolvida: como foi desenvolvida, 

dificuldades encontradas, fechamento da atividade. Para a realização desses grupos focais, 

planejei um grupo de perguntas semi-estruturadas6 para me orientar. 

Como o grupo focal é uma técnica de investigação que foi introduzida recentemente, 

no final da década de 1980, no Brasil, vale descrevê-la, para maior entendimento. Segundo 

Debus (1994, apud MUNARI; ESPERIDIÃO; MEDEIROS, 2001), grupo focal é um 

instrumento de pesquisa, ou seja, uma das principais técnicas de investigação, que se 

apropriou da dinâmica de grupo, permitindo que um número pequeno de participantes seja 

guiado por um moderador qualificado, para alcançar níveis crescentes de compreensão e 

aprofundamento de questões fundamentais de um tema em estudo. 

  Existem alguns critérios a serem observados na realização de um grupo focal: 

determinar o número de grupos que será formado, as qualidades dos participantes de cada 

grupo (utilizar grupos homogêneos para que não fuja do foco da discussão e pesquisa, ou seja, 

as pessoas participantes devem ter alguma característica em comum), a duração (não deve ser 

muito longo para não ficar cansativo), dimensão (o grupo não deve ser muito grande, para que 

todas as pessoas possam ter a oportunidade e o interesse em participar) e data para a 

realização das discussões (MUNARI; ESPERIDIÃO; MEDEIROS, 2001). 

Na técnica do grupo focal (MUNARI; ESPERIDIÃO; MEDEIROS, 2001), utilizei 

sessões grupais para pensar coletivamente uma temática que fazia parte da vida das pessoas 

ali reunidas. As discussões foram sendo guiadas por mim, de forma que permitisse alcançar 

níveis crescentes de compreensão e aprofundamento de questões fundamentais do tema em 

estudo. Os participantes discutiam vários aspectos de um tópico específico e a dinâmica da 

reunião não se restringia à simples alternância entre perguntas da pesquisadora e respostas dos 

professores, mas, também, com jogos de linguagem aberta, que surgem da informação.  

Na parte da formação a distância, utilizei três ferramentas de interação e comunicação: 

o chat (bate-papo), a lista de discussão e o fórum. Todas essas ferramentas foram utilizadas 

por meio do ambiente E-s@ber, da UFG, criado especificamente para cursos a distância via 

Web.7 

Para Sato (2000, p. 254), a educação a distância (EAD) deve ser adequada à realidade 

do aprendiz e desenvolvida por meio de práticas sociais críticas, criativas, que favoreçam uma 

atitude investigativa, autônoma, e que sejam prazerosas, lúdicas, favorecendo momentos de 

comunicação. 

                                                 
6 Ver anexos. 
7Web – via Internet. 
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 Se anteriormente existiam muitas resistências e preconceitos quanto a essa modalidade 

de ensino, parece que a conjuntura econômica e política, no limiar do milênio, acabou por tê-

la como uma alternativa economicamente viável, uma opção às exigências sociais e 

pedagógicas, com o apoio dos avanços das novas tecnologias de informação e comunicação 

(PRETI, 2000, p. 27). 

 Os entendimentos dos autores Sato (2000) e Preti (2000) demonstram o quanto a EAD, 

nessa sociedade informatizada, vem ocupando uma posição estratégica para satisfazer a 

demanda e as necessidades de qualificação de pessoas adultas. Mas a utilização, por si só, 

dessas ferramentas midiáticas concomitante ou isoladamente, não garantem a aprendizagem. 

 

Assim, a educação a distância pode ser entendida como um sistema didático-
tecnológico delineado para promover/facilitar o processo ensino-aprendizagem a 
um grande número de alunos individuais e autônomos, isolados e dispersos, sem a 
presença física simultânea do professor; através de uma organização central e 
periférica dotada dos recursos docentes e administrativos e de serviços necessários, 
que possibilitem a intercomunicação bidirecional entre professores e alunos, 
mediante a utilização de meios didáticos específicos e a aplicação dos novos 
recursos tecnológicos e de apoio assistencial do Professor (CASTILLO 
ARREDONDO, grifo do autor, 1999, p. 49). 

 
Pensar na metodologia da educação a distância on-line implica considerar o ensinar e 

o aprender como interfaces, num processo de descoberta coletiva e colaborativa. Mediatizada 

pelo diálogo entre educador-educando e entre os educandos, a interação pode se transformar  

em mais um momento de aprendizagem, tanto para o professor quanto para os alunos. Para 

que esse momento a distância fosse significativo e pudesse deixar aflorar a participação, a 

reflexão e as construções novas sobre o que foi realizado presencialmente, utilizei as 

ferramentas de comunicação on-line acompanhadas de objetivos e conteúdos a serem 

explorados, permitindo coletar novos dados sobre a formação. 

O bate-papo é uma ferramenta que possibilita a interação e comunicação em tempo 

real, ou seja, de forma instantânea, entre o emissor e receptor. “É necessário que no momento 

de utilização desse serviço as pessoas interessadas em se comunicar estejam simultaneamente 

acessando a Internet e estejam na mesma sala de chat (bate-papo)” (TAJRA, 2001, p. 147).  

As atividades desenvolvidas com o chat foram duas: a discussão, com a participação 

da professora Mirza Seabra Toschi, de um texto teórico, sobre o uso pedagógico do 

computador e o papel do professor nesse processo, estudo que também permitiu familiarizar 

os participantes docentes com essa ferramenta. A segunda atividade com o chat foi realizada 

em forma de entrevista e discussão sobre o uso do software de autoria, e teve como convidado 

um dos idealizadores do programa Everest, Hugo Rosenthal. 
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A lista de discussão é utilizada a partir do correio eletrônico8, reunindo as pessoas 

inscritas de forma coletiva, ou seja, todas elas são emissoras e receptoras simultaneamente.  

 
Ao montar um projeto educacional usando a Internet como recurso didático, a lista 
de discussão torna-se um grande aliado para reunir de forma mais rápida e 
participativa todos os alunos e professores que estão integrados ao projeto. Pois, ao 
enviar uma mensagem pela lista, todos os usuários que estão inscritos vão recebê-la 
(TAJRA, 2001, p. 152). 

 
 A lista facilita bastante a comunicação e a agilidade para a troca de informações ou 

discussão sobre um tema, pois em vez de eu ter de colocar o endereço eletrônico (e-mail) de 

cada participante, digito um só (que é o da lista de discussão) e todos os inscritos na lista irão 

receber o e-mail, inclusive eu mesma, que enviei. 

 Na lista, além de tirar dúvidas e ir recebendo as orientações, os participantes 

descreviam seus projetos, para que fossem sendo socializados. 

 O fórum é uma ferramenta de comunicação que possibilita muitas trocas e reflexões a 

respeito do que se propõe. É um ambiente em que o professor, inicialmente, deixa questões 

sobre um assunto e os participantes vão colocando as suas contribuições, intervenções e 

análises sobre ele. Todos podem visualizar as contribuições que cada um vai incluindo, 

possibilitando a interação entre o grupo, e não só com o professor.  

 No fórum, foram colocadas três questões reflexivas para que todos dessem a sua 

opinião ou resposta sobre o assunto. As questões foram: 

Fórum 1- Vamos refletir sobre a semana do curso do Everest. Qual é a atividade que você 

mais gostou de desenvolver? Por quê? 

Fórum 2 – Neste fórum você vai refletir sobre a construção do seu projeto. A seguir, você tem 

uma série de questões orientadoras. Escreva no fórum a sua resposta em forma de texto. Quais 

foram os caminhos que você utilizou para aprender? Você conseguia desenvolver as 

atividades sozinho ou esperava acompanhamento? Quando você teve problemas, conseguiu 

resolver sozinho ou esperou ajuda? Você orientou algum colega durante as atividades? Como 

foi essa ajuda? Ou você foi orientado por colegas? Como foi essa ajuda? Como você resolveu 

os problemas? Você fez apenas a atividade que foi orientado a fazer ou criou e utilizou outros 

objetos? Quais foram e como você os descobriu? Como você fazia para desenvolver a 

atividade? Bons pensamentos....!  

Fórum 3 - A formação para o uso do Everest provocou alguma alteração em você e no seu 

trabalho, tanto de concepções de informática educativa quanto de ações pedagógicas? Você vê 

                                                 
8 Recurso da Internet, é mais rápido e tem um custo menor que o correio convencional, e funciona da seguinte 
forma: assim que o emissor envia a correspondência pela Internet, no mesmo instante o receptor poderá recebê-
la no seu computador,  independentemente do dia, da hora e do lugar. 
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alguma relação com sua vida profissional? Quais são essas relações? Você criou outras 

atividades depois do curso? Escreva a respeito. 

É comum encontrarmos, na literatura especializada, artigos ou estudos que apresentam 

a criação ou utilização de um determinado software, porém, dificilmente encontramos 

trabalhos que avaliem a sua pertinência, a sua utilização no meio educacional. Mais raro ainda 

é encontrar estudos que mostrem experiências de professores criando e utilizando um 

programa que possibilite evidenciar, mediante a intervenção do professor/pesquisador, como 

eles aprendem e como pode ser uma metodologia que possibilite esse aprendizado. 

No Estado de Goiás, muito já se produziu em relação ao uso das tecnologias na escola, 

como as pesquisas de Lenza Jr. (2000), Carvalho (2001), Castro (2001), Faria (2001), Ferreira 

(2001), Rocha (2001), Moraes (2003), Souza (2003), Leme (2004) e outros. São pesquisas 

realizadas com focos variados, enquanto esta traz um outro olhar sobre o uso da informática 

na escola, voltado para identificar as estratégias cognitivas utilizadas por professores, numa 

formação continuada, para o uso do computador e do software de autoria Everest. 

Como foi apresentado acima, a formação de professores foi toda planejada de modo 

que contribuísse e oferecesse instrumentos de dados para observar essas estratégias 

cognitivas. Ciente de que os professores apresentam caminhos para lidarem com o 

computador, visando a construção do conhecimento, busquei em Vygotsky (1998, 1998b), 

Paulo Freire (1977, 1987, 1996, 2000), Vasconcellos (1993, 2004), Nóvoa (1992, 1995, 2002, 

2005) e Hernández e Ventura (1998) fundamentos e inspiração para produzir e interpretar um 

ambiente educativo criativo e dialógico, no qual a minha ação pedagógica como 

professora/pesquisadora pudesse ser mais bem desenvolvida, favorecendo o aparecimento, a 

leitura e interpretação das estratégias cognitivas utilizadas pelos  professores. 

Antes, porém, vou apresentar o atual momento em que vivemos, para que se possa 

compreender a relação e a utilização do computador na educação. 

 

1- Globalização: o atual contexto em que vivemos 
 

Neste item, abordo o momento que estamos vivendo, ou seja, reflito sobre os 

impactos da globalização, da sociedade do conhecimento e tecnológica, do capitalismo 

vigente e do neoliberalismo sobre a educação. As invenções da ciência e da tecnologia em 

geral, e especialmente a da comunicação, têm estimulado e ao mesmo tempo causado um 

processo de transformação amplo na sociedade” (CARDOSO, 1999, p.218). 

Com essas palavras, Cardoso demonstra que estamos vivendo, hoje, a chamada 

revolução tecnológica, baseada na informática, na telecomunicação, na robótica, no 
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conhecimento e nos saberes; uma nova realidade mundial em que a ciência e a inovação 

tecnológica assumem grande importância. Os estudiosos a chamam de sociedade do 

conhecimento, sociedade técnico-informacional ou sociedade tecnológica (OLIVEIRA, 

LIBÂNEO, 1998).  

A evolução do ser humano é marcada por inovações tecnológicas, como a roda, o 

papel, a escrita, a máquina, o automóvel, o rádio, a televisão e a informática, as quais 

engendram uma nova organização do trabalho e significativas mudanças culturais. Falar sobre 

as tecnologias requer que se reflita sobre o mundo contemporâneo e as transformações 

econômicas, política, social e cultural.  

Para entender as transformações ocorridas, diferentes teóricos refletem sobre os 

variados momentos vividos pela sociedade, na perspectiva do desenvolvimento e da relação 

dos homens com as máquinas. Tratarei de algumas dessas reflexões, como as de Toffler 

(1980) e Schaff (1990), porque ambos mostram, por etapas e de forma complementar, essas 

transformações.  

Toffler (1980) apresenta as transformações ocorridas ao longo do tempo, utilizando 

como metáfora as ondas, que simbolizam os momentos e as diferentes formas que o homem 

foi utilizando para produzir, desenvolver e gerar riquezas. A primeira onda demonstra uma 

civilização baseada na produção agrícola; com a evolução técnica, surge a segunda onda, que 

passa da produção agrícola para a industrial. Apesar de essa forma industrial ter se iniciado há 

vários anos, muitas regiões do mundo ainda não a atingiram. Os processos de produção têm 

características de massificação e seriação, o trabalhador é visto como um executor treinado e 

os produtos possuem um longo ciclo de vida. Finalmente, a terceira onda, em que o 

conhecimento, acrescido do desenvolvimento tecnológico, passa a ser a maneira de gerar 

riqueza, dominação, poder. Os valores são inatingíveis, a produção se volta para o cliente, 

com atendimento das necessidades individuais, e o trabalhador deve ser criativo, inovador e 

crítico. 

 Schaff (1990) complementa a interpretação de Toffler, apresentando as três 

revoluções científicas e tecnológicas da modernidade, as quais vão mostrando a trilha do 

conhecimento da humanidade: a primeira revolução data de meados do século XVIII, na 

Inglaterra, e veio substituir a produção artesanal pela fabril, ou seja, inicia-se a era da 

industrialização, como conseqüente surgimento do trabalho assalariado e do proletariado. 

A segunda revolução ocorreu por volta do século XIX. Esse tempo histórico é 

marcado pelo desenvolvimento dos meios de transporte e da comunicação, pelo 

descobrimento da energia elétrica, do petróleo, e do aço, e pela a indústria química, 
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ocasionando a especialização de tarefas e a divisão técnica do trabalho. Surgiram as escolas 

profissionalizantes. 

A terceira revolução surge em meados do século XX e tem como âncora a 

microeletrônica, a cibernética, a tecnotrônica, a microbiologia, a biotecnologia, as novas 

formas de energia, a informática, a robótica, as fibras óticas. Schaff chama esse momento de 

tríade revolucionária, em que a microeletrônica, a microbiologia e as novas formas de energia 

configuram a sociedade. Este período é marcado pelos processos informatizados, em que a 

ciência e a tecnologia se tornam as matérias-primas da sociedade. As características da 

terceira revolução repercutiram em todas as áreas e setores mundiais, influenciando e 

alterando as formas de fazer e de pensar esse fazer, mudando, portanto, a forma de pensar e 

apreender o mundo. 

Lévy (2000) traz outras reflexões com relação às alterações ocorridas na sociedade. 

Segundo o autor, no fim da Idade Média e até a metade do século XX, a maioria dos seres 

humanos ainda vivia no campo, trabalhando com a terra e na criação de animais, ou seja, na 

primeira onda conceituada por Toffler (1980). Mas, para Lévy, a revolução industrial, que deu 

início à perturbação da situação no campo, aparece como o início de um processo que conduz 

à revolução informacional contemporânea. 

Sempre existirão, provavelmente, agricultores e ocupações de transformação da 
matéria, mas, inclusive nessas atividades, a parte principal tende a concentrar-se no 
tratamento das informações e das mensagens: a gestão dos signos. Com a 
automatização dessas últimas operações graças à informática, o trabalho humano 
tende a deslocar-se cada vez mais para o “inautomatizável”, ou seja, a criatividade, 
a iniciativa, a coordenação e a relação (LÉVY, 2000, p. 198). 

 Essas transformações, descritas anteriormente, decorrem, principalmente, dos avanços 

tecnológicos, da reestruturação do sistema de produção e desenvolvimento, da compreensão 

das modificações imprimidas ao Estado e das mudanças no sistema financeiro, na organização 

do trabalho e nos hábitos de consumo (OLIVEIRA, LIBÂNEO, 1998). Essa nova sociedade, 

por sua vez, traz como principal característica o processo de globalização igualmente digno de 

reflexão. 

Globalização é, assim, o termo que tem sido utilizado para expressar uma gama de 
fatores econômicos, sociais, políticos e culturais que expressam o espírito da época 
e a etapa atual de desenvolvimento do capitalismo [...], um acelerado processo de 
integração e reestruturação capitalista. É exatamente por isso que há quem diga que 
a globalização é um conceito ideológico ou uma construção ideológica que tem por 
trás a ideologia neoliberal (OLIVEIRA; LIBÂNEO, 1998, p.598). 

 A globalização, tal como a vemos hoje, começa em meados de 1990 e é a etapa atual 

de uma era planetária. Esta globalização opera uma mundialização tecnoeconômica, que pode 

ser considerada como a emergência de uma infra-estrutura de um novo tipo de sociedade, 

ancorada no capitalismo (MORIN, 2003), que tem como princípio a relação trabalho 

assalariado-capital e, como contradição, a relação social-apropriação privada (OLIVEIRA; 
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LIBÂNEO; TOSCHI, 2003). O amadurecimento das contradições internas do capitalismo 

produz etapas, fases ou estágios de adaptação e socialização. 

 Estamos vivendo uma etapa do capitalismo, chamada de concorrencial global ou 

neoliberalismo de mercado, em que a ordem econômica é determinada pelas corporações 

mundiais, instituições financeiras internacionais e pelos países centrais, e marcada pelas 

mudanças técnico-científicas aceleradas, ocorrendo a globalização e a integração da produção 

do capital, dos mercados e do trabalho (OLIVEIRA; LIBÂNEO; TOSCHI, 2003).  

 De acordo com Oliveira, Libâneo e Toschi (2003), pode-se dizer que o capitalismo 

atual assume duas posições clássicas: uma concorrencial e outra estatizante. Ambas aparecem 

como orientadoras do projeto de sociedade capitalista, de educação e de seleção dos 

indivíduos. 

 A tendência concorrencial, ou neoliberalismo de mercado, é caracterizada pela livre 

concorrência e pelo fortalecimento da iniciativa privada, da competitividade, da eficiência e 

da qualidade dos serviços, e cujo desdobramento na educação se faz sentir a partir da 

exigência de atendimento à demanda do mercado, ou seja, ao “conjunto de políticas nacionais 

e internacionais que exigem a dominação empresarial de todas as questões sociais com 

mínima força de reação” (MCCHESNEY, 2003, p.218). 

 A tendência estatizante se caracteriza pela preocupação em efetivar uma economia de 

mercado planejada e administrada pelo Estado, permitindo o desenvolvimento igualitário das 

aptidões e capacidades, por meio da educação. 

 As tendências coexistem e se manifestam ideologicamente em determinados processos 

de modernização. O liberalismo, teoria que legitima o modo capitalista de produção, adapta-se 

a cada movimento próprio do capitalismo. 

 Diante dessa realidade, a educação passa a ser força motriz da transformação 

produtiva e do desenvolvimento econômico, já que o trabalhador, neste novo sistema 

produtivo, deve ter um perfil flexível e qualificado. “A educação é, portanto, um problema 

econômico na visão neoliberal, já que ela é o elemento central desse novo padrão de 

desenvolvimento” (OLIVEIRA; LIBÂNEO, 1998, p. 602). 

 Para superar essa tendência concorrencial na educação, para que ela não seja uma 

mera reprodutora das regras do mercado, ou seja, não privilegie a competitividade, nem tenha 

o enfoque no desenvolvimento individual, na produtividade, é necessário encarar  

 
... o desafio de integrar e desenvolver o Brasil numa economia global competitiva, 
sem perder a soberania, sem sacrificar sua cultura, seus valores, sem marginalizar 
os pobres. Ou seja, o grande desafio é o de incluir nos padrões de uma vida digna 
os milhares de cidadãos excluídos e sem condições vitais básicas, para se 
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constituírem como cidadãos participantes de uma sociedade em permanente 
mutação (OLIVEIRA; LIBÂNEO, 1998, p.607). 

 

Oliveira e Libâneo (1998) concluem que, para tal, a escola não pode estar subordinada 

e a serviço exclusivo do modelo econômico, e sim deve promover o domínio dos 

conhecimentos necessários ao atendimento das necessidades individuais e sociais do aluno, e 

à sua inserção no mundo, à formação do cidadão capaz de interferir criticamente na realidade 

para transformá-la, e não apenas se integrar ao mercado de trabalho.  

A partir deste contexto global, muitas discussões e reflexões são feitas relacionando 

este contexto com o desenvolvimento da tecnologia, com o homem e o saber, e que aponto no 

próximo item. 

 

2- O homem, a sociedade, máquina e o conhecimento 

 
O homem, na sociedade globalizada, está sendo levado, em virtude das descobertas 

tecnológicas e informatizadas, a se relacionar com as máquinas no mundo do trabalho, do 

lazer, e mesmo da vida privada. No entanto, outras exigências são feitas por esta sociedade, 

como a importância dada ao conhecimento. 

Para Lévy (1993), o uso das mídias baseadas na informática provoca e faz emergir 

uma mudança nos modos de conhecer, já que o modelo digital não é lido ou interpretado, e 

sim explorado de forma interativa. “Nenhum tipo de conhecimento, mesmo que pareça-nos 

tão natural, por exemplo, quanto a teoria, é independente do uso de tecnologias individuais” 

(LÉVY, 1993, p. 75). 

O autor apresenta os três tempos do espírito humano, que podem também ser 

entendidos como tipos de tecnologia intelectual, com as quais convivemos simultaneamente, 

mas que foram surgindo em tempos diferentes: o da oralidade, o da escrita e o da informática. 

 
A presença ou a ausência de certas técnicas fundamentais de comunicação permite 
classificar as culturas em algumas categorias gerais. Esta classificação apenas nos 
auxilia a localizar os pólos. Não deve fazer com que nos esqueçamos que cada grupo 
social, em dado instante, encontra-se em situação singular e transitória frente às 
tecnologias intelectuais, apenas podendo ser situado, portanto, sobre um continum 
complexo (LÉVY, 1993, p. 76-77). 

  
O tempo da oralidade remete ao papel, da palavra fundado no edifício cultural dos 

indivíduos, ou seja, nas suas lembranças. A inteligência está portanto voltada para a memória 

auditiva e centrada na gestão da memória social e no manejo da linguagem. Essa era a forma 

que os antepassados dispunham para reter e transmitir os conhecimentos. Para Lévy (1993), a 

oralidade ainda persiste, pois as representações e as maneiras de ser continuam sendo 
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transmitidas, independentemente dos circuitos da escrita e dos meios de comunicação 

eletrônicos. 

No segundo tempo do espírito, a escrita traz em suas entranhas a teoria, a lógica e a 

interpretação de textos. Com ela veio a separação do autor/leitor ou emissor/receptor – 

dualidade que até então se fazia necessária - , exigindo uma nova interpretação e um novo tipo 

de memória: a memória de curto prazo. A imprensa contribui para esse cenário, oferecendo de 

armazenamento e transmissão do saber. Este, que anteriormente era recebido de um mestre, 

pode agora ser adquirido de forma autônoma. Com a escrita, os indivíduos passaram a fazer 

novas formas de associação de idéias e de combinação de textos. 

O terceiro tempo do espírito é o da informática, pautado pelo aparecimento das mídias 

eletrônicas. Modificações significativas têm ocorrido nas formas de estruturação do saber, 

provocando novas formas de representação. Com a informática, de acordo com Lévy (1993), 

o sujeito apreende o conhecimento por simulação, ou seja, a aquisição do saber não ocorre 

como na leitura de um texto; ela é explorada de forma interativa, provida de uma determinada 

autonomia, pela qual o indivíduo testa e simula todas as formas possíveis de fazer algo. 

Associada à simulação, ele dispõe, também, da imaginação e da criatividade. 

Pensando na mídia eletrônica, no tempo do espírito vinculado a ela, não posso deixar 

de abordar as relações homem-máquina. Santaella (1997), considerando as relações do ser 

humano com a máquina, faz o seu mapeamento em três estágios: muscular-motor, sensório e 

cerebral. A relação muscular-motor é aquela em que as máquinas prolongam a força física do 

homem, as máquinas sensórias são as que funcionam como extensão dos sentidos humanos 

especializados. Enquanto as máquinas musculares produzem objetos, as máquinas de registro 

sensórias produzem e reproduzem signos, como imagens e sons. Temos por exemplo, as 

máquinas de fotografar, filmar e fotocopiar. 

As máquinas cerebrais são provenientes da investigação de processos internos 

humanos, nem sempre observáveis, como um meio para a imitação e simulação de processos 

mentais, ou seja, um dispositivo que processa símbolos, como o computador. 

 
Se as máquinas musculares amplificam a força e o movimento físico humano e as 
máquinas sensórias dilatam o poder dos sentidos, as máquinas cerebrais amplificam 
habilidades mentais, notadamente as processadoras e as da memória 
(SANTAELLA, 1997, p. 41). 

 
Babin e Kouloumdjian (1989) evidenciam que, com as transformações na forma de 

ver, entender, construir e se relacionar com as máquinas, a humanidade está vivendo um outro 

tipo de raciocínio, ou seja, um raciocínio analógico. Esse raciocínio é proveniente das 

mudanças da vida social, psicológica e biológica da humanidade, que ocorrem num ritmo 
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acelerado, sem reversibilidade e permanência. “Tudo se desenvolve no tempo” (p. 94). Esse 

tipo de raciocínio aparece em contraposição ao raciocínio geométrico, já insuficiente para dar 

conta do conjunto dos meios pelos quais o homem compreende o mundo. 

O raciocínio geométrico tropeça em alguns pontos, quando não consegue prestar 

contas da realidade: passa do rigor à rigidez, ou seja, não abre espaço à criatividade e à 

renovação; não considera a afetividade, se limita aos meios materiais ou processos técnicos; 

caminha para o fracasso, pois é exercido no tempo, sem voltar atrás, sem possibilidade de 

comparação, contestação ou discussão. 

Já o raciocínio analógico, apreciado pelos autores pela sua relação com o mundo 

abstrato ou mental, e não só num meio concreto,  

 

... é um processo de compreensão por comparação que põe em jogo, ao mesmo 
tempo, as semelhanças evidentes, mas também as dissemelhanças [...]. Há 
semelhança de relações entre duas ordens de fenômenos, mas não identidade (idem, 
1989, p. 96). 

 

 A analogia apresenta duas funções: a primeira é de ordem pedagógica e a segunda, 

metodológica. Na analogia de ordem pedagógica, os escritos mais científicos possuem 

imagens que visam aliviar a dificuldade de apreensão de um conceito abstrato, como se 

fossem parábolas que visassem suscitar conexões para realizar e descobrir semelhanças e 

diferenças entre duas situações ou fenômenos. A de ordem metodológica visa associar 

situações, realidade ou representações muito discordantes, para fazer surgirem relações 

originais, elaboradas posteriormente. 

 A partir dessa reflexão sobre a nova inteligência apontada por Babin e Kouloumdjian 

(1989), o modo de compreensão induzido pelo audiovisual ou imagem enquadra-se no 

processo do tipo analógico, no qual o homem apreende o mundo em sua complexidade e 

ambigüidade. Mas isso não quer dizer que o homem tenha feito uso da reflexão. O 

audiovisual é uma oportunidade, mas para ser refletido é preciso que ocorra uma triagem e 

uma crítica da realidade social em particular: consiste em encontrar a experiência do mundo 

irrefletida, sensorial e afetiva que a precede, para nela recolocar a atitude de verificação e as 

operações reflexivas, para fazer aparecer a reflexão como uma das possibilidades de seu ser. 

 Como impacto das mudanças entre as relações homem-máquina e conhecimento, no 

tempo do espírito da informática que emerge da atual sociedade, exigências são feitas à 

educação, que também sofreu mudanças. Esteve (2004) supõe a existência de três revoluções 

educacionais: a primeira é o “processo no qual se cria e generaliza o próprio conceito de 

escola como instituição dedicada especificamente a ensinar” (p.25), o que antes era atribuído 

às mães ou pais, pessoas específicas para isso no próprio lar. A segunda revolução 
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educacional consiste em “resgatar a educação da aleatoridade das iniciativas privadas e 

comprometer a responsabilidade do Estado na criação e manutenção de um sistema 

coordenado de escolas que garantisse o acesso de todas as crianças a elas” (p.26).  

Já a terceira revolução educacional, segundo a realidade de Portugal, ainda está por 

vir, mas, para Esteve (2004), ela vai ser marcada pela extensão do ensino fundamental a toda 

população e pela obrigatoriedade do ensino médio, e pautada pelo fim de um sistema 

educacional baseado na exclusão. 

Esteve (2004) completa que as novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs) irão atingir as mudanças da terceira revolução educacional tanto pela possibilidade de 

acesso à informação, via Internet, quanto pela apresentação informatizada dos conteúdos 

científicos. Mas, para completar essa constatação de Esteve (2004), acrescentaria a 

preocupação com a exclusão digital, que envolve tanto o acesso às tecnologias, o 

conhecimento necessário para utilizá-las, quanto o não acesso à informação e conhecimento 

veiculado pela Internet.  

Silveira (2001) aponta que a exclusão digital ocorre ao se privar as pessoas de três 

instrumentos considerados básicos: o computador, a linha telefônica e o provedor de acesso. 

O resultado dessa exclusão é o “analfabetismo digital,  a pobreza e a lentidão comunicativa, o 

isolamento e o impedimento do exercício da inteligência coletiva” (p. 18), e o pior, o não 

acesso à informação que é veiculada. A inclusão só será possível quando ficar entendido que a 

revolução tecnológica em curso, que colocou a informação como base estratégica, 

favorecendo a inserção dos indivíduos no meio informacional das tecnologias, também requer 

orientação sobre como obter conhecimento. Se considerarmos o terceiro tempo do espírito 

apresentado por Lévy, verificamos que está sendo negado aos excluídos o desenvolvimento 

de uma outra estrutura mental de trabalho com o conhecimento. 

Na sociedade da informação, a defesa da inclusão digital é fundamental não 
somente por motivos econômicos ou de empregabilidade, mas por razões político-
sociais, principalmente para assegurar o direito inalienável à comunicação. 
Comunicar na sociedade contemporânea é poder interagir nas redes de 
informação (SILVEIRA, 2001, p. 30). 

A democratização da comunicação e da educação é uma questão de justiça social e 

cidadania, incluindo o direito humano à informação, à própria comunicação e à construção de 

conhecimento. Uma sociedade democrática é feita por indivíduos informados, participativos, 

capazes de construir, para serem co-responsáveis na tomada de decisões, visando a 

emancipação. 

A partir das contribuições de Lévy, Santaella, Schaff, Esteve e Silveira, pode-se 

perceber a importância da tecnologia e do uso das mídias na atualidade, já que a vida das 

pessoas está permeada por elas, no lar, no trabalho, na escola, na sociedade em um tempo e 
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espaço que também se modificaram. Mas o que vem a ser tecnologia? Qual é o seu papel na 

Educação e na atual sociedade? Esse é o tema que irei abordar no próximo tópico. 

 

 
3- Tecnologia educacional e midiática 

 

Segundo Grinspun (1999), tecnologia vem de técnica, palavra originária do latim 

techné e que quer dizer arte ou habilidade. Já para Tajra (2001), a palavra técnica tem origem 

no verbo grego tictein e quer dizer criar, produzir, conceber, dar à luz. Em ambas definições 

podemos perceber a técnica não apenas como um tipo específico de saber, mas também como 

uma atividade voltada para a prática, com o objetivo de provocar mudança na produção, nas 

relações e no próprio fazer. Assim, “quando falamos da maneira como utilizamos cada 

ferramenta para realizar determinada ação, referimo-nos à técnica. A tecnologia é o conjunto 

de tudo isso: as ferramentas e técnicas que correspondem aos usos que lhes destinamos, em 

cada época” (KENSKI, 2003, p.19). 

Toschi (2002) apresenta a distinção dos conceitos de técnica e tecnologia, 

contribuindo para essa reflexão com a inclusão do conceito de mídias. A técnica não é apenas 

a invenção ou o uso de um instrumento, mas a intenção e a melhoria de uso do instrumento 

para atender as necessidades da humanidade. A tecnologia é o estudo e a sistematização de 

processos técnicos, ou seja, “é algo que se estuda e se aprende, uma vez que é parte da 

cultura” (idem, p. 2). A mídia, por sua vez, não pode ser confundida com equipamento, pois é 

um meio tecnológico portador de conteúdos, os quais divulgam mensagens. Com isso, no 

presente trabalho, utilizarei a expressão mídia para me referir ao computador como tecnologia 

pedagógica, mediadora de conteúdos. 

Com relação à tecnologia educacional, esta tem um sentido amplo, pois reportando ao 

conceito, ela significa uma relação entre métodos, comunicação, psicologia, política para se 

estudar e aprender, e trabalhar criticamente com conteúdos divulgadores de mensagens de 

forma reflexiva. 

 
Assim, os professores ou teóricos da educação que só parecem estar dispostos a 
utilizar e considerar as tecnologias (artificiais, organizadas e simbólicas) que 
conhecem, dominam e com as que se sentem minimamente seguros, por considerá-
las não (ou menos) perniciosas, não prestando atenção às produzidas e utilizadas na 
contemporaneidade, estão, no mínimo, dificultando aos seus alunos a compreensão 
da cultura do seu tempo e o desenvolvimento do juízo crítico sobre elas (BLANCO; 
SILVA, 2002, p. 39). 
 

 
Segundo Oliveira Netto (2005), a tecnologia educacional tem como sustentação o 

desenvolvimento humano, acompanhado das constantes mudanças na sociedade. A utilização 
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das mídias na educação é uma grande inovação, desde que seus recursos sirvam para 

desenvolver uma melhor compreensão e construção de conhecimento: caso contrário, refletirá 

apenas seu uso como facilitador de tarefas e não irá contribuir para o processo de 

transformação da realidade, para a formação do homem social e a renovação da prática 

pedagógica e docente. 

Com relação, especificamente, à informática educativa, ela pode ser entendida como o 

uso da informática na educação, ou seja, é uma área que tem como objeto de estudo o uso do 

computador no desenvolvimento das capacidades humanas, visando a participação e a  

reflexão  individual e social, por meio das práticas escolares (COX, 2003).  

O computador é um tipo de Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC). Ele é 

a parte física e visível, mas portador e divulgador de mensagens. Segundo Greenfield (1988), 

o computador é a mais espantosa invenção devido a três características presentes: ele é 

dinâmico, interativo e programável. Para que os recursos do computador possam ser usados 

nas ações educacionais, o primeiro passo é desmitificá-lo, o que é possível mediante 

formação, reflexão crítica, dando a oportunidade ao indivíduo de conhecer, compreender, e ter 

a possibilidade de escolha sobre as formas de uso a serviço do processo ensino-aprendizagem. 

Hoje vive-se um momento de reflexão sobre as novas tecnologias, que tem levado a 

conclusões otimistas ou pessimistas sobre o seu uso. Tanto num quanto noutro caso, o que 

não dá para desconhecer é que as tecnologias são produto e produtoras de alterações sociais, 

que se refletem sobre as formas de pensar e fazer educação, pois “ou a tecnologia está a 

serviço do homem, libertando-o, ou está a serviço de alguns para escravizar outros, ou ainda, 

estaremos todos condenados a servi-la” (RODRIGUES, 1999, p.108). 

Como diz Freire (2000, p.94), “mudar é difícil mas é possível”. Para isso, a educação é 

pensada além do condicionamento e da acomodação, não ficando presa ao determinismo. O 

objeto deve ser apreendido em sua razão de ser, para que se possa construir conhecimento a 

partir dele. A utilização da tecnologia deve estar baseada, portanto, numa perspectiva crítica, 

para que ocorra a construção de novos conhecimentos e uma intervenção ética e política no 

mundo: 

O exercício de pensar o tempo, de pensar a técnica, de pensar o conhecimento 
enquanto se conhece, de pensar o quê das coisas, o para quê, o como, o em favor de 
quê, de quem, o contra quê, o contra quem são exigências fundamentais de uma 
educação democrática à altura dos desafios do nosso tempo (FREIRE, 2000, p.102). 

 
 Associada à visão de Freire, a educação escolar é vista nesta pesquisa, como um 

sistemático e intencional  

 

... processo de interação com a realidade, através do relacionamento humano 
baseado no trabalho com o conhecimento e na organização da coletividade, cuja 
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finalidade é colaborar na formação do educando na sua totalidade – consciência, 
caráter, cidadania – , tendo como mediação fundamental o conhecimento que 
possibilite o compreender, o usufruir ou o transformar a realidade 
(VASCONCELLOS, 2004, p. 98). 

 

O uso da tecnologia aplicada à educação se refere à formação, e não ao puro 

treinamento técnico. O valor da tecnologia está na possibilidade de ser usada para 

transformar, criar outras tecnologias, novas formas de interação e relação social, o que vem a 

ser uma das propostas desta pesquisa.  

Este estudo, portanto, vê a informática como uma ferramenta educativa, com 

possibilidades de desempenhar um papel transformador, de construção e de criação, tendo 

como base as interações sociais. No próximo capítulo, irei abordar a formação do profissional 

da educação e a sua relação com a informática educativa, os diferentes tipos de software e o 

software, dentre eles o de autoria, e o processo de construção de conhecimento mediado pelo 

computador, fundamentado nos estudos teóricos anteriormente apresentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II – VIAJANDO NO CIBERESPAÇO: FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES E INFORMÁTICA EDUCATIVA 
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 Como foi apresentado no capítulo anterior, a inserção das Novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação na sociedade e na educação trouxe mudanças de várias ordens. O 

computador foi introduzido na educação brasileira  nos anos 1950, por meio das 

universidades públicas, como ferramenta auxiliar da pesquisa técnico-científica. A partir da 

década de 1960, passou a ser utilizado também na organização administrativa do ensino 

superior (MORAES, 2000). 

Com o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, sancionada em 1996, tem 

havido na área da educação várias discussões e resoluções no que tange à formação de 

professores e às políticas orientadoras para tal. O investimento na área da informática 

educativa, no entanto, ocorreu passando da preocupação com equipamentos para a 

capacitação docente. Isso ocorreu com a chegada dos computadores nas escolas públicas, por 

meio do Programa Nacional de Informática Educativa (ProInfo), implantado em 1997. Não é 

objetivo desta pesquisa discutir ou analisar o papel do ProInfo, já que isso já foi realizado na 

pesquisa de Rocha (2001), mas apenas contextualizá-lo no que diz respeito à política de 

formação de professores para o uso das tecnologias na escola. 

O ProInfo é desenvolvido pela Secretaria de Educação a Distância, do Ministério da 

Educação, em parceria com os governos estaduais e municipais. Seu principal objetivo é a 

introdução das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação na escola pública, como 

ferramenta de apoio ao processo de ensino-aprendizagem, tendo como orientação três 

documentos básicos: as Diretrizes do Programa Nacional de Informática na Educação, o 

Plano Estadual de Informática na Educação e o Projeto Estadual de Seleção e Capacitação de 

Recursos Humanos para o Programa Nacional de Informática na Educação. 

Para fornecer suporte técnico aos laboratórios de informática das escolas e fornecer 

formação continuada aos professores foram criados os núcleos de Tecnologia Educacional 

(NTEs), sob a responsabilidade dos governos estadual e municipal.  

O fato é que os profissionais da educação, quer queiram ou não, vivem na era do 

conhecimento e da tecnologia e, portanto, devem se preparar para a necessária tarefa de 

incluir a informática no cotidiano da escola, num cenário em constante mudança, analisando 

de forma crítica e participativa sobre o seu uso e aproveitando todas as suas possibilidades 

para a formação autônoma dos indivíduos e o resgate da cidadania de jovens e adultos. Tudo 

isso depende, todavia, de uma política “que passa pela democratização da sociedade, por uma 

política salarial e de formação de recursos humanos, que possibilite ao educador planejar, 

orientar, dar sustentação, conduzir, controlar, coordenar, avaliar as atividades e necessidades 

de aprendizagem de seus alunos” (EVANGELISTA, 1988, p.31). 
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O uso da tecnologia e, em especial, do computador na educação, ainda é visto pela 

sociedade na perspectiva da racionalidade técnica. Sob esse prisma, professor é visto como 

um técnico que domina as aplicações do conhecimento científico produzido por outros e 

transformado em regras de ação, o que traz como resultado, a redução da sua atividade prática 

a uma mera atividade instrumental.  

Existem barreiras na forma positiva de se ver a informática na educação, pois o 

trabalho do professor não pode ser visto como mero executor. Para que possa desenvolver um 

papel ativo, tanto no planejamento como na execução das ações, o professor necessita de 

reconhecimento social, para que possa realizar uma reflexão sobre sua prática, com clareza, 

com validade dialógica e articulada com o contexto socioeconômico e político-cultural. Para 

tanto, são necessários espaços interativos para que o professor possa refletir, dialogar e 

debater com seus colegas a pressão da sociedade tecnológica sobre a escola, diferentemente 

do que ocorre hoje em sua rotina diária (ZEICHNER apud GERALDI; MESSIAS; GUERRA, 

1998). 

 A introdução da informática na escola desperta diferentes reações entre os 

professores: de otimismo, de pessimismo ou de resistência. No entanto, deve haver um 

repensar na resistência à mudança que o uso da informática traz à escola  pois com as novas 

mídias, dentre elas, com destaque, o computador, estão presentes no mundo fora da escola, 

difundindo idéias e imagens. Esse fato traz para os educadores novos desafios, que precisam 

ser enfrentados, para que os cidadãos possam se apropriar criticamente da tecnologia, 

dominando-a e não sendo dominado por ela. Para que isso ocorra, a questão da informática na 

educação no Brasil (MORAES, 2000) deve sair do círculo restrito dos especialistas e ter sua 

discussão ampliada, para que surjam novos projetos e pesquisas que contribuam para  o uso e 

a disseminação do computador na sociedade, que, sabe-se, é excludente. 

Para Oliveira, Fonseca e Toschi (2004), o trabalho de ensinar e, especificamente, 

ensinar utilizando o computador como ferramenta midiática na escola, não pode ser 

modificado por uma simples negociação técnica  ou mudança de comportamentos aprendidos, 

pois envolve estabelecer juízos responsáveis em situações de incertezas. Segundo os autores, 

programas de mudança induzida fracassam quando tentam atingir só a dimensão técnica do 

professor, vendo-o como um ser parcial, sem considerar a sua realidade de trabalho, a cultura 

de ensino e as relações que estabelece na escola. Para isso, é necessário que, no âmbito 

escolar, as mudanças ou os processos de formação visem diferentes metas, de acordo com o 

campo teórico-metodológico que as fundamenta, levando em consideração a trajetória da 

escola, as diferentes culturas pedagógicas e conscientizando o professor da real necessidade 

de mudar suas concepções e atitudes. 
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1- O professor e o uso do computador: para além da formação técnica 

 

Brzezinski e Garrido (2001) afirmam que a tônica da formação do professor centrada 

na reflexão apareceu intensamente nas pesquisas realizadas a partir de 1996, cujos 

investigadores buscavam entender os problemas do cotidiano escolar como base para a 

criação de alternativas transformadoras. As grandes referências nesse campo têm sido 

Stenhouse (1993), Schön (2000), Nóvoa (1992), Garcia (1992), Zeichner (1998), Gimeno 

Sacristán (1995) e Alarcão (1998). 

 Sacristán e Gómez (1998) apontam que a função do professor, os processos que 

compõem a sua formação e o desenvolvimento de sua profissionalidade devem ser 

considerados levando-se em consideração a relação dos diferentes modos de conceber a 

prática educativa. Essas concepções centram-se em diferentes perspectivas, não ocorrendo 

somente de forma isolada, mas, em alguns momentos, de forma difusa e entrelaçada, 

articulando os conhecimentos teóricos e práticos. 

  As autoras Lisita; Rosa; Lipovetsky (2001) afirmam que a pesquisa não precisa ter 

necessariamente a perspectiva acadêmica e nem técnica, e sim oferecer instrumentos para que 

o professor possa refletir, estudar, investigar e questionar sua prática, para, então construir 

conhecimentos e explicações sobre a educação e o ensino.  

Nóvoa (1992) defende que para serem autônomos, os professores precisam ter postura 

reflexiva e crítica sobre o ensino como prática social, buscando nos referenciais teóricos as 

possibilidades para compreender, se aperfeiçoar, transformando o seu pensamento e a sua 

prática, já que a autonomia é balizada pelas questões políticas e históricas. 

 
A formação de professores é, provavelmente, a área mais sensível das mudanças 
em curso no setor educativo: aqui não se formam apenas profissionais; aqui produz-
se uma profissão. Ao longo da sua história, a formação de professores tem oscilado 
entre modelos acadêmicos, centrados nas instituições e em conhecimentos 
‘fundamentais’, e modelos práticos, centrados nas escolas e em métodos 
‘aplicados’. É preciso ultrapassar esta dicotomia, que não tem hoje qualquer 
pertinência, adaptando modelos profissionais, baseados em soluções de 
partenariado entre as instituições de ensino superior e as escolas, com um reforço 
dos espaços de tutoria e de alternância (NÓVOA, 1992, p. 26). 
 
 

Concordo com Nóvoa quando afirma que a formação precisa ser repensada, 

reestruturada e contínua, com a valorização do profissional docente e o fornecimento de 

recursos e apoios necessários à sua capacitação e desenvolvimento. Assim, não seriam mais 
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vistos como técnicos, e sim como profissionais que constroem, refletem, interferem, 

transformam e criam novas realidades.  

Essa reflexão me remete a pensar a formação docente a partir de dois fatores 

diretamente relacionados: as circunstâncias em que ocorre a profissionalização do professor e 

a busca da sua identidade profissional. 

 
Discutir sobre a profissionalização significa refletir sobre a afirmação do espaço 
educativo, buscando a identidade profissional dos docentes, dos especialistas e dos 
funcionários da educação, a fim de debater sobre a totalidade do ato educativo, 
sobre as relações que se estabelecem no interior das escolas, na atual conjuntura 
educacional, ante as aceleradas mudanças sociais, culturais, científico-tecnológicas, 
políticas e econômicas do País (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2003, p. 276). 

 
Pensar sobre a profissionalização docente requer considerar a finalidade e as práticas 

desenvolvidas no sistema escolar, e o tipo de desempenho e de conhecimento específico da 

profissão, ou seja, “o conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e 

valores que constituem a especificidade de ser professor” (SACRISTÁN, 1992, p. 65). 

Também deve ser considerada a grande diversidade de funções, o que causa uma abundância 

de saberes pertinentes. Para Sacristán,  a profissionalização docente está em permanente 

elaboração, devendo ser analisada dentro do contexto histórico em que ocorre a prática 

educativa, em suas várias dimensões: técnica, pessoal, cultural, social, política, e de 

valorização e união profissional. “A identidade profissional do professor tem sido referida 

predominantemente à maneira como a profissão docente é representada, construída e mantida 

socialmente” (GUIMARÃES, 2001). Todavia, devem ser também consideradas as disposições 

pessoais em relação à profissão, ou seja, ao estado de espírito do professor de pertencer a um 

grupo de pessoas que possui uma forma comum de produzir a existência. 

Na LDB, constata-se a ausência de um conceito sobre os profissionais da educação: 

não faz menção a tarefas exercidas pela secretaria, manutenção, merenda, serviços gerais, 

vigilância, mas sugere que os graduados em licenciatura, para a docência ou para cargos 

administrativos, sejam profissionais com formação nas áreas de administração ou supervisão e 

inspeção educacional.  

Contudo, é difícil o docente se identificar com uma profissão cuja imagem social não é 

reconhecidamente valorizada. Segundo Guimarães (2001), os resultados dos estudos sobre a 

profissão e a profissionalização do professor são abrangentes, pois levam em consideração os 

âmbitos político-econômico, sócio-político e político pedagógico. 

A partir dessa constatação, o mesmo autor coloca que o processo de profissionalização 

docente precisa estar centrado numa perspectiva epistemológica diferenciada da profissão e na 

dimensão ética, para que sua constituição seja marcada pela singularidade, e não na sua 
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comparação com outras profissões. A maior dificuldade, no momento, parece-me, é superar o 

amadorismo dos profissionais docentes, retirando-os de uma atividade provisória ou 

complementar. Neste entendimento, fica a pergunta: Qual é o caminho para a 

profissionalização docente? Segundo Guimarães (2001), “tornar um professor profissional é 

passar por maior qualificação, na formação inicial, podendo ser desencadeadora e articuladora 

dos demais aspectos que estão envolvidos com a profissionalização”. 

Pensar a profissionalização docente requer também, como acentua Libâneo (2002), 

pensar o professor como agente crítico de sua prática.  

 
Os autores que trabalham o tema da reflexão no ensino referem-se, obviamente, a 
um comportamento reflexivo, a um exercício de reflexão em relação às ações de 
variada natureza, ou seja, o cerne da reflexibilidade está na relação entre o pensar e 
o fazer, entre o conhecer e o agir (LIBÂNEO, 2002, p. 54). 

 
 Para Libâneo (2002), reflexibilidade é uma característica dos seres racionais 

conscientes, é uma auto-análise das próprias ações, podendo ser feita individualmente ou com 

os outros. A reflexibilidade tem, portanto, três significados: a) como consciência do indivíduo 

sobre seus próprios atos; b) como uma relação direta entre a sua reflexibilidade e as situações 

práticas; c) como reflexibilidade dialética, possível quando a “realidade ganha sentido com o 

agir humano (p.57). 

O agir humano, associado à reflexibilidade, busca romper com uma prática acrítica, 

reprodutora e tradicional, e, por isso, se opõe à racionalidade técnica, que Schön (2000) 

afirma ser a orientadora de profissionais que solucionam problemas instrumentais, 

selecionando os meios técnicos mais apropriados para isso. Mas, ressalta o autor, “não é 

através de soluções técnicas para os problemas que convertemos situações problemáticas em 

problemas bem-definidos; ao contrário, é através da designação e da concepção que a solução 

técnica de problemas torna-se possível” (2000, p.16). O professor, assim, pode dominar as 

aplicações do conhecimento científico produzido por outros e transformados em regras de 

ação, mas se não refletir sobre sua prática estará reduzindo-a a uma atividade meramente 

instrumental. 

Sacristán e Goméz (1998) afirmam que os problemas da prática social não podem ser 

ligados apenas às questões instrumentais, na qual a tarefa do profissional será definida 

mediante a escolha acertada de meios e procedimentos e pela competência de sua aplicação. 

Assim como o conhecimento adquirido na investigação científica não pode ser o único a 

resolver os problemas que o professor deve lidar na prática, também a ação empírica não pode 

ser vista de forma cega e acrítica. A racionalidade técnica ou instrumental não pode ser 

aplicada, em si mesma, na solução geral dos problemas educativos, pois não existe e nem 
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pode existir “uma única e reconhecida teoria científica sobre os processos de ensino-

aprendizagem que permita a derivação unívoca de meios, regras e técnicas que serão 

utilizadas na prática quando se identificou o problema e se esclareceu as metas em qualquer 

situação concreta” (p.362). 

Concordo com Zeichner (1998) de que deve haver uma interação maior entre os 

professores e os acadêmicos, para que haja “um papel mais decisivo dos professores na 

tomada de decisões, de um maior respeito com o conhecimento do professor e de um padrão 

ético mais acentuado pelos acadêmicos na sua relação de pesquisa com os professores e com 

as escolas” (p.228), para que não se caia na racionalidade técnica, ou seja, de que todas as 

pesquisas precisem ser diretamente aplicáveis na prática escolar. Apesar de avançadas as 

idéias e visões defendidas pelas políticas públicas e pelos pesquisadores para as escolas e os 

professores, nesta fase de reestruturação escolar, ignora-se muito o que os docentes fazem, 

conhecem ou podem fazer. As propostas ficam centradas na aplicação de “soluções” pré-

programadas para os problemas escolares. 

Schön (2000) critica o modelo dominante de entender o conhecimento do docente 

centrado na racionalidade técnica e propõe uma nova epistemologia da prática profissional, 

que situe os problemas técnicos na investigação reflexiva.  

Para compreender a atividade profissional prática do professor, ele distingue três tipos 

de pensamento prático: 

• Conhecimento na ação: é o tipo de conhecimento utilizado nas ações inteligentes das 
pessoas; é o conhecimento prático, o saber fazer, o ato espontâneo do professor nas 
suas ações cotidianas; 

• Reflexão na ação: quando o profissional pensa retrospectivamente sobre o que faz, de 
modo a descobrir como o ato de conhecimento na ação pode ser contribuído para um 
ato inesperado. É pensar sobre o que se faz durante a própria ação; 

• Reflexão sobre a ação: é a reflexão realizada após a ação sobre as características dos 
processos vivenciados.  
Zeichner (apud GERALDI, MESSIAS, GUERRA, 1998) destaca a importância dos 

estudos de Schön no que diz respeito à crítica feita à racionalidade técnica e à sua proposta da 

reflexão como parte do processo de trabalho profissional. Contudo, faz duas críticas: ao fato 

de Schön ter entendido reflexão como um ato individual, e não dialógico, construído 

coletivamente, e por haver proposto a reflexão como parte de um trabalho em que o professor 

analisa, a posteriori, a prática pedagógica. Para Zeichner, a reflexão não pode ser vista apenas 

como uma dimensão do trabalho, mas deve considerar também as condições de sua produção. 

Segundo Dickel (1998), a formação do professor reflexivo deve ser voltada para uma 

concepção de formação que 
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... faz exigências à Universidade e às agências que se encarregam do trabalho com 
professores em serviço, diferentemente daquelas que vêem no professor um 
técnico, um executor de tarefas. O diálogo e a mediação teórica ficam colocadas em 
um outro patamar. São todos os que interagem, professores de escola, professores 
universitários, pesquisadores, capazes de pensar e intervir, aprendizes e ensinantes, 
em um processo de mútua colaboração, cujo esforço tem em vista a produção de 
um conhecimento enraizado nas necessidades ( p. 67). 
 

 
Essa preocupação com a prática reflexiva é vista como uma reação à intenção dos 

governos de centralizar o controle das escolas e das agências formadoras, com um processo de 

regulação. Essa reflexão surge para romper com a racionalidade técnica para que o docente 

possa, como profissional, desenvolver um papel ativo, tanto no planejamento como na 

execução de suas tarefas. Contudo, ele depende, de reconhecimento social para poder realizar 

a sua pesquisa com clareza, imprimindo-lhe sua marca pessoal, e articulado com as relações 

do contexto socioeconômico e político-cultural. Somente assim podem ser criados espaços 

interativos para que os professores reflitam, dialoguem e debatam entre si de maneira 

diferente da sua rotina diária (ZEICHNER, 1995 apud GERALDI; MESSIAS; GUERRA, 

1998). 

Para que essas reflexões sejam sistematizadas em pesquisas, Zeichner (1997, apud 

GERALDI; MESSIAS; GUERRA, 1998) utiliza em seus programas de formação de 

professores a pesquisa-ação por entender que, com essa metodologia, os professores poderão 

ir de questões relativas à administração da sala de aula para as de cunho político e social, em 

que se buscam a igualdade e a justiça social. “O objetivo principal dos meus programas é 

educar professores para serem pensadores autônomos e práticos reflexivos e para que estejam 

comprometidos com a educação de alta qualidade para todos os estudantes” (ZEICHNER, 

1998, p.227). 

Lisita, Rosa, Lipovetsky (2001) também acentuam a importância da pesquisa-ação 

nesse processo de autonomia do professor reflexivo. Para as autoras, a investigação-ação é, 

também, “uma forma de compreender o ensino como um processo permanente de construção 

coletiva. Para os professores transformarem o ensino, é necessário que reflitam, participem do 

debate e da reconstrução política da educação como prática social” (p.113). 

Por sua vez, Contreras (1997) aponta uma dificuldade ou preocupação que se pode ter 

em relação à reflexão: não limitá-la à aula, e eu acrescento aqui, ao laboratório de informática 

ou ao contexto mais imediato, deixando o professor de ver os condicionantes do seu trabalho, 

da sua cultura e das formas de socialização. O autor recomenda, ainda, que também se leve 

em consideração o contexto sociopolítico, para que a responsabilidade de um ensino de 

qualidade não fique apenas a cargo do professor, tirando a responsabilidade do Estado.  
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Pensar a aplicação dessa análise de Contreras à política educacional brasileira, requer 

levar-se em consideração vários fatores, principalmente no que diz respeito à formação de 

professores para o uso das tecnologias na escola. Segundo Almeida (2003), existem muitas 

dificuldades na formação de professores para o uso pedagógico do computador, tais como a 

realidade da escola e da prática do professor, a ausência de condições físicas, materiais e 

técnicas adequadas, a postura dos dirigentes escolares, geralmente pouco familiarizados com a 

questão tecnológica, bem como a falta de articulação entre as dimensões técnico-

administrativa e pedagógica. 

Para Masetto (2003), precisa haver uma mudança pessoal e interior do gestor, para que 

ocorram mudanças também na gestão educacional. Segundo o autor, o caminho seria os 

gestores passarem por cursos de atualização, desde que, nestes, se abram espaços e tempos 

para realizar e discutir práticas de como implantar propostas de gestão que contemplem o uso 

das novas tecnologias na escola. 

Para elucidar essa relação da gestão com as tecnologias, Toschi (2004) realizou uma 

pesquisa que teve como objetivo identificar e analisar as mudanças que as tecnologias 

adquiridas com recursos do Programa de Desenvolvimento da Escola – PDE estavam forjando 

na escola. A pesquisa foi feita em Goiânia, em cinco escolas públicas, e nela Toschi evidencia 

que os recursos do PDE haviam sido aplicados na compra de vários materiais, mas não foram 

utilizados para a aquisição de computadores. O fato de as escolas não terem comprado 

computadores se deve, segundo a autora, ao fato de as tecnologias digitais serem novas, 

complexas no uso e, por isso, sua utilização ainda representa um desafio. Os professores, por 

sua vez, reconhecem a falta de profissionais para trabalhar com os computadores, como 

também a falta de tempo para o planejamento de aulas com o uso das tecnologias. 

A pesquisa de Toschi (2004) revela a necessidade de a formação docente estar voltada 

para o uso do computador, de forma reflexiva, contextualizada, que considere a realidade 

escolar. Para a pesquisadora, somente mediante formação o professor poderá utilizar essa 

ferramenta midiática no processo ensino-aprendizagem, cabendo ao gestor promover uma 

administração democrática e participativa na escola, possibilitando que a reflexão sobre o uso 

do laboratório de informática ou sobre a prática educativa não fique só ao nível do individual. 

Esse também é o entendimento de Nóvoa (2005), para quem, 

 
... tem que se criar um conjunto de condições, um conjunto de regras, um conjunto 
de lógicas de trabalho e, em particular, e eu insisto neste ponto, criar lógicas de 
trabalhos coletivos dentro das escolas, a partir das quais – através da reflexão, 
através da troca de experiências, através da partilha – seja possível dar origem a 
uma atitude reflexiva da parte dos professores. 
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O uso das tecnologias midiáticas na escola, dentre elas o computador, contribui para o 

acesso à informação, permite estabelecer relações com saberes que superam os limites dos 

materiais tradicionalmente utilizados, favorecem a comunicação e articulam a comunidade 

escolar com a sociedade, redimensionando seu espaço, podendo torná-lo mais aberto e 

flexível. Essa abertura poderá gerar uma atitude favorável da escola ao uso do computador, 

bem como favorecer a reflexibilidade sobre a prática pedagógica e a profissionalização 

docente. 

A formação crítica voltada para o uso do computador na escola, que proporcione uma 

análise das problemáticas envolvidas na atuação do professor na sua escola, no sistema 

educacional e na sociedade, contribui qualitativamente para transformar a sua prática 

pedagógica e o seu contexto de atuação. 

Nóvoa ( 2002) defende que a formação contínua – e incluo aqui a formação para o uso 

do computador – deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, possibilitando aos 

professores os meios para desenvolverem um pensamento autônomo e participante. Mas 

participar ou estar em formação continuada implica investimento pessoal, trabalho criativo e 

livre sobre os percursos, com projetos próprios e com vistas à construção  de uma identidade 

profissional e pessoal, o que vem subsidiar a formação proposta nesta pesquisa. 

 
A formação contínua pode constituir um importante espaço de ruptura, estimulando 
o desenvolvimento profissional dos professores. Por isso, falar de formação 
contínua é falar de uma autonomia contextualizada da profissão docente. Importa 
valorizar paradigmas de formação que promovam a preparação de professores 
reflexivos, que assumam a responsabilidade do seu próprio desenvolvimento 
profissional e que participem como protagonistas no desenvolvimento das políticas 
educativas (NÓVOA, 2002, p. 59). 

 
Segundo esse autor, a formação contínua alicerça-se na dinamização de projetos de 

investigação-ação, deve passar por uma rede de trabalho coletivo e ser finalizada mais nos 

“problemas a resolver”, e menos nos “conteúdos a transmitir”. Para Nóvoa, essa formação 

deve ir além da pessoa do professor e do contexto da escola, e contribuir para reforçar as 

vivências coletivas da profissão, num quadro de produção de saberes, como um processo 

interativo e dinâmico. 

Pensar na introdução do computador na educação e na escola significa, antes de tudo, 

pensar na preparação do professor para utilizá-lo. Segundo Prado e Valente (2003), existem 

muitas metodologias, usadas em cursos de formação, para capacitar o professor para atuar 

com a informática na educação, mas ressaltam que a transformação na prática docente só irá 

ocorrer se forem levados em consideração que o domínio do técnico e do educacional não 

deve acontecer de modo estanque e que o professor deve ser capaz de recontextualizar aquilo 

que aprendeu no seu contexto de trabalho. 
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Como a informática educativa é um conhecimento novo para a maioria dos 

professores, boa parte deles ainda não percebeu como podem incorporar o uso do computador 

em suas atividades profissionais e práticas pedagógicas (ANDRADE, 2003). 

Por essas razões, a formação para o uso do computador na escola não pode enfatizar 

apenas o aprendizado operacional das ferramentas computacionais, nem se ater somente às 

teorias educacionais, mas considerar os aspectos que emergem e se desenvolvem no cotidiano 

do professor. A formação, assim, passa a ser voltada para um aprender pedagógico baseado na 

prática reflexiva, nas formas como as pessoas aprendem e constroem conhecimento, e 

considerando que o trabalho está cada vez mais, permeado pela digitalidade. 

Segundo Andrade (2003), as agências responsáveis pela formação de educadores 

voltada para a informática educativa “ainda estão a buscar um modus operandi para uma 

atuação inovadora nas escolas” (p. 59). Dada a dificuldade da escola de assimilar a tecnologia 

como parte do processo de construção de conhecimento, a formação que oferece tem se 

restringido a noções superficiais sobre alguns aplicativos, sem articulação com a prática 

pedagógica do professor. Ou seja, carece de fundamentos teóricos e metodológicos. 

Para uma formação que atenda às necessidades do professor e possibilite que ele faça a 

inter-relação da tecnologia com uma prática educativa inovadora, é necessário que haja uma 

formação básica inicial e continuada. Nesse processo, o professor estaria atento para perceber 

as contribuições que a informática oferece para potencializar e viabilizar uma educação de 

qualidade. O desafio da formação do professor para promover mudanças significativas, no 

que diz respeito ao uso do computador na escola, é, portanto, contribuir para a construção de 

um novo perfil do docente, que possibilite a transposição didática daquilo que aprendeu para 

o que ensina à sua turma de alunos. Se, como alguns autores mostram (HERNÀNDEZ e 

VENTURA, 1998; ZABALA, 1998; PETITO, 2003), os projetos de trabalho podem ser uma 

forma positiva de trabalhar o processo ensino-aprendizagem no laboratório, com toda certeza 

será também um importante meio para a formação do professor. As possibilidades de uso dos 

projetos de trabalho é o que apresento a seguir. 

 

 

2- Projetos de Trabalho: possibilidade de formação 

 

 A partir da premissa de que existem várias metodologias para a formação do professor 

para o uso da informática educativa e cujas diretrizes estão voltadas para a aplicabilidade 

prática nas aulas no laboratório da escola, por que não utilizar os projetos de trabalho como 

metodologia, para que os docentes possam, na prática, visualizar as suas possibilidades?   
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Segundo Zabala (1998), existem modelos que utilizam os métodos globalizados, que 

surgem quando o aluno se transforma em protagonista do processo de ensino-aprendizagem. 

Dentre esses modelos, vale destacar: os centros de interesse de Decroly; o método de projetos 

de Kilpatrick; o método do estudo do meio, do Movimento de Cooperazione Educativa 

(MCE), baseado em Freinet; e os projetos de trabalho globais, de Hernández e Ventura 

(1998). 

No entanto, a proposta aqui apresentada é a da utilização dos projetos de trabalho. 

 
Esta forma de intervenção nasce de uma evolução dos Project Works de língua e é 
uma resposta à necessidade de organizar os conteúdos escolares desde a perspectiva 
da globalização, criando situações de trabalho nas quais as meninas e os meninos se 
iniciem na aprendizagem de certos procedimentos que os ajudem a organizar, 
compreender e assimilar uma informação (ZABALA, 1998, p. 153). 

 
 Com os projetos de trabalho, a análise e a compreensão dos procedimentos e 

conteúdos trabalhados conduzem a um produto final que pode ser elaborado de diversas 

maneiras, desde um dossiê a uma monografia. Em sua aplicação é utilizada uma série de 

habilidades, estratégias e conhecimentos de diferentes disciplinas, áreas ou matérias, podendo 

ser também de diferentes conteúdos de uma mesma área ou de várias delas. 

 A proposta é que, finalmente, os projetos de trabalho estão voltados para o 

conhecimento do processo de ensino-aprendizagem globalizado e relacional, em que o aluno 

também é protagonista, buscando a estrutura cognoscitiva, o problema-eixo que vincula as 

diferentes informações. Por isso, os projetos têm como função favorecer a criação de 

estratégias de organização dos conhecimentos em relação ao tratamento da informação e à 

relação entre os diferentes conteúdos que facilitam a construção de conhecimento 

(HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998). Assim, a organização do conhecimento e dos conteúdos 

propostos deixam de ser vistos da forma linear e horizontal, para serem contextualizados 

mediante a escolha daqueles conteúdos pertinentes, independentemente da ordem em que 

apareçam nos currículos ou nos planejamentos. “Nessa mudança de perspectiva, os conteúdos 

deixam de ser um fim e passam a ser meios para a formação e interação com a realidade, 

envolvendo dinamismo e espírito crítico, tornando a aprendizagem significativa” (PETITO, 

2003, p. 63). 

 Para tal, a organização do currículo deve ser realizada de forma diferenciada, 

atendendo aos seguintes aspectos: que o sentido da aprendizagem considere o que é 

significativo; que os docentes apresentem uma atitude favorável ao conhecimento; que é 

configurado a partir da previsão que o professor faça sobre um determinado assunto; que 

tenha um sentido de funcionalidade, em estreita relação com os procedimentos; que valorize a 
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memorização compreensiva como base para estabelecer novas aprendizagens e relações; e que 

a avaliação analise todo o processo construído. 

 
No desenvolvimento de projetos, o currículo não é seguido em uma seqüência 
lógica, que hoje ainda estrutura toda matéria ou disciplina ou curso. [...] As 
matérias ou conteúdos das disciplinas serão examinadas à medida que se tornem 
necessárias, na seqüência de cada projeto ( ANDRADE, 2003, p. 80). 

 
  

Com relação ao desenvolvimento dos projetos de trabalho, alguns aspectos também 

devem ser levados em consideração: a escolha do tema, o levantamento do problema, a 

definição e previsão dos conteúdos e recursos que poderão ser trabalhados e utilizados, a 

construção de índices que favoreçam os alunos ou docentes na construção de procedimentos 

que possibilitem a organização da informação e do conhecimento construído, a elaboração do 

dossiê de síntese e as novas perspectivas que podem ser trabalhadas no projeto seguinte 

(ZABALA, 1998). As etapas previstas para o desenvolvimento do projeto também vão sendo 

delineadas para que se possa ir tratando as informações obtidas. 

 As trajetórias utilizadas pelo professor e seus alunos, segundo Hernández e Ventura 

(1998), nunca são fixas, mas servem de fio condutor para a relação do docente com os alunos, 

e que o qual deve ser construída em conjunto. O professor tem um papel mediador 

fundamental nesse processo, pois ele busca  dar sentido e significado ao processo de produção 

do conhecimento, fazendo sempre uma retomada de todo o desenvolvimento do projeto, 

avaliando-o, mostrando a importância do que se aprendeu durante sua aplicação prática.  

 Segundo Hernández e Ventura (1998), trabalhar com projetos significa o 

desenvolvimento do aluno que participa de um processo de pesquisa, utilizando diversas 

estratégias que façam sentido para ele, participando do processo de planejamento da própria 

atividade de aprendizagem. Além disso, ele aprende a se relacionar com o grupo de colegas, 

reconhecendo o papel de cada um, compreendendo seu meio pessoal, social e cultural. 

 
Os projetos de trabalho se apresentam como uma das formas de atingir essa 
concepção globalizante da educação, por permitirem a análise de problemas, 
situações e acontecimentos de um contexto, utilizando, para tanto, conhecimentos 
pertinentes às disciplinas do currículo e à experiência sociocultural (PETITO, 2003, 
p. 63). 

 
  

Com relação aos projetos de trabalho desenvolvidos em ambientes computacionais e 

midiáticos, Petito (2003) coloca que a sala ou o laboratório de informática deve ter: mesas 

para que os alunos possam também desenvolver atividades sem o computador, quadro branco 

ou lousa, armários para equipamentos informáticos, suprimentos, dentre outros. Segundo a 

autora, o pré-projeto deve ser realizado, juntamente com a definição dos objetivos, 
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antecipadamente e na sala de aula. “Ainda que a questão espacial deva ser observada, a 

relação professor/aluno é da maior importância para o desenvolvimento do projeto” (PETITO, 

2003, p. 100).  

Mesmo possuindo laboratórios de informática, poucas escolas têm um projeto que 

contemple a contextualização das disciplinas ou conteúdos, sendo mais difícil ainda encontrar 

instituições que utilizam o computador como ferramenta articuladora de projetos de trabalho, 

mesmo tendo potencial para isso. Para a construção de novos conhecimentos utilizando a 

metodologia dos projetos de trabalho, conhecer as ferramentas, os objetos e os softwares a 

serem utilizados no laboratório de informático é imprescindível.  

Para desenvolver uma atividade no laboratório de informática utilizando o computador 

como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem, é interessante levar em consideração 

diferentes possibilidades pedagógicas, já que ele permite uma gama enorme de recursos. Para 

isso, vou fazer um levantamento dos tipos de softwares e as suas aplicações, para facilitar a 

compreensão específica do software de  autoria. Quanto mais se consegue aliar os vários 

recursos ou softwares disponíveis, mais rica poderá ser a atividade ou projeto desenvolvido na 

escola. 

 

3 – O uso do software de autoria na formação docente 

 

Um software torna-se pedagógico quando o escolhemos para ser utilizado numa 

situação de construção de conhecimento, observando as suas características e o que delas 

podemos aproveitar. Para Behrens (2000, p.97), quando se tem o objetivo de utilizar algum 

tipo de software, “o uso e a adequação dependem do projeto pedagógico que o professor 

pretende desenvolver com seus alunos”. Com isso, o software torna-se pedagógico por meio 

da  ação do professor, conforme o uso que der a ele. 

 A partir da contribuição de Valente (1999), Cox (2003) e Castells (2003), classifico os 

softwares da seguinte maneira: a)de exercício e prática ou exercitação aliado aos tutoriais; b) 

de programação; c) aplicativos; d) de simulação e modelagem; e) jogos; f) colaborativo 

(Internet) e, g) os de autoria.  

a) Os softwares de exercício e prática ou exercitação aliado aos tutoriais propõem 

atividades tipo acerto/erro. Por enfatizarem a apresentação das lições ou exercícios, a ação do 

aprendiz se restringe a virar a página de um livro eletrônico ou realizar exercícios, cujo 

resultado pode ser avaliado no próprio computador. Orientam o usuário, podendo permitir o 

controle do grau de dificuldade e da seqüência. Caracterizam-se por transmitir informações 

pedagogicamente organizadas, como se fossem um livro animado, um vídeo interativo ou um 
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professor eletrônico. A informação é apresentada ao aprendiz seguindo uma seqüência, 

podendo o aluno escolher a que desejar.  

b) O software de programação exige que o aprendiz processe a informação, 

transformando-a em conhecimento. O aprendiz programa o computador, que, nesse processo, 

pode ser visto como uma ferramenta para resolver problemas. O programa possibilita uma 

correspondência direta entre cada comando e a ação do computador. As características 

disponíveis no processo de programação ajudam o aprendiz a encontrar seus erros e o 

professor, a compreender o processo pelo qual o aprendiz construiu conceitos e estratégias 

envolvidas no programa. De acordo com pesquisas de campo realizadas pela pesquisa 

Reducativa, algumas escolas estão tentando utilizar o Logo, após formação recebida do NTE 

do município de Goiânia, mas os professores apresentam muita dificuldade em lidar com esse 

software de programação, pela sua própria característica e exigência de compreensão.  

c) Os softwares aplicativos são programas voltados para aplicações específicas, como 

processadores de texto e planilhas eletrônicas. Apesar de eles não terem sido desenvolvidos 

para uso na educação, suas características permitem que sejam utilizados no processo de 

aprendizagem. Quando o aprendiz está escrevendo um texto no processador de texto, a 

interatividade com o computador é mediada pelo idioma da língua vernácula e pelos 

comandos para formatar o texto. São simples de ser usados e facilitam a expressão do 

pensamento, mas não apresentam um feedback do conteúdo e do seu significado para o 

aprendiz, que tem de recorrer à interação entre aluno-colegas-professor, para que haja 

reflexão sobre o que foi produzido. 

d) Os softwares de simulação e de modelagem permitem a visualização virtual de 

situações reais. A diferença entre o software de simulação e o de modelagem, segundo 

Valente (1999), é que, com este último, o aprendiz escolhe o fenômeno, desenvolve o seu 

modelo e o implanta no computador, enquanto o de simulação já oferece tudo pronto. Ambos 

possibilitam a vivência, com recursos reais, de situações difíceis ou até mesmo perigosas de 

serem reproduzidas em aula presencial, como experiências químicas ou de balística, a 

dissecação de cadáveres, a criação de planetas e viagens na história, além de reproduções de 

situações matemáticas em 3D.  

e) Os jogos têm o objetivo de divertir, porém exigem conhecimentos de determinados 

conteúdos. Geralmente, são desenvolvidos com a finalidade de desafiar e motivar o aprendiz, 

envolvendo-o em uma competição com a máquina e os colegas. Os jogos permitem 

interessantes usos educacionais, principalmente se integrados a outras atividades. Mas 

Valente (1999) aponta para o cuidado que se deve ter nas competições, pois elas podem fazer 
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com que o aprendiz não atente para o conteúdo ou para a construção do conhecimento e se 

concentre apenas nas estratégias a serem utilizadas.  

f) A Internet é um tipo de software colaborativo que pode ser utilizado como 

ferramenta na construção de conhecimento, já que é “uma rede de redes de computadores 

capazes de se comunicar entre si [...] é um meio de comunicação, de interação e de 

organização social” (CASTELLS, 2003, p. 255). Sua relevância para a educação é 

significativa, já que pode ser um recurso a mais na construção de conhecimentos, e para 

acessá-la  basta que o computador esteja conectado a um provedor. 

 

A Internet tem disponibilizado a tecnologia da informação a um grupo imenso de 
pessoas, que podem conectar a rede, passando a ser usuárias do universo de 
informações organizado no mundo inteiro. A troca de informações entre os usuários 
pode acontecer em nível local, estadual, nacional e internacional. A pesquisa de 
dados, a assinatura de revistas eletrônicas e o compartilhamento de experiências 
podem vir a anexar um novo significado à prática docente. (BEHRENS, 2000, 
p.99). 
 
 

A Internet apresenta vários recursos, que podem ser utilizados de inúmeras maneiras. 

O cuidado em levantar a crítica e a forma como é realizada a pesquisa mostram novamente o 

papel fundamental de mediação e interação entre aprendiz-colegas-professor. Algumas 

ferramentas da Internet que podem ser utilizadas: e-mail (correio eletrônico), chat (sala de 

bate-papo), fórum, lista de discussão, blogger, fotolog, utilização de sites de pesquisa e 

construção de sites com os alunos, e utilização de portais educacionais. 

g) Finalmente, os softwares de autoria que, como foi explanado no Capítulo I, são 

equipados com diversas ferramentas, que permitem o desenvolvimento de projetos 

multimídia.  Com esses softwares, professores e alunos podem criar seus próprios protótipos 

de programas, mesmo sem terem conhecimentos avançados de programação. De forma mais 

simplificada, podem reproduzir sons, imagens e textos, apresentar filmes e permitir o acesso a 

diferentes partes da apresentação, bastando que se clique em um botão, imagem, texto ou link. 

Ao programar o computador, utilizando conceitos e estratégias, este pode ser visto como uma 

ferramenta para resolver problemas. A utilização de um programa exige que o aprendiz 

processe a informação, transformando-a em conhecimento. O software de autoria permite ao 

usuário construir os seus próprios programas, e, se ligado a outros softwares, facilita 

integração entre várias ferramentas, inclusive a Internet.  Ele é uma espécie de oficina de 

criação. 
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O software de autoria analisado nesta pesquisa é o Everest9, escolhido pelas 

possibilidades, pelas ferramentas e pela forma facilitada que dispõe para programar as 

atividades. Uma atividade criada no Everest é um conjunto de telas criadas e armazenadas no 

computador, como arquivos de extensão. As telas – páginas utilizadas com objetos inseridos – 

podem ser interligadas de várias maneiras, permitindo ao usuário navegar entre elas das mais 

diversas formas possíveis10. Esse é um exercício interessante, pois auxilia no entendimento do 

papel do computador, permitindo ao professor vislumbrar o que pode objetivar e fazer a partir 

dele, e como essa máquina pode ser essencial no processo de construção do conhecimento. 

Pesquisas como a de Cotrim (2002) demonstram que os laboratórios de informática 

geralmente são utilizados para a finalização de tarefas, e não como uma ferramenta útil ao 

processo de ensino-aprendizagem e à na construção de novos conhecimentos. Ou seja, os usos 

que se faz dele são mais semelhantes às práticas tradicionais, na promoção da aprendizagem. 

Para utilizar um software é preciso compreender que o aprender não deve estar restrito a ele, 

ao que se encontra no mundo virtual, no computador, mas à interação professor-aluno-colegas 

e à interatividade aluno-colegas-professor-software, à forma como se constrói conhecimento e 

aos processos comunicativos daí decorrentes, tanto no mundo real quanto no virtual. 

 

4- Aventura no ciberespaço: uso do software de autoria como âncora na formação do 

professor 

 

 Pretendo discorrer sobre os itens deste tópico, aglomerando-os em dois campos 

teóricos: virtualidade, mediação pedagógica, construção de conhecimento e a construção 

autônoma do conhecimento dos professores. Os temas tratados anteriormente versaram sobre 

educação, tecnologia, globalização e sociedade, formação de professores e os tipos de 

softwares. Acrescento, agora, as bases teóricas para a compreensão das formas possíveis de 

utilização do computador na escola, considerando o sujeito aprendente e a virtualidade, a 

afetividade, a motivação, a mediação, a problematização, o diálogo, a autoria, a autonomia e a 

colaboração que recebe na construção do conhecimento mediado pelo computador. 

 

 
4.1- Virtualidade, mediação pedagógica e construção de conhecimento 
 
 

 

                                                 
9 Software de autoria – criação multimídia da empresa Complex. 
10 Para visualizar as ferramentas e os objetos do Everest, consulte os anexos. 
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Castells (2003), ao abordar a sociabilidade realizada na Internet, levanta uma 

discussão interessante, quando distingue dois tipos de uso do computador: o real e o virtual. 

“Há pessoas e grupos de forte sociabilidade nos quais são correlativas a sociabilidade real e 

virtual” (2003, p.275). Mas o que vem a ser o real e o virtual tomando como referência o uso 

do computador e da Internet? 

Na visão de Weissberg (1999), a relação do real muda quando alguém pensa no 

virtual, pois não há separação entre imagem e objeto. Para ele, o virtual é potência, é processo 

e, se é processo, não é controlado pela força, e sim pela sedução “entre o que é real (segundo 

o modo do objeto) e o que não é (segundo o modo de representação)” (p.117). O virtual é um 

simulacro para a realidade, é uma extensão do real, “o objeto virtual se comporta como o 

modelo ideal do objeto real” (p.119).   

Para Quéau (1999), a imagem não é metáfora, é modelo, e para compreender a sua 

essência “é necessário procurar o modelo que a engendra” (p.92). O sujeito realiza e leva a 

sério a virtualidade, mas com o cuidado de não considerar o real como extensão do mundo 

virtual (como diz Weissberg), pois o virtual não deve se tornar referência quando se volta para 

o mundo real. Não se pode aplicar, neste os mesmos procedimentos e métodos, a mesma falta 

de preocupação que se tem no virtual. 

Para Duarte Jr. (1998), a questão da realidade “passa pela compreensão das diferentes 

maneiras de o homem se relacionar com o mundo. Ciência, filosofia, arte e religião são quatro 

formas marcantes e especiais desse relacionamento se dar” (p.15), além de considerar o papel 

da linguagem, das relações sociais e das instituições e tipificações. “A realidade que 

habitamos tem a sua definição ditada pelos grupos sociais e culturais a que pertencemos, e 

uma orientação, numa dada realidade, pode parecer ilógica e mesmo insana se vista a partir de 

outra” (p.101).  

Com isso, a indefinição sobre real e virtual prevalece, já que eles suscitam diversas 

interpretações. Mas, a partir do que foi explicitado, mesmo que de forma breve, podemos 

considerar que o virtual é a potência, o efeito. No uso do computador, o virtual pode ser 

potencializado como produto da externalização de construções mentais em espaços 

cibernéticos. E o real? A realidade? Podemos dizer que existem diversas realidades 

(DUARTE JR., 1998), que são construídas socialmente, por meio da linguagem, reificadas 

(transformadas em coisas) e tipificadas (esquemas de padronização nas interações entre os 

indivíduos). 

Lévy (1996, p. 16) apresenta que a  concepção de virtualidade é algo que deve ser 

considerado como potência, “complexo problemático, o nó de tendências ou de forças que 
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acompanha uma situação, um acontecimento, um objeto ou uma entidade qualquer, e que 

chama um processo de resolução, a atualização”. 

O mesmo autor define as características da virtualidade, advertindo, todavia, para as 

novas concepções de espaço (a desterritorialização) e de tempo (o desprendimento do aqui e 

agora). Em outras palavras, Lévy (1996, p.15) considera que o real não é necessariamente o 

contrário de virtual:  

... a palavra virtual vem do latim medieval virtualis, derivado por sua vez de virtus, 
força, potência. Na filosofia escolástica, é virtual o que existe em potência e não em 
ato. O virtual tende a atualizar-se, sem ter passado no entanto à concretização 
efetiva ou formal. A árvore está virtualmente presente na semente. Em termos 
rigorosamente filosóficos, o virtual não se opõe ao real mas ao atual: virtualidade e 
atualidade são apenas duas maneiras de ser diferentes. 

   Para Lévy (1999), a virtualidade tem três sentidos: um técnico, que está voltado e 

ligado à informática; outro voltado para o uso corrente e do senso comum; e o terceiro, 

filosófico. Desta forma, o virtual é aquilo que é mediado ou potencializado pela tecnologia, 

como produto da externalização de construções mentais em espaços de interação cibernéticos. 

    Pensando nesse conceito, nos deparamos com um outro termo que necessita ser 

clareado: ciberespaço. Segundo Ramal (2002), o ciberespaço é toda a estrutura virtual 

transnacional de comunicação interativa. Ou, como explica Lévy (1999, p. 92), é 

O espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e 
das memórias dos computadores [...], o conjunto dos sistemas de comunicação 
eletrônicos [...], na medida em que transmitem informações provenientes de fontes 
digitais ou destinadas à digitação. 

O ciberespaço é uma codificação digital que condiciona o caráter virtual da 

informação. Essa perspectiva, vista da digitalização da informação, tornará o ciberespaço o 

principal canal de comunicação, interação e suporte de memória da humanidade (Lévy, 1999). 

“O ciberespaço encarna um dispositivo de comunicação qualitativamente original, que se 

deve bem distinguir das outras formas de comunicação de suporte técnico” (Idem, 2000, p. 

206). Esse é o caso do correio e do telefone.Quando se fala em ciberespaço, fala-se também 

de uma outra forma que expressa o contexto do software de autoria: a hipermídia. A 

hipermídia é uma forma combinatória e interativa de multimídia, em que textos, sons e 

imagens (estáticos ou em movimento) estão ligados entre si por elos móveis, que podem ser 

configurados de diversas maneiras pela pessoa que dele está fazendo comando (MACHADO, 

1997). 

Machado (1997) faz uma analogia muito interessante da hipermídia com o labirinto. 

Se a saída do labirinto não era propriamente um problema para os cretenses, que podiam 
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simplesmente pular os muros, para sair dele, também o moderno navegante da hipermídia 

pode “clicar” o botão “delete” e desistir do percurso. O problema do labirinto e da hipermídia 

hoje, segundo Machado, é avançar e percorrer o caminho sem se perder. O autor apresenta 

três traços que definem o labirinto e que permitem fazer uma analogia com a hipermídia: 

“Primeiro o labirinto convida à exploração e esse seu apelo é irrecusável” (p.150), podendo-se 

explorar as várias possibilidades e examinar o problema por diversos ângulos. O segundo 

traço é a exploração sem mapa e à vista desarmada, fazendo e tomando decisões locais para 

decidir o que fazer em seguida. Por último, o terceiro traço é a inteligência astuciosa, que o 

indivíduo exercita para conseguir progredir sem cair nas armadilhas das infinitas 

circunvoluções. Para tal, o navegante da hipermídia e do labirinto real usa a astúcia, faz 

anotações, calcula os passos. 

 

À medida que avança e vê o espaço desdobrar-se diante de si, o navegante aumenta 
sua experiência, aprende com seus erros, aperfeiçoa-se. Em cada encruzilhada, 
diante de cada link, ele faz cálculos, considera os riscos de cada decisão e vai em 
frente (MACHADO, 1997, p. 151). 

A abertura, a imprevisibilidade e a multiplicidade são dados da hipermídia e devem ser 

decodificados, com a possibilidade de interatividade com o virtual. 

Na condução das máquinas-ferramenta do ambiente virtual, como diz Malglaive 

(1995), considera-se que a determinação e a condução do ato permanecem no domínio da 

ação humana, do condutor da máquina. “A máquina pode ser considerada como uma 

arquitetura de órgãos suportada por uma armação e diversos elementos estruturais que 

permitem a sua coesão [...], cujo agente é uma ferramenta em movimento relativo face ao 

objecto a transformar” (p. 54). O que torna concreto o ato da máquina é estar ligado ao 

indivíduo, à ação humana que o realiza e à máquina que o transforma. 

Em face dessa constatação sobre a máquina e a ação do indivíduo que a opera, deve-se 

lembrar que quem faz a máquina não é ela mesma, mas a pessoa que age sobre ela. A forma 

como pode ser realizada a ação, por meio dessa máquina, é o que será discutido agora, quando 

abordo a concepção de ensino-aprendizagem que pode ser estabelecida por meio do 

computador. A maneira como será trabalhada a informática na educação está intimamente 

relacionada com a concepção de ensino-aprendizagem que o professor tem e utiliza ao 

planejar atividades que serão desenvolvidas pelo aluno usando o computador.  

              Segundo Vasconcellos (1993), existem diferentes formas de organizar o processo de 

construção do conhecimento em sala de aula, decorrentes de uma determinada visão de 

homem e de mundo. O autor (1993) propõe uma perspectiva da interação-mediação, em que o 

professor assuma o papel de provocador das ações ao mesmo tempo em que vai dispondo os 

elementos da cultura para propiciar a construção do conhecimento. 
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               Para Vasconcellos, o caminho é superar tanto os métodos tradicionais como os da 

Escola Nova, ou seja, a pedagogia diretiva e a não-diretiva. Para isso, a atividade não deve 

ficar centrada no professor ou no aluno, mas na interação entre aluno-professor-objeto de 

conhecimento. 

 

Isto significa que o educador vai procurar de todas as formas provocar o educando 
para o estabelecimento das relações de constituição do objeto no nível mais 
abrangente e totalizado possível; ao mesmo tempo, vai dispondo elementos a 
respeito do objeto de conhecimento como forma de possibilitar a elaboração das 
respostas aos problemas suscitados. O trabalho pedagógico, pela mediação do 
educador e dos materiais didáticos, deverá favorecer no educando a “reconstrução” 
das relações existentes no objeto de conhecimento (VASCONCELLOS, 1993, p. 
38). 

 

            Para que ocorra a mediação, tanto com ou sem a utilização do computador, o professor 

deve considerar os três momentos da construção do conhecimento, conforme a teoria dialética 

apresentada por Vasconcellos (1993): a síncrese (mobilização para o conhecimento), a análise 

(construção do conhecimento) e a síntese (elaboração e expressão do conhecimento 

construído).  

             A síncrese é o momento em que o interesse pelo objeto deve ser provocado para criar 

a mobilização necessária ao vínculo significativo inicial entre sujeito e objeto, para que o 

sujeito possa elaborar as primeiras representações mentais do objeto a ser conhecido, ou seja, 

o sujeito tem uma visão total do objeto, mas de forma caótica. Esse momento é realizado a 

partir de uma educação significativa, ou seja, da realidade do sujeito de conhecimento, do 

conhecimento do objeto de estudo e da realidade, e da realidade mais ampla que todo 

professor deve ter. Isso significa que o professor precisa conhecer seus alunos, para saber 

como ajudá-los na construção do conhecimento. Pode ser que o aluno já tenha uma motivação 

inicial para conhecer determinado objeto. À medida que vai amadurecendo, o aluno começa a 

desenvolver por si só essa capacidade de estabelecer vínculo com o conhecimento autônomo. 

 

Significação é o processo de vinculação ativa do sujeito aos objetos de 
conhecimento – sobre os quais ele dedica sua atenção – e a conseqüente 
construção do sentido dos mesmos no sujeito. [...] Implica em atividades que 
tenham relevância para o educando – e para o educador – , vinculadas à alguma 
necessidade, finalidade, plano de ação do educando (VASCONCELLOS, 1993, p. 
51). 

 

              A análise deve possibilitar o confronto cognitivo entre o sujeito e o objeto, para que 

o aluno possa construir, pela sua ação, o conhecimento, mediante o estabelecimento de 

relações. Essas relações, quanto mais abrangentes e complexas forem, melhor serão para o 

sujeito aprendente. Para a construção do conhecimento, na perspectiva apontada por 
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Vasconcellos, a orientação básica está no resultado da ação do indivíduo, por meio da 

problematização. 

 

O professor deve levantar situações-problema que estimulem o raciocínio, ao invés 
de sobrecarregar a memória com uma série de informações desconexas. O aluno se 
debruça sobre o objeto buscando conhecê-lo, estabelecer as relações. Surgem 
problemas. O professor ajuda no encaminhamento do problema: devolve o 
problema, introduz a informação no momento certo. O aluno volta a debruçar 
sobre o objeto, etc. (VASCONCELLOS, 1993, p. 71). 

 

              Com isso, o professor deve extrair do conteúdo a ser trabalhado perguntas básicas, 

que resgatem as situações-problema que deram origem ao conceito que se quer trabalhar, de 

forma que consiga estabelecer, anteriormente à motivação e ao significado inicial, relações 

para a análise reflexiva do objeto. Neste processo, o aluno parte do conhecimento que tem 

(síncrese) e, aos poucos (pela mediação da análise), esse conhecimento anterior vai se 

ampliando, chegando a um conhecimento mais complexo e abrangente, expresso na síntese. 

            A síntese é fundamental para a compreensão concreta do objeto, bem como para 

“permitir a interação do educador com o caminho de construção de conhecimento que o 

educando está fazendo” (VASCONCELLOS, 1993, p. 43). Para Vasconcellos, ao chegar 

nesse momento da síntese, a mediação do professor favorece a construção de conhecimento 

pelo aluno, até que este chegue ao ponto da exposição, ou seja, quando já domina seus 

mecanismos de consciência da construção das etapas pelas quais passou e do que construiu. 

              A abordagem da questão da tecnologia e, mais especificamente, do computador e da 

educação, não pode ser feita sem que seja apreciada também a questão do processo de ensino-

aprendizagem. “O computador apresenta-se como meio, como instrumento para colaborar no 

desenvolvimento do processo de aprendizagem” (MASETTO, 2000, p. 139), desde que usado 

adequadamente, conforme ressaltei anteriormente. Isto é, utilizando o computador para a 

construção de novos conhecimentos, caso da abordagem dialética de Vasconcellos. 

            Para o desenvolvimento das atividades realizadas com o computador, é importante que 

o professor assuma uma atitude de mediador pedagógico. Essa atitude não é fácil, porque  

 

... estamos acostumados e sentimo-nos seguros com nosso papel tradicional de 
comunicar ou transmitir algo que conhecemos muito bem. Sair dessa posição, 
entrar em diálogo direto com os alunos, correr o risco de ouvir uma pergunta para a 
qual no momento talvez não tenhamos resposta, e propor aos alunos que 
pesquisemos juntos para buscarmos a resposta – tudo isso gera um grande 
desconforto e uma grande insegurança (MASETTO, 2000, p. 142). 

 

            A mediação pedagógica é a atitude do professor que se coloca como um motivador da 

aprendizagem, manifestando disposição para ser uma ponte entre o aprendiz e sua 
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aprendizagem, até  que a produção do conhecimento seja significativo para o aluno. Segundo 

Masetto (2000), o uso do computador não pode ser pensado de forma isolada para que ocorra 

a mediação pedagógica. Tanto na educação presencial quanto a distância, o processo deve ser 

observado em sua totalidade, com um planejamento detalhado, em que as atividades se 

integrem na busca dos objetivos, para que ocorra a construção do conhecimento. 

Para compreender melhor o papel da análise na construção de conhecimento mediado 

pelo professor, com o uso do computador e mediante a colaboração entre os pares, vou 

recorrer, além da contribuição de Vasconcellos, aos estudos de Vygotsky, que tratam das 

funções psicológicas superiores, ou processos mentais superiores: modo de funcionamento 

psicológico típico da espécie humana e que não está presente na pessoa desde o seu 

nascimento. Essas funções, segundo Vygotsky, são o resultado de um processo de 

desenvolvimento que envolve a interação do indivíduo com o meio social e físico em que 

vive. A aquisição da linguagem define um salto qualitativo no desenvolvimento humano. 

São funções mentais ou psicológicas superiores, o pensamento, a memória, a 

percepção, a atenção e a capacidade para comparar e diferenciar, pelo fato de possuírem 

autonomia com relação aos fatores biológicos, sendo resultado da interação do sujeito em um 

dado contexto histórico, social e cultural. 

          Os processos superiores são tipicamente humanos, têm caráter voluntário e intencional, 

ou seja, o sujeito é capaz de tomar decisões a partir de informações novas, pensar em objetos 

ausentes, imaginar eventos nunca vividos, planejar ações a serem realizadas em momentos 

posteriores. 

Para Vygotsky (1998, p. 118), o processo de desenvolvimento não coincide com o da 

aprendizagem, mas progride atrás dela; é dessa seqüenciação que se origina a zona de 

desenvolvimento proximal. O aprendizado sempre envolve a interferência ou a mediação, ou 

seja, envolve o processo de intervenção de um elemento intermediário numa relação; a 

relação deixa de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento. A relação homem-mundo 

é mediada, e não direta, envolve a interferência, direta ou indireta, de outros indivíduos e da 

reconstrução pessoal da experiência e dos significados que atribui aos objetos ou ao 

conhecimento construído. 

O aprendizado desperta vários processos internos de desenvolvimento, que são 

capazes de operar somente quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e quando 

em cooperação com seus companheiros. Uma vez internalizados, esses processos tornam-se 

parte das aquisições do desenvolvimento independente da criança (VYGOTSKY, 1998, p. 

118). 
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      A natureza do significado não é clara, mas, mesmo assim, é no significado da palavra que 

o pensamento e a fala se unem em pensamento verbal, e nele encontram as respostas às 

questões sobre a relação entre o pensamento, a palavra e a fala. O pensamento associado à 

palavra é produzido pelo significado e, com isso, 

 
... demonstra a existência de um sistema dinâmico de significados em que o afetivo 
e o intelectual se unem. [...] cada idéia contém uma atitude afetiva transmutada com 
relação ao fragmento de realidade ao qual se refere. Permite-nos ainda seguir a 
trajetória que vai das necessidades e impulsos de uma pessoa até a direção 
específica tomada por seus pensamentos, e o caminho inverso, a partir de seus 
pensamentos até o seu comportamento e a sua atividade (VYGOTSKY, 1998, p. 9). 

            
             

            Apesar de o pensamento e a fala se unirem como pensamento verbal, este não abrange 

todas as formas de pensamento ou de fala. 

 
Somos, portanto, forçados a concluir que a fusão de pensamento e fala, tanto nos 
adultos como nas crianças, é um fenômeno limitado a uma área circunscrita. O 
pensamento não-verbal e a fala não-intelectual não participam dessa fusão e só 
indiretamente são afetados pelos processos do pensamento verbal (VYGOTSKY, 
1998, p. 59). 

 
            O significado é constituído ao longo da história dos grupos humanos. É no significado 

que se encontram as duas funções básicas da linguagem: o intercâmbio social (para se 

comunicar com seus semelhantes) e o pensamento generalizante (agrupa as ocorrências de 

uma mesma classe sob uma mesma categoria conceitual). 

Retomando os processos mentais, como foi dito anteriormente, estes se constituem 

principalmente da interação do indivíduo com o mundo mediada pela palavra, que, por sua 

vez, é culturalmente contextualizada. A palavra, “em princípio tem o papel de meio na 

formação de um conceito e, posteriormente, torna-se o seu símbolo” (VYGOTSKY, 1998, p. 

70). 

A palavra é o meio pelo qual o sujeito conduz as suas operações mentais, controla o 

seu curso e as canaliza em direção à solução do problema que vai enfrentar e resolver. “É 

parte integrante dos processos de desenvolvimento, e (...) conserva a sua função diretiva na 

formação dos conceitos verdadeiros, aos quais esses processos conduzem” (VYGOTSKY, 

1998, p. 101). 

A formação de conceitos, para Vygotsky (1998), não ocorre meramente mediante a 

memorização de palavras e a sua associação com os objetos; para que o processo se inicie, 

deve surgir um problema que possa ser resolvido. Mas o problema não é, isoladamente, a 

causa desencadeadora do processo, e sim um dos fatores importantes para o surgimento do 

pensamento conceitual, já que mostrei a importância da mediação e interação também nesse 

processo. 
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Em se tratando dos conceitos, Vygotsky (1998) estabelece diferenças entre os 

espontâneos e os científicos. Os conceitos espontâneos vão sendo construídos à medida que a 

interação do sujeito com os aspectos da realidade vai sendo direcionada por palavras que 

representam categorias culturalmente já estabelecidas. Esses conceitos são desenvolvidos de 

forma assistemática, no decorrer de atividades que vivencia. Já os conceitos científicos são 

desenvolvidos em situações de ensino-aprendizagem, mediados por outros conceitos, 

processo que geralmente começa com sua definição verbal e aplicação em operações não 

espontâneas. Para se desenvolver um conceito científico é preciso haver um conceito 

espontâneo correlato e suficientemente desenvolvido. Daí entra a importância do professor, 

em qualquer situação de ensino-aprendizagem, para considerar os conceitos espontâneos de 

seus alunos e, pela mediação, contribuir para que o aluno adquira autonomia na construção 

dos conceitos. 

            Os dois tipos de conceitos surgem de diferentes formas e por isso pode-se dizer que o 

desenvolvimento do conceito espontâneo é ascendente e que o científico é descendente. 

Embora se desenvolvam em direções opostas, estão inter-relacionados. “É preciso que o 

desenvolvimento de um conceito espontâneo tenha alcançado um certo nível para que a 

criança possa absorver um conceito científico correlato” (VYGOTSKY, 1998, p. 135). 

        Pensando no processo de ensino-aprendizagem e nas considerações levantadas a respeito 

dos conceitos e de seu desenvolvimento para o indivíduo, Vygotsky apresenta a importância 

da relação entre o aprendizado e o desenvolvimento nos processos educacionais. Para 

compreender essas relações, de acordo com esse teórico, é essencial que se compreenda o 

conceito de zona de desenvolvimento proximal. Aliás, este foi uma das grandes contribuições 

de Vygotsky para a educação escolar, pois as interações baseadas na atividade conjunta dos 

alunos e professores encontram fundamento na zona de desenvolvimento proximal, que vê o 

ensino como um processo de construção compartilhada de significados, orientados para 

autonomia do aluno. 

Para compreender adequadamente o desenvolvimento proximal, deve-se considerar o 

nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial. A capacidade de 

realizar tarefas de forma independente é chamada por Vygotsky de nível de desenvolvimento 

real e refere-se a etapas já conquistadas pela criança ou indivíduo, ou seja, “admite-se que só 

é indicativo da capacidade mental da criança aquilo que elas conseguem fazer por si mesmas” 

(VYGOTSKY, 1998, p. 111). O nível de desenvolvimento potencial é a capacidade que o 

aluno possui de desempenhar tarefas ou agir com o auxílio de adultos ou de colegas mais 

capazes, ou de dar-lhes instruções, demonstrações, pistas ou assistência durante o processo. 



 62 

           Entre os dois níveis encontra-se a zona de desenvolvimento proximal, que é a  

distância entre o nível de desenvolvimento real, que determina a solução independentemente 

de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, que requer auxílio ou orientação de 

outros. Essa zona permite perceber as funções que ainda não amadureceram, delineando o 

futuro da criança ou do indivíduo, e dando possibilidade de acesso ao já conquistado e ao que 

está em maturação, o que se detecta pela interação e diálogo. 

 
Usando esse método podemos dar conta não somente dos ciclos e processos de 
maturação que já foram completados, como também daqueles processos que estão 
em estado de formação, ou seja, que estão apenas começando a amadurecer e a se 
desenvolver (VYGOTSKKY, 1998, p. 113). 
 

 
Como se vê, é de suma importância o conhecimento desse conceito, pois é na zona de 

desenvolvimento proximal que a interferência de outros indivíduos se faz mais 

transformadora. Assim, é fundamental que o educador considere o nível de desenvolvimento 

dos alunos, funcionando como um motor de novas conquistas. 

A noção de zona de desenvolvimento proximal permite afirmar que “o bom 

aprendizado é aquele que se adianta ao desenvolvimento”  (VYGOTSKY, 1998, p.117). Desse 

modo, o professor ocupa um lugar importante na aprendizagem dos alunos quando 

desempenha o papel de interferir na zona de desenvolvimento proximal, pois acaba 

provocando avanços que não ocorreriam espontaneamente, podendo auxiliar na reconstrução 

e reelaboração dos significados trabalhados pelo grupo cultural. Uma coisa importante a se 

considerar é que não só o professor, mas a interação entre os alunos também provoca 

intervenção no desenvolvimento da criança. Assim, uma criança pode atuar como mediadora 

entre outra criança e as ações, e os significados estabelecidos são considerados como 

relevantes para a construção de novos conhecimentos ou reelaboração dos que ela já possui. 

Para Vygotsky (1998), a internalização de formas culturais de comportamento envolve 

a reconstrução da atividade psicológica, diferenciando a psicologia animal da humana. O 

processo de internalização consiste nas seguintes transformações:  

 

... uma operação que inicialmente representa uma atividade externa é reconstruída 
e começa a ocorrer internamente, [...] um processo interpessoal é transformado 
num processo intrapessoal, [...] a transformação de um processo interpessoal num 
processo intrapessoal é o resultado de uma longa série de eventos ocorridos ao 
longo do desenvolvimento (p. 75). 

 

           Partindo da importância que Vygotsky deu à capacidade que as crianças ou os 

indivíduos têm de resolver ou solucionar problemas com a colaboração de seus professores e 

colegas, podemos dizer que o diálogo leva à reflexão. A colaboração é realizada a partir da 
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mediação estabelecida, que é vista  como um processo sociocultural e histórico, já que o 

sujeito do conhecimento tem acesso mediado aos objetos, e mediante recortes do real, 

operados pelos sistemas simbólicos de que dispõe. A ênfase, portanto, recai sobre a 

construção do conhecimento como uma interação mediada por várias relações.  O 

conhecimento não está sendo visto como uma ação direta do sujeito sobre a realidade, mas 

pela mediação feita por outros sujeitos. O outro social pode apresentar-se por meio de 

pessoas, signos, objetos (no caso o computador), da organização do ambiente e do mundo 

cultural que rodeia o indivíduo. 

    Para Vygotsky, a mediação ocorre também por meio da linguagem e do 

pensamento, elementos essenciais à compreensão do modo como os eventos ocorrem.   

 

O pensamento e a palavra não são ligados por um elo primário. Ao longo da 
evolução do pensamento e da fala, tem início uma conexão entre ambos, que depois 
se modifica e se desenvolve. No entanto, seria errado considerar o pensamento e a 
fala como dois processos independentes, paralelos, que se cruzam em determinados 
momentos e influenciam mecanicamente um ao outro. A ausência de um elo 
primário não significa que uma conexão entre eles só possa estabelecer-se de uma 
forma mecânica (Vygotsky, 1998b, p.149). 
 

 

       Desse modo, por permear a totalidade das relações sociais (mediadas pela linguagem), 

um aspecto que não deve ser descartado diz respeito à tomada de decisão, a partir de uma 

informação nova, como comportamento superior tipicamente humano, isto é, não animal. O 

mais importante desse tipo de comportamento é o seu caráter voluntário intencional. 

        A relação entre pensamento e palavra, para Vygotsky (1998b), não é uma coisa, e sim 

um processo relacional, no qual ambos passam por transformações. O pensamento não é 

simplesmente expresso em palavras; é por meio delas que ele passa a existir. Cada 

pensamento tende a relacionar alguma coisa com outra, a estabelecer uma relação entre as 

coisas. Cada pensamento se move, amadurece e se desenvolve, desempenha uma função, 

soluciona um problema. 

          A capacidade de comunicação por meio de uma linguagem está relacionada com a 

diferenciação dos significados das palavras na fala e na consciência da pessoa. A relação entre 

o pensamento e a palavra passa pelo  desenvolvimento da linguagem de um indivíduo quando 

ele utiliza a fala interior, e é considerada por Vygotsky (1998b) como uma atividade 

intelectual e afetivo-volitiva, uma vez que inclui os motivos da fala e o pensamento expresso 

em palavras. 

 
Para se obter um quadro real da fala interior, deve-se partir do pressuposto de que 
se trata de uma formação específica, com suas leis próprias, que mantém relações 
complexas com as outras formas de atividade de fala. Antes que possamos estudar 
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separadamente suas relações com o pensamento e a fala, devemos determinar as 
suas características e funções especiais (p. 159). 

 
              A fala interior é a fala utilizada pela pessoa para com ela mesma, enquanto a exterior, 

para o contato com o outro. “A fala exterior consiste na tradução do pensamento em palavras, 

na sua materialização e objetificação. Na fala interior, inverte-se o processo: a fala interioriza-

se em pensamento” (VYGOTSKY, 1998b, p. 164). A fala exterior ocorre por meio de 

diálogos e a interior, por meio dos monólogos.  

               Na fala interior são apresentados processos essenciais ou temporários. Para refletir 

sobre uma fala interna é preciso exteriorizá-la, relacionando-a com uma atividade exterior. A 

fala interior acompanha a atividade desenvolvida pelo indivíduo, está a serviço da orientação 

mental e da compreensão consciente, ajuda a superar as dificuldades. É uma fala para si 

mesmo, íntima e convenientemente relacionada com o pensamento do indivíduo. Essa fala 

surge com as dificuldades que exigem consciência e reflexão, e segue uma evolução à medida 

que o sujeito se desenvolve. 

             Segundo Vygotsky (1998b), existem três peculiaridades da fala interior: o predomínio 

do sentido de uma palavra sobre seu significado; o do sentido sobre o significado, ou seja, da 

frase sobre a palavra e do contexto sobre a frase, o que constitui a regra; e o modo pelo qual 

os sentidos das palavras se combinam e se unificam. 

 
A fala interior não é o aspecto interior da fala exterior [...] enquanto na fala exterior 
o pensamento é expresso por palavras, na fala interior as palavras morrem à medida 
que geram o pensamento. A fala interior é, em grande parte, um pensamento que 
expressa significados puros. É algo dinâmico, instável e inconstante, que flutua 
entre a palavra e o pensamento (VYGOTSKY, 1998b, p. 184). 

 
        Para o pensamento se transformar em palavras tem de passar inicialmente pelos 

significados. Ele é gerado pela motivação, pelos desejos e necessidades, interesses e emoções, 

nasce por meio das palavras. A relação entre pensamento e palavra não é algo já pronto e 

constante; surge ao longo do desenvolvimento e também se modifica. 

            Juntamente com a fala externa, Vygotsky mostra a importância da ação para atingir 

um objetivo. A fala e a ação andam juntas e dirigidas para a solução de problemas. Quanto 

mais complexa é a ação exigida por um determinado objeto, mais importância a fala recebe 

para resolver uma situação.   

          Mesmo não pesquisando ou escrevendo exclusivamente sobre o adulto, me aproprio das 

idéias e contribuições de Vygotsky para realizar a leitura, interpretação, planejamento e 

composição da e para a formação de professores para o uso do software de autoria. A ele 

associo as contribuições de Freire, apesar de ter escrito e contribuído preferencialmente para a 

educação de adultos, mesmo considerando os aspectos culturais e dialéticos como Vygotsky. 
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De Paulo Freire, me aproprio de algumas considerações que considero relevantes para a 

composição e a interpretação da formação que planejei e coloquei em prática, no que diz 

respeito à problematização, ao diálogo, à autoria e à autonomia do indivíduo na construção de 

conhecimento. 

 

4.2 - A construção autônoma do conhecimento dos professores  
 

Paulo Freire acompanha os estudos de Vygotsky quando adapta seus métodos 

educacionais ao contexto histórico e cultural de seus alunos, possibilitando a combinação de 

seus conceitos espontâneos com os conceitos introduzidos pelos professores na situação de 

instrução. No dizer de Paulo Freire (1987), a educação é um ato de conhecimento que se 

constrói por meio da relação entre educador e educando. Para justificar essa idéia, ele 

apresenta alguns princípios: a) uma educação libertadora (para libertar da realidade opressiva 

e injusta), b) o diálogo (como elemento fundamental na educação), c) a conscientização e uma 

educação problematizadora (pautada no diálogo, no qual o educador e o educando aprendem 

juntos). 

No livro Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire faz uma crítica à escola tradicional, 

preocupando-se com o desenvolvimento da educação para adultos em países subordinados à 

ordem mundial. Nesta pesquisa serão utilizados princípios freirianos relevantes e que estão de 

acordo com a proposta que pretendo apresentar. 

            Em sua crítica à educação tradicional, ele faz uma analogia desta com uma instituição 

bancária, pois as informações e os fatos são simplesmente transmitidos do professor para o 

aluno, como num ato de depósito bancário, ou seja, como se existissem fora e independentes 

das pessoas envolvidas no ato pedagógico. O currículo tradicional está desligado da situação 

existencial das pessoas envolvidas.O educador fica no papel ativo e o educando, passivo. “A 

narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à memorização mecânica do 

conteúdo narrado” ( FREIRE, 1987, p. 58). 

Em contraposição à educação bancária, Freire propõe uma educação libertadora, na 

qual “ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os homens libertam-se em 

comunhão” (Freire, 1987, p. 27). A problematização é um dos ingredientes centrais desse tipo 

de educação, que não separa o ato de conhecer daquilo que se conhece.O educador deve ter 

uma relação com os alunos em via de mão dupla, nunca de cima para baixo e nem de baixo 

para cima. Professores e alunos são sujeitos do processo educativo, no qual ambos ensinam e 

aprendem juntos.O ato de conhecer envolve intercomunicação mediada pelos objetos a serem 

conhecidos. Os homens se educam intermediados pelo mundo cognoscível. 
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Enquanto, na concepção bancária [...] o educador vai “enchendo” os educandos de 
falso saber, que são os conteúdos impostos, na prática problematizadora, vão os 
educandos desenvolvendo o seu poder de captação e de compreensão do mundo 
que lhes aparece, em suas relações com ele, não mais como uma realidade estática, 
mas como uma realidade em transformação, em processo (FREIRE, 1987, p. 71). 

 

Essa prática problematizadora serve à libertação e à emancipação do indivíduo, se 

fundamenta na criatividade, estimula a sua reflexão e ação sobre a realidade, buscando uma 

transformação criadora, propondo-lhe sua situação como problema de forma dialógica. 

A utilização do diálogo na ação realizada pelos indivíduos faz com que eles se 

encontrem para a transformação do mundo, de forma colaborativa. O diálogo é uma forma de 

comunicação, em que sujeitos se encontram para a pronúncia do mundo, para a sua 

transformação. 

 

A co-laboração, como característica da ação dialógica, que não pode dar-se a não 
ser entre sujeitos, ainda que tenham níveis distintos de função, portanto, de 
responsabilidade, somente pode realizar-se na comunicação (FREIRE, 1987, p. 
166). 

 

Assim, Paulo Freire concebe o ato pedagógico como um ato dialógico. Segundo ele, 

na educação bancária não existe diálogo, pois só o educador exerce o papel ativo em relação 

ao conhecimento; enquanto que na educação problematizadora, os sujeitos estão envolvidos 

no ato de conhecimento. O objeto a ser conhecido não é simplesmente “comunicado”; por 

isso, educador e educando criam, dialogicamente, um conhecimento do mundo. 

A partir da experiência dos educandos, o educador busca os “temas significativos”, 

que são utilizados com a participação dos educandos nas várias etapas da construção desse 

conhecimento, respeitando a sua autonomia, para que possam ter a emancipação. 

 

O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um 
favor que podemos ou não conceder uns aos outros. [...] O professor que 
desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto estético, a sua inquietude, a sua 
linguagem, [...] transgride os princípios fundamentalmente éticos de nossa 
existência (FREIRE, 1996, p.60) 

 

             Apoiando-me na perspectiva de Paulo Freire, acredito que a educação de que a 

sociedade precisa hoje, levando em consideração o impacto da modernização tecnológica, não 

se centra no ensino dos conteúdos, e sim numa atividade que desafie o educando a aventurar-

se no exercício de falar do mundo e de que com ele se comprometer, mediante um 

pensamento crítico e autônomo. Só dessa forma Paulo Freire acredita que nascerá um clima 

de respeito mútuo e disciplina saudável entre "a autoridade docente e as liberdades dos 
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alunos, (...) reinventando o ser humano na aprendizagem de sua autonomia"(1996, p.105). 

Conseqüentemente, não se poderá separar "prática de teoria, autoridade de liberdade, 

ignorância de saber, respeito ao professor de respeito aos alunos, ensinar de aprender"(1996, 

p.106-107). A sua pedagogia é "fundada na ética, no respeito à dignidade e à própria 

autonomia do educando"(1996, p.11). 

Para a reflexão sobre a autonomia do educando, Paulo Freire propõe uma ética 

universal do ser humano que condene relações econômicas desiguais, preconceitos, racismos, 

exploração do ser humano. O conceito de "ética universal" é natural a todas as pessoas. O 

indivíduo vai se tornar autônomo como ser histórico-social, se se tornar capaz de comparar, 

de valorar, de intervir, de escolher, de decidir, de romper.  

 

De acordo com a origem etimológica do vocábulo, o termo autonomia tem origem 
grega, e compõe-se de duas raízes: autos e nómos. A primeira significa ‘si mesmo’, 
algo que se basta, que é peculiar, e a segunda tanto pode significar ‘lei’, ‘regra’ 
quanto ‘ordem’. Portanto, a palavra autonomia significa a lei de si mesmo, 
faculdade de se governar por si mesmo, direito ou faculdade de se reger (um país) 
por leis próprias ( SILVA, 2004, p.106). 

  

 A autonomia traz consigo um outro conceito abordado nesta pesquisa que diz respeito 

à autoria. Segundo Paulo Freire (1996), o aluno vai se tornar autônomo na escola quando o 

professor, ao ensinar determinado conteúdo – como uma atividade no laboratório de 

informática usando o computador –, ajudá-lo “a reconhecer-se como arquiteto de sua própria 

prática cognoscitiva” (p. 124). Ser arquiteto de sua própria obra é ter autoria sobre ela de 

forma autônoma, ser o criador, o instituidor, o inventor, o descobridor, o praticante crítico de 

uma ação. 

 Essas autoria e autonomia estão ligadas à forma como o professor concebe o processo 

de ensino-aprendizagem, pois, dependendo da pedagogia utilizada, o aluno vai poder exercer 

ou não a sua autoria e autonomia ao realizar uma atividade ou ação. 

 

Todo ensino de conteúdos demanda de quem se acha na posição de aprendiz que, a 
partir de certo momento, assumindo a autoria também do conhecimento do objeto. 
O professor autoritário, que recusa escutar os alunos, se fecha a esta aventura 
criadora. Nega a si mesmo a participação neste momento de boniteza singular: o da 
afirmação do educando como sujeito de conhecimento (FREIRE, 1996, grifo do 
autor, p. 124). 

 

 O ensino, com base na teoria dialética (VASCONCELLOS), na colaboração e 

mediação (VYGOTSKY) e na problematização (FREIRE), deve ser conduzido de forma 

crítica e com a abertura do professor para que o aluno tome a responsabilidade de sujeito que 

conhece. Cabe ao professor, ainda, estimular o aluno para que isso se efetive.  
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No próximo capítulo, irei apresentar o contexto e a formatação da formação dos 

professores para aprender a usar o software de autoria, associado à possibilidade de 

construção de conhecimento, baseada na autoria e na autonomia dos indivíduos, analisando 

como isso acontece.
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CAPÍTULO III – O SOFTWARE DE AUTORIA NA FORMAÇÃO 
DOCENTE: UMA IDÉIA BEM COMPACTADA 

 
 

Para que ocorra o letramento científico e tecnológico nos sistemas escolares, faz-se 

necessário repensar, analisar e criar formas diferenciadas de formação de professores, para 

que esta seja realmente efetiva e consiga chegar à prática pedagógica. 

   
É preciso vir à luz uma nova ordem mundial de acesso ao conhecimento, à ciência e 
à tecnologia, visando garantir um desenvolvimento harmonioso, equitável e auto-
sustentado entre os povos. Para avançar nessa direção, sistemas escolares de todo 
mundo, e especialmente dos países em desenvolvimento, necessitam adotar 
estratégias de ensino que contribuam efetivamente para o acesso amplo e irrestrito 
ao letramento científico e tecnológico (SANTOS, 2005, p. 72). 

 

Neste capítulo, apresento o contexto em que ocorre a formação de professores, os 

grupos e pessoas que dela participaram e os locais em que foram realizadas, para chegar às 

estratégias cognitivas que os participantes utilizaram ao aprender a usar o software de autoria 

Everest, objeto desta pesquisa.  

 
 

1- Backup e Bitmap11 da formação: contextualização 
 

 
Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2002) afirmam que a investigação, numa pesquisa 

qualitativa, deve ser precedida por um momento exploratório depois do acesso ao campo. No 

caso desta pesquisa, como já foi dito, é uma pesquisa-ação que envolve uma formação de 

professores e para se chegar nesses professores iniciei com visitas às escolas que foram 

definidas pelo grupo da pesquisa Reducativa. 

Uma vez obtido o acesso ao campo, pode-se iniciar o período exploratório, cujo 

principal objetivo é proporcionar, através da imersão do pesquisador no contexto, uma visão 

geral do problema considerado, contribuindo para a focalização das questões e a identificação 

de informantes e outras fontes de dados (ALVES-MAZZOTTI/GEWANDSZNAJDER, 2002, 

p. 161). 

Realizei a pesquisa de campo no período de 2003 a 2005 , e, como já foi dito no 

Capítulo I, a escolha das escolas – campo de cada uma das redes de ensino público (federal, 

estadual e municipal) foi baseada no levantamento inicial realizado pelo grupo de pesquisa 

                                                 
11 BacKup significa uma cópia exata de um programa, disco ou arquivo de dados, feita para fins de arquivamento 
ou para salvaguardar informações. 
Bitmap  é um tipo de representação de imagem no qual cada ponto da imagem é associado a um valor. 
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Reducativa que contempla as instituições que estavam desenvolvendo atividades 

significativas no laboratório de informática. Isso se deu porque, para que a formação proposta 

por esta pesquisa, alcançasse seus objetivos, – verificar que estratégias cognitivas os 

professores de escolas públicas para aprender a usar um software de autoria – era necessário 

que o docente interessado em participar da formação tivesse conhecimentos básicos de 

informática.  

Nessa fase, visitei as escolas previamente selecionadas para ver como utilizavam o 

laboratório de informática, como ele era constituído e quais os softwares que possuíam. Pedia 

também à direção que me indicasse os professores que estavam utilizando e desenvolvendo 

atividades de ensino-aprendizagem que envolviam o uso do computador. Paralelamente, 

visitei e realizei entrevista nos NTEs para coletar dados de como vinha ocorrendo a formação 

dos professores para o uso da informática no ensino. Os dados coletados foram importantes 

para que eu pudesse planejar a formação prevista nesta pesquisa e convidasse os professores, 

cujos perfis atendiam aos meus objetivos, para participarem do curso. A pesquisa-ação 

envolve uma série de etapas a serem seguidas, das quais, baseada em Gil (2003), Barbier 

(2000) e Thiollent (1985), saliento:  

 

1- Observação sobre o tema e reflexão; 
2- Definição do problema: consciência de algo que intriga o pesquisador, que pode ser 

melhorado na área, ou o reconhecimento da necessidade de inovação em algum aspecto do 
tema ou objeto de estudo; 

3- Pesquisa preliminar: revisão bibliográfica, observação em sala de aula, e 
levantamento das necessidades; 

4- Hipótese/ apostas referentes ao tema e ao problema; 
5- Desenvolvimento de um plano de ação (no caso desta pesquisa, do planejamento da 

formação); 
6- Implementação do plano de ação, ou seja, no caso, da formação de professores 

mediada pelo computador e o software de autoria Everest; 
7- Coleta de dados para avaliação dos efeitos da implementação do plano: gravação de 

vídeos, entrevistas, observações e grupo focal; 
8- Avaliação do plano de intervenção, da formação de professores, da construção de 

conhecimentos e dos meios utilizados para tal; 
9- Comunicação dos resultados, expressa na presente dissertação. 

 
Aos poucos, fui me aproximando dos professores de cada escola, conversei com 

diretores para explicar sobre a formação pretendida e fiz o convite aos docentes para a 

participação no curso.  

Após a observação das peculiaridades de cada uma das escolas, como já foi 

explicitado no Capítulo I, centrei o estudo em três delas: uma municipal (que chamarei de 

Escola M), uma estadual (que chamarei de Escola E) e uma federal (que chamarei de Escola 

F). A coleta de dados nas escolas foi feita mediante a observação e o registro no diário de 
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campo, entrevistas e análise do Projeto Político-Pedagógico da escola (PPP). 

 

Escola Municipal - A Escola M está situada num setor mais afastado do centro da 

cidade, possui cinco salas de aula e o laboratório de informática.  

 

Através do ProInfo a escola recebeu 10 (dez) microcomputadores, 01 (um) 
servidor, 02 (duas) impressoras – uma a laser e outra a jato de tinta, 01 (um) 
scanner, 01 (um) ar-condicionado. Na secretaria temos 02 (dois) computadores e 
02 (duas) impressoras. Um computador foi adquirido com o recurso do Plano de 
Desenvolvimento da Escola (PDE) – 1999 e o outro recebido do MEC – PDE. 
Temos, ainda, um terceiro microcomputador que a escola recebeu na premiação 
de um concurso do DETRAN que será instalado na sala dos professores (PPP da 
Escola M, 2004). 

 

Com esses dados do PPP da Escola M, fica visível a preocupação da direção com a 

aquisição dos computadores. O fato de ter sido contemplada com um computador em um 

concurso e definir que a máquina seria colocada na sala dos professores mostra a preocupação 

da escola com o acesso dos docentes a essa ferramenta, reconhecendo-a como instrumento 

importante de trabalho. 

A Escola M oferece o ensino fundamental, organizado em Ciclos de Formação 

Humana: Ciclo I e Ciclo II, com alunos na faixa etária de 06 a 11 anos de idade, 

aproximadamente. 

Segundo a professora Délia (nome fictício), “o uso do laboratório não é para a 

informática, mas como ferramenta pedagógica, como auxílio ao conteúdo que está sendo 

trabalhado”. As atividades que desenvolvia no laboratório, segundo ela, eram “em forma de 

projeto ou no dia-a-dia para a abertura ou fechamento de conteúdo”. Délia não era a 

profissional responsável pelo laboratório, pois no município de Goiânia não existe esse cargo, 

mas exercia a função de “atenção ao serviço na sala”, conforme ela mesma definiu. 

Não cabe aqui, nesta pesquisa, fazer a análise das atividades realizadas, mas utilizá-las 

como dados para o planejamento da formação a ser realizada com os professores.  

Os computadores do laboratório possuem acesso à Internet banda larga, do tipo 

ADSL12 (Asymmetric Digital Subscriber Line), são equipados com o pacote Office®, da 

Microsoft, e com o Megalogo. A Escola não possui software de autoria, mas a direção e os 

professores já haviam ouvido falar nele. 

  

Escola Estadual - A Escola E está situada num setor afastado do centro da cidade e os 

alunos são de nível socioeconômico e cultural médio/baixo. É interessante notar no seu 

                                                 
12 Tecnologia de acesso à Internet em alta velocidade concebida em 1989, e que utiliza um modem que converte 
o sinal-padrão do fio de telefone trançado em um duto digital de alta velocidade. 
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Projeto Político-Pedagógico a percepção dos profissionais da escola no que se refere ao 

avanço da ciência e da tecnologia e à sua repercussão na escola. A Escola possui regime 

seriado, atendendo alunos do ensino fundamental da 1ª à 8ª série.  

 

É preciso lembrar que a realidade da Escola atual tem contornos bem diferentes 
daquela de alguns anos atrás. O avanço da ciência e tecnologia esperam 
transformações que se insinuam a qualquer desenvolvimento. Vivemos a era da 
globalização, e toda mudança constitui desafio que gera conflito, intranqüilidade e 
afronte o comodismo (PPP, 2003, p.5). 

 

O documento orienta que os planejamentos devem ser realizados de forma 

participativa, integrada. Na prática, foi possível perceber realmente isso na Escola, pois os 

planejamentos ocorriam em reuniões periódicas, com toda a equipe.   

Mesmo possuindo um laboratório de informática na escola, o PPP não se refere a ele e 

nem o cita no corpo do texto. O documento contempla apenas a TV Escola, como mini-

projeto a ser desenvolvido, com o objetivo de capacitar, aperfeiçoar e valorizar o professor, 

dando apoio a seu trabalho em sala de aula, e o Rádio Recreio, projeto que busca a interação e 

a integração de todos os membros da escola.  

A Escola possuía, na época da pesquisa (2004), um laboratório de informática com 

nove computadores (dos quais um estava estragado) doados pelo projeto Amigos da Escola – 

Rede Globo, um scanner, uma impressora e uma câmera fotográfica digital. O tamanho do 

laboratório é considerado pequeno devido à quantidade de alunos que o utilizam, e os 

computadores estavam dispostos em volta da sala, com as mesas encostadas na parede. 

Os softwares e os programas utilizados pela escola eram: pacote Office®, da 

Microsoft, Sunburst (programa que possibilita a confecção de livros virtuais), Megalogo, 

Print Master, Print Master Golg, Sítio do Pica-Pau Amarelo. As máquinas estavam 

conectadas à Internet banda larga, do tipo ADSL.  

A escola não possuía software de autoria, apesar de algumas pessoas afirmarem que já 

tinham ouvido falar nele. Entre os softwares que a escola possuía, não encontrei nenhum de 

simulação ou tutoria.  

 

Escola Federal - A Escola F possuia, à época, aproximadamente 730 alunos, e atendia 

da educação infantil ao ensino médio (regime seriado), além de oferecer alguns cursos de pós-

graduação/ especialização. Seu corpo docente era formado por 77 professores, sendo que dois 

deles possuíam regime de 40 horas e, o restante, de dedicação exclusiva. O corpo docente 

estava dividido por coordenações: de Primeira Fase, Comunicação e Arte, Ciências Sociais e 

Filosofia, e de Ciências. A escola possuía professores com diferentes graus de titulação: 
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graduados, especialistas, mestres e doutores. 

Conforme seu PPP, de 2002, a proposta da escola F é “possibilitar aos alunos a 

apropriação e análise de saberes, sistematizados historicamente, que são necessários para uma 

formação acadêmica crítica”. Para isso, o trabalho era feito de forma que os alunos pudessem 

perceber e compreender as “contradições que permeiam esses saberes e analisar as diversas 

informações a que têm acesso, tanto pela escola como pelos vários meios de comunicação” 

(PPP, 2002).  

Os computadores do laboratório de informática, além de possuírem acesso à Internet, 

possuem também o pacote Office® da Microsoft.  

A freqüência do uso do laboratório de informática pelos professores não era regular. 

Quando o professor queria usá-lo, tinha de agendar. Segundo a direção da escola, até 2002 o 

professor ainda não se sentia seduzido pelo uso do laboratório com seus alunos. Até o início 

da coleta de dados desta pesquisa, o NTE havia ministrado três cursos técnicos para os 

professores: para iniciantes, para quem tinha noção básica e para quem já utilizava o 

computador. Constatei que muitos professores ainda não utilizavam o laboratório de 

informática, classificando como resistência pela a diretora, a qual atribuiu isso à falta de 

conhecimento ou ao medo que a tecnologia despertava neles. 

Alguns autores atribuem esse não uso a causas culturais, políticas e sociais. No âmbito 

político, Moraes (2000) ressalta que durante a ditadura militar, as escolas foram forçadas a 

utilizar as tecnologias na educação, mas voltadas apenas para o trabalho técnico, atendendo 

ao sistema capitalista de produção. Já Souza (2003) aponta o cansaço dos professores pelo 

insucesso da introdução da tecnologia na escola desde o rádio até o computador. Acredito que 

essa perspectiva da racionalidade técnica possa ser modificada com propostas de formação 

que não visem apenas o domínio do programa ou software a ser utilizado, mas voltadas 

também para as possibilidades que oferece para a construção de um conhecimento 

significativo. 

Na escola F existe um técnico responsável não só pelo uso do laboratório e pela 

manutenção das máquinas, mas também de todos os demais equipamentos da escola, o que 

faz com que ele não centre seu foco exclusivamente na sala de informática. Como ele não 

acompanha as aulas, os professores, geralmente, utilizam sozinhos o laboratório. Quando 

surge algum problema com as máquinas, o professor acaba tendo dificuldade em resolvê-lo. 

 

2- A formação – a investigação e a implementação do plano de ação 

 

A pesquisa realizada nessas três escolas e nos NTEs do município de Goiânia e do 



 74 

estado de Goiás tiveram como intuito conhecer as práticas desenvolvidas no laboratório de 

informática para elaborar o planejamento da formação a que me propus ministrar e me 

aproximar dos profissionais para que pudesse escolher com mais segurança aqueles a quem 

convidar. 

Até então, estava prevista a realização de apenas uma formação, com um grupo de 

aproximadamente quinze profissionais. Como não existia nenhum curso de formação para o 

uso do software de autoria Everest em Goiânia e considerando que o software adquirido pala 

Prefeitura era uma versão antiga (3.0, quando, à época da coleta dos dados desta pesquisa, já 

havia o 8.0), minha expectativa inicial era que os professores que estavam desenvolvendo 

uma prática significativa no laboratório de informática fossem realizar um esforço maior para 

participar da formação. No entanto, não foi bem isso que aconteceu.  

Ao oferecer a formação, os professores da Escola M não puderam participar porque 

estavam se preparando para a Mostra Pedagógica da Prefeitura e, com isso, o NTE do 

município também não pôde. Da Escola E, uma professora e uma dinamizadora mostraram 

interesse, mas a diretora não as liberou. Conversei com a coordenadora do NTE do Estado e 

ela repassou o convite aos multiplicadores, mas apenas uma multiplicadora se inscreveu (por 

e-mail), mas não participou da formação. 

A Escola F apresentou interesse em realizar a formação no seu laboratório de 

informática. O interesse demonstrado pela direção da escola e a articulação que fez para que 

os professores participassem foi fundamental. Libâneo (2001) afirma que a direção é 

princípio e atributo da gestão, a qual orienta e integra as pessoas envolvidas no rumo dos 

objetivos, que não devem ser meramente administrativos, mas pedagógicos também. Essa 

integração foi importante, pois a direção da escola participou, inclusive, da escolha da melhor 

data para a realização da formação, para facilitar a participação de todos os que demonstraram 

interesse. 

Por causa da falta de disponibilidade de alguns professores de participar da formação 

nos dias previamente agendados, tive de formar dois grupos, atendendo cada um deles em 

semanas alternadas. O grupo 1 teve aulas na Escola Federal e o grupo 2, em uma faculdade de 

Goiânia. Essa mudança de local do grupo 2 ocorreu porque sou professora da instituição que, 

por sua vez, já tinha o software Everest instalado. Pesou também nessa decisão o fato de 

alguns alunos do 4º ano de Pedagogia da faculdade terem mostrado interesse de participar da 

formação e a Escola F, além de ser distante do centro de Goiânia, só teria uma professora 

participante. 

O grupo 1 foi composto pelos professores da Escola F e por uma multiplicadora do 

NTE do município e durante a formação ocorreram  alguns problemas técnicos, já que as 
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máquinas apresentaram defeitos e o acesso à Internet não foi possível algumas vezes. 

Além de uma professora da Escola F, o grupo 2 foi formado com quatro 

multiplicadores do NTE do município de Goiânia e por algumas alunas do 4º ano do curso de 

Pedagogia da Faculdade, que estavam se formando, aguardando apenas a colação de grau. 

Como as duas formações foram feitas em duas semanas alternadas, realizei a parte a 

distância com a utilização de ferramentas virtuais para a discussão sobre o curso, 

simultaneamente para os dois grupos. 

Agora, vou descrever cada grupo participante, o laboratório da formação, as pessoas 

participantes, e os projetos desenvolvidos.13  

 
 

3- Grupo 1 da Formação 

 

 Como já foi dito anteriormente, a formação 1 foi realizada na Escola F. Estavam 

inscritas treze (13) pessoas, mas apenas sete (7) participaram. Destes, seis eram da Escola F e 

um do NTE do município. 

 O nível de escolaridade de cada participante pode ser assim especificado: 

 

Quadro I: participantes da formação 1 e sua formação acadêmica 

 
Nome Formação 

1- Alexandre Doutorado 
2- Ismar Graduação 
3- Janice Mestrado 
4- Júlia Especialização 
5- Sara Graduação 
6- Silma Especialização 
7- Soraia Mestrado 

 
 

 Na Escola F existe a Comissão de Novas Tecnologias Educacionais, encarregada de 

promover discussões sobre o tema, bem como dar assistência aos professores e propor e 

desenvolver a dinamização do website da escola para ser um recurso estratégico de 

comunicação com os professores. 

Quatro professores da escola estavam desenvolvendo uma pesquisa sobre o 

computador como ferramenta para o desenvolvimento das potencialidades do aluno.   

Dos documentos que solicitei à direção da Escola Federal, só tive acesso ao PPP, que 

                                                 
13 Cada pessoa da formação, bem como todas as pessoas descritas ou citadas nesta pesquisa, recebeu nomes 
fictícios como metodologia de apresentação, a fim de preservar suas identidades.  
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não faz referência ao laboratório de informática, mencionando apenas que a instituição 

possuía quatorze microcomputadores, mas sem a sua destinação. O texto se refere a outros 

equipamentos que a escola possuía, como telefax, filmadora, fotocopiadora, dois 

microcomputadores, etc.  

De acordo com uma entrevista realizada com a direção da Escola, 1998 foi o ano em 

que chegaram os primeiros computadores para o laboratório, recebidos ProInfo. Em 2004, o 

laboratório contava com 21 máquinas, mas nem todas funcionavam regularmente. O 

laboratório possuía uma impressora, um servidor, uma mesa grande, dois ar-condicionado e 

microcomputadores, sendo que alguns deles estavam com defeito. O acesso à Internet banda 

larga foi oferecido por um órgão da própria Universidade, a UFG Net. As máquinas estavam 

distribuídas da mesma maneira que nas outras duas escolas escritas, facilitando assim a 

metodologia e a dinâmica das aulas. A distribuição de móveis e equipamentos era a seguinte: 

 

 

Figura 1: Disposição dos computadores na Escola F 

 

Um formato de laboratório considerado bom é aquele em que o facilitador e o 

professor possam facilmente visualizar, de onde estiverem, a atividade que está sendo 

executada pelos alunos. Não tanto para “vigiar” se estão trabalhando – pois a maioria fica 

envolvida na execução do projeto –, e sim para visualizar se algum grupo está com 

dificuldades.  

Essa forma de disposição dos computadores – “U” invertido – é a mais adequada, já 

que permite maior interação entre os alunos, metodologias mais adequadas para o diálogo e 

acompanhamento dos alunos pelo professor, já que ele vai ter uma visão geral do que os 

alunos estão fazendo, pois poderá circular entre eles. A disposição feita na Escola Federal, 

ocupando toda a sala, os computadores em posições diferentes, ora de frente para o professor, 

ora sem que este tenha a visão do monitor, dificulta o acompanhamento, permitindo que os 
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alunos desviassem da atividade proposta. Ao contrário, a forma de “U” invertido possibilita 

uma maior interação entre os alunos, que ficam lado a lado, facilita a organização da sala e 

dos equipamentos, além de oferecer espaço central para debates e discussões em roda sobre a 

atividade proposta e realizada. 

 Durante o curso, a pessoa responsável pelo laboratório (professor Ismar) contribuiu 

bastante, tanto pelo fato de estar fazendo a formação quanto pelo apoio dado quando surgiram 

alguns problemas técnicos do computador: erros na hora de salvar a tela em que estava sendo 

desenvolvida a atividade (o que ocasionava a perda de tudo que já havia sido feito); 

computadores lentos para o desenvolvimento da atividade; dificuldade de acesso à Internet 

etc. 

 Com relação ao domínio do computador, não é necessário que o professor seja um 

informata completo, analista de sistemas ou programador para compreender alguns aspectos 

técnicos exigidos para seu manuseio, e sim que disponha de conhecimentos e habilidades 

específicas, conheça as ferramentas computacionais que podem ter serventia à sua prática 

pedagógica, explorando os instrumentos informáticos de forma que possa atender os objetivos 

educacionais (COX, 2003). O professor não tem que necessariamente dominar por completo o 

computador, mas, ao mesmo tempo, deve conhecer as ferramentas que lhe permitam fazer a 

transposição didática necessária para o trabalho pedagógico. 

 Como apresenta Andrade (2003, p. 65), “a formação deve coadunar a apropriação e o 

domínio adequado dessa tecnologia aos fundamentos necessários à renovação da cultura 

escolar”. 

 Os sete participantes da formação já tinham feito algum curso de informática ou 

informática educativa, do tipo Word, Excel, Internet Explorer, alguns oferecidos pelo próprio 

NTE. 

  

4- Grupo 2 da Formação 

 

A formação 2  foi realizada em uma Faculdade da cidade de Goiânia. Estavam 

inscritos dezesseis (16) pessoas, mas apenas treze (13) participaram. Desses participantes, um 

era da Escola F, quatro (4) do NTE de Goiânia e sete (7) graduandas em Pedagogia. 

Para me referir a cada um dos participantes vou utilizar nomes fictícios. O nível de 

escolaridade de cada participante pode ser assim especificado: 

 
 

Quadro II: participantes da formação 2 e sua formação acadêmica 
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Nome Formação 
1- Ângela Graduação 
2- Carla Especialização 
3- Denise Graduação 
4- Evandro Especialização 
5- Elianda Graduação 
6- Ingrid Graduação 
7- Karina Graduação 
8- Lucas Mestrado 
9- Maria Graduação 
10- Nádia Graduação 
11- Nilma Especialização 
12- Paula Graduação 
13- Telma Graduação 

 
 
 

 
O laboratório de informática da faculdade em que foi feita a formação 2, possui trinta 

(30) computadores, que não estavam distribuídos na sala da mesma forma que nas duas outras 

escolas. Os computadores ficam em cinco (5) fileiras na sala; o servidor fica no CPD14 da 

faculdade, local em que os laboratoristas fazem o controle dos computadores, definindo os 

acessos e os programas a serem utilizados. Os laboratoristas não participavam das aulas, mas 

caso haja necessidade, os professores podem chamá-los para orientar e ajudar nos problemas 

técnicos que aparecem. O laboratório conta também com dois (2) aparelhos de ar-

condicionado e um quadro branco. 

 

  

Figura 2: Disposição dos computadores no laboratório da Faculdade 
                                                 
14 CPD é o conjunto de programas e equipamentos para controle de segurança para  restringir o acesso às áreas 
críticas da organização, prevenindo os acessos não autorizados, que podem acarretar danos a equipamentos, 
acessos indevidos à informação, roubos de equipamentos, entre outros.  
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 A disposição dos computadores da faculdade dificultava a orientação dos alunos e o 

acompanhamento das atividades pelo professor. O acesso a cada participante acaba sendo um 

dificultador, pela volta que o professor é obrigado a fazer entre as fileiras e pela falta de 

visibilidade sobre o que cada um está fazendo. Até mesmo eu, como orientadora, me sentia 

distante dos participantes durante a formação e eles, mais distantes de mim. As falas dos 

participantes confirmam isso: 

 
- Ah, não. A professora hoje quase não ficou comigo, não me deu atenção. Vocês aí do outro 
lado deixem a professora vir falar comigo também (Maria). 
 
-Ai professora, vem aqui. Você está tão longe. Preciso de você. O que estou fazendo não está 
dando certo (Paula). 

 
Mas com relação aos diálogos entre os participantes, isso não dificultou, até mesmo 

porque eles iam conversando entre si na realização das atividades, da mesma forma que no 

grupo de formação 1.  

A maioria já dominava o uso técnico e as ferramentas básicas do computador, sabendo 

utilizar programas como Word, Excel, Internet. Denise, uma participante que teve mais 

dificuldade, disse que tem computador na escola em que trabalha, mas que não o usava por 

falta de qualificação e formação para isso. “Eu sei que tenho que aprender a usar o 

computador. Eu vou fazer um curso só para aprender”, disse Denise. 

Esse fato deixa claro que a inclusão digital não pode ser vista apenas como a 

oportunidade de acesso ou à existência de suporte físico da tecnologia, ou seja, o computador, 

mas é, dentre outras coisas, a aprendizagem necessária ao indivíduo para circular e interagir 

no mundo das mídias digitais como consumidor, mas, principalmente, como produtor de seus 

conteúdos e processos.  

Dizer que inclusão digital é somente oferecer computadores seria análogo a afirmar 
que as salas de aula, cadeiras e quadro negro garantiriam a escolarização e o 
aprendizado dos alunos. Sem a inteligência profissional dos professores e sem a 
sabedoria de uma instituição escolar que estabelecessem diretrizes de conhecimento 
e trabalho nestes espaços, as salas seriam inúteis. Portanto, a oferta de 
computadores conectados em rede é o primeiro passo, mas não é o suficiente para 
se realizar a pretensa inclusão digital (RONDELLI, 2003). 

 
 Mesmo sabendo da necessidade de ter conhecimentos básicos do computador para 

fazer o curso, Denise (professora participante) participou dele como meio para conhecer 

melhor a máquina e suas possibilidades na educação, mas também com consciência de que 

precisava de mais.“Esse Everest é muito bom para utilizar na escola e com os alunos, mas eu 

preciso dar um jeito e aprender a usar esse computador” (Denise). 
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 Para começar a descrever e analisar a formação de professores, a metodologia que usei 

buscou contemplar, ao mesmo tempo, o grupo 1 e 2 da formação. Não vou realizar a análise 

separadamente, pois o planejamento, as atividades propostas e a metodologia foram os 

mesmos para os dois grupos da formação. Como disse anteriormente, foram organizados dois 

grupos com o intuito de atender a todos interessados no curso, desde que tivessem uma 

formação inicial com conhecimentos básicos sobre o uso do computador. 

 O enfoque do curso foi na discussão do uso do computador na escola como tecnologia 

midiática, de mediação, interação social e de comunicação na construção de conhecimento 

utilizando o software de autoria. Com isso, exploramos, conhecemos e utilizamos as 

ferramentas e objetos do software, visando fundamentar e desencadear propostas e projetos de 

informática educativa. 

 O meu objetivo, como pesquisadora, era diferente daquele que movia os participantes, 

pois eu queria acompanhar e levantar as estratégias cognitivas que eles foram utilizando para 

a construção de conhecimento, utilizado para o aprendizado o software de autoria. 

 Como já foi descrito anteriormente, eu planejei o desenvolvimento da formação e das 

atividades com uma metodologia própria, para que eu pudesse possibilitar tanto a construção 

de conhecimento mediado por mim e pelo uso do software quanto a coleta dos dados.  

 Parti do conhecimento prévio que os participantes tinham sobre o computador, 

orientando cada participante na construção de um projeto de trabalho, ao longo do curso, 

usando como suporte os materiais por mim elaborados, como o  programa, uma apostila do 

curso e outra com sugestões de sites. 

 Para analisar os dados e as estratégias cognitivas utilizadas pelos participantes, 

organizei-os em forma de categorias para facilitar a interpretação. Ficou, então, assim 

organizado: 

- O significativo e a previsão na construção de conhecimento; 

- A construção de conhecimento com o software de autoria Everest; 

- Importância da motivação e da afetividade no processo de construção do saber. 

 

5- O significativo e a previsão na construção de conhecimento  

 

 Neste item, vou analisar o primeiro momento da formação, em que considerei os 

conhecimentos prévios dos participantes, das relações que foram estabelecendo com o 

conhecimento que já possuíam, do estabelecimento do contexto significativo no planejamento 

do projeto e no papel da problematização, e das estratégias cognitivas que precederam a 

construção de novas aprendizagens. 
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 Durante todos os dias da formação, o desenvolvimento das atividades seguiu algumas 

etapas: tivemos um momento inicial, coletivo, para discussão e apresentação do que ia ser 

trabalhado, coletando os conhecimentos prévios dos participantes. Em seguida, vinha o 

desenvolvimento da atividade e, posteriormente, grupo focal de avaliação da atividade 

desenvolvida: como foi construída, quais dificuldades apresentaram etc.  

 No primeiro dia de formação, inicialmente os participantes se apresentaram, assim 

como eu, que também informei-lhes sobre a proposta de trabalho a ser realizada. Alguns 

participantes já tinham ouvido falar do Everest, mas nunca o haviam utilizado. Para um 

conhecimento inicial, apresentei a tela do Everest, a barra de menu, a caixa de ferramenta, os 

objetos e suas funções. Mas para começar a usá-lo na prática, coloquei para o grupo a 

proposta:  

 

- Para a organização e conhecimento das possibilidades do software utilizado como ferramenta no processo 
ensino-aprendizagem mediado pelo computador e pelas relações entre os envolvidos (professor, aluno, 
colegas e computador), esta formação tem como proposta o desenvolvimento de uma atividade e 
planejamento individual voltado para a produção de conhecimento, buscando entender um tema, a rede de 
interações que ocorre dos fatos e fenômenos que serão vivenciados e neles interferir. Para iniciarmos a 
exploração das possibilidades do software faz-se necessário, então, realizarmos um planejamento individual. 
Vamos olhar a proposta na página 7 do programa? (Daniela – pesquisadora). 

 

Inicialmente, os participantes ficaram olhando para o papel do programa, 

demonstrando uma certa incerteza ou dificuldade para imaginar como poderia ser feita a 

atividade. Isso não foi verbalizado, apenas notado durante a observação. Para buscar uma 

explicação para esse momento de silêncio em ambos os grupos, utilizo Splitter e Sharp 

(1999), quando elas mostram o papel do silêncio no diálogo. 

Para as autoras, o silêncio pode ser caracterizado pela ausência de ruído, mas não de 

linguagem. O silêncio pode ser compreendido como um aspecto tanto do crescimento 

cognitivo quanto do respeito pelas outras pessoas, trabalhando mentalmente seus pensamentos 

e valorizando o que têm a dizer.  

 
Em termos pedagógicos, a quietude [...] não revela automaticamente uma falta de 
energia ou vitalidade que deve ser retificada de alguma forma. [...] Aprendemos a 
ouvir os outros quando gastamos tempo para construir para nós mesmos o 
significado do que eles estão tentando comunicar. [...] Para um indivíduo [...], ele 
deve aprender a valorizar o silêncio, e o verdadeiro papel que o silêncio tem no 
desenrolar do diálogo (SPLITTER; SHARP, 1999, p. 67). 

  

Para a interpretação desse momento, me aproprio das contribuições de Vygotsky no 

que diz respeito ao significado, pois é no significado que eu posso encontrar a relação entre o 

pensamento e a fala. Com isso, percebo que os participantes ficam em nível do pensamento, 
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buscando o significado daquilo que estava sendo proposto. Procurando interpretar e intervir 

nesse momento de silêncio, dei um exemplo do projeto que iria fazer, à medida que fosse 

desenvolvida a formação. A exemplificação facilitou a interpretação e ofereceu oportunidade 

para que todos pudessem fazer as conexões necessárias para construir aquilo que fosse 

significativo para eles. 

- Vou dar um exemplo: quem está trabalhando na escola pode pensar um tema que gostaria de desenvolver 
com os alunos na escola. Quem está trabalhando com formação de professores pode pensar um projeto que 
poderia estar fazendo sobre tecnologia educacional ou sobre informática educativa ou um tema específico 
também pra trabalhar com os professores. Quem não está trabalhando na escola pode pensar um tema 
qualquer que gostaria de desenvolver ou uma atividade ou um projeto que fizesse aqui usando o Everest 
aproveitando a oportunidade. Ou então, um tema que você gostaria de aprofundar sobre o assunto e realizar 
a atividade aqui. Então, por exemplo, eu, Daniela, o meu tema vai ser animais. O meu projeto que eu vou 
desenvolver com vocês vai ser sobre os animais. Eu gostaria que cada um, agora, pensasse um tema que 
gostaria de desenvolver aqui durante o curso. E aí, vocês podem usar esse espaço aí pra escrever o tema que 
vocês gostariam de desenvolver. Cada um vai desenvolver um tema individual no computador. E o 
problema são algumas perguntas que podem ajudar vocês nessa etapa. Por exemplo, o que você quer saber 
sobre os animais? Quais as questões que você quer responder à medida que você for desenvolvendo essa 
atividade? Então, por exemplo, o meu vai ser os animais. O que que eu quero responder? Quais os cuidados 
que eu devo ter com os animais? Qual é a classificação dos animais que eu posso estabelecer? Como os 
animais vivem? E aí eu vou escolhendo algumas perguntas que eu vou usar pra encaminhar o meu 
trabalho aqui durante essa semana.  

 

Essa orientação aconteceu no sentido de facilitar o pensar de cada participante para 

que pudesse planejar e definir um tema e problema que lhe fosse significativo, ou seja, eu fui 

trabalhando com os participantes prevendo uma zona de desenvolvimento proximal, buscando 

intervir nas conexões necessárias e prévias, e mediá-las para a construção de novos 

conhecimentos. Depois dessa orientação, todos tiveram um prazo para criar individualmente o 

seu tema e problema. O índice com a programação de desenvolvimento desse tema e dos 

conteúdos deveriam ser planejados mediante pesquisa feita em casa. 

Para Silva (2005), a formação dos professores para o uso das tecnologias na escola 

deve estar pautada em estratégias variadas. Dentre as estratégias apresentadas, vou reforçar 

aquela que me interessa para refletir sobre o emprego da exemplificação com o grupo. Ao 

nível da metodologia da formação, o autor apresenta uma tríplice abordagem: teórica, estudos 

de caso e práticas durante a formação. A apresentação de casos é feita com simulações, 

exercícios e exemplos, para garantir o domínio e as idéias necessários aos novos 

conhecimentos pedagógicos construídos sobre a informática. Com isso, se vê a importância da 

exemplificação para o bom entendimento e visualização de possibilidades. 

Quando se pensa numa educação voltada para uma ação libertadora, a problematização 

assume um papel importante no processo, pois, na educação problematizadora, os sujeitos 

estão envolvidos no ato de conhecimento. O objeto a ser conhecido não é simplesmente 

“comunicado”, mas criado coletivamente. Assim, educador e educando criam, 
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dialogicamente, um conhecimento do mundo. Em vez de propor uma determinada forma de 

fazer ou trazer uma atividade já pronta, cada participante teve que realizar, criar, pesquisar 

para a sua produção. 

Os participantes apresentaram um pouco de dificuldade inicialmente. Essa dificuldade 

já estava prevista, já que eles não tinham tido nenhuma formação para o uso do computador 

pautado nessa metodologia, em que eles seriam os autores de suas produções. Não ficaram 

reproduzindo um projeto da formadora, mas partiram dele para construir os seus próprios 

projetos. 

Para Vygotsky ( 1998), quando atribuímos significado a alguma coisa, estamos 

falando de um processo que nos mobiliza em nível cognitivo e que nos leva a revisar e 

recrutar nossos esquemas de conhecimento para dar conta de uma nova situação, tarefa ou 

conteúdo de aprendizagem. Foi isso que cada um começou a fazer, revisando os conceitos 

espontâneos que já possuíam, suas necessidades, interesses para iniciar o seu planejamento 

acerca do seu projeto. Os conceitos espontâneos vão sendo construídos à medida que ocorre 

interação, mediação e no decorrer de atividades que se vivencia para poder desenvolver os 

conceitos científicos apresentados por Vygotsky. 

A seguir, apresento os participantes e os projetos que foram desenvolvendo ao longo 

da formação: 

 
 

Quadro III: Título dos projetos da formação do grupo 1 

Nome Título do Projeto 
1- Alexandre Goiânia Art-Déco 
2- Ismar (Não desenvolveu projeto, fez 

atividades isoladas) 
3- Janice Diário de Leitura 
4- Júlia Bioma Cerrado 
5- Sara Utilizando a televisão como uma 

ferramenta no processo de 
ensino/aprendizagem do aluno. 

6- Silma Conservação da vida silvestre  
Meio Ambiente 

7- Soraia Anfíbios 
 

 

Quadro IV: Título dos projetos da formação do grupo 2 

 

Nome Formação 
1- Ângela Inclusão Escolar 
2- Carla Passeando por Goiás 
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3- Denise Meio Ambiente-Meu Ambiente 
4- Evandro Desenvolvendo atividades 

interdisciplinares na formação de 
professores do ensino 
fundamental 

5- Elianda A comunicação e as pessoas 
6- Ingrid Arte na educação 
7- Karina Higiene Bucal 
8- Lucas A música no processo de ensino-

aprendizagem 
9- Maria Como devo incentivar a leitura? 
10- Nádia Comunicação 
11- Nilma Os insetos 
12- Paula A água 
13- Telma Educação em Valores Humanos 

 

 

 Como apresentado acima, cada participante teve a oportunidade de desenvolver o seu 

próprio projeto. Para Santos (2003), a informática deve ser utilizada na educação de forma 

criativa e com intenções educativas, pois quando ela é usada sem critério pedagógico acaba 

ficando apenas numa situação de deslumbramento tecnológico e de sedução de clientes. Essa 

não era a minha proposta. Para que cada participante pudesse “reconhecer-se como arquiteto 

de sua própria prática cognoscitiva” (p. 124), ser arquiteto de sua própria obra, tendo autoria 

sobre ela de forma autônoma, ser o criador, o instituidor, o inventor, o descobridor, o 

praticante de uma ação, utilizei a metodologia de projetos de trabalho. 

 Apenas um professor não desenvolveu o seu projeto: Ismar, do grupo 1. Isso ocorreu 

porque ele atende a parte técnica da Escola Federal como um todo. Durante a semana do 

curso, a diretora da Escola Federal estava viajando a trabalho, o que dificultou mais ainda, 

pois outras pessoas da unidade o requisitavam e não tinha como ele não atendê-las. Ele fez 

apenas as atividades, sem propósito algum, como forma de aprender a parte técnica do 

programa. 

 Essa proposta de atividade diferenciada ficou evidente aos participantes e permitiu que 

visualizassem essa mesma situação com seus alunos ou em atividades no laboratório de 

informática. Isso mostra um passo para a autonomia sobre o que estava sendo trabalhado, ou 

seja, a autonomia do educando com relação à aprendizagem escolar. Segundo Grangeat 

(1999), a primeira situação de sucesso das aprendizagens ocorre quando o indivíduo se torna 

capaz de aplicar, de reinvestir, de transferir, em variados contextos, um conhecimento já 

adquirido: 
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-Eu posso usar esse software para fazer uma atividade assim com meus alunos ou com 
os alunos da escola? Eles vão fazendo assim no laboratório? Nossa! É um jeito muito 
bom de se fazer as atividades, né? (Ingrid). 
 
-Tanto os professores quanto os alunos poderão estar desenvolvendo esse tipo de 
atividade no laboratório, independente de usar o Everest ou não (Carla). 
 
-Meus alunos estão fazendo uma história no programa Paint Brush. Então, eles podem 
desenvolver essa mesma história aqui? Vai ficar bem melhor, porque aqui no Everest o 
texto não vai ficar sumindo como ocorre no Paint Brush (Soraia). 

 

 A concepção da formação utilizada também foi comparada com a de outros cursos já 

realizados sobre informática educativa, em que só é priorizada a parte técnica. Mostraram a 

valorização da metodologia, aliando a parte pedagógica e teórica à do papel do planejamento 

da formação com materiais significativos: 

 

-Eu já fiz outros cursos de informática, mas nunca com essa metodologia. Essa 
metodologia é muito boa porque a gente vê como pode ser feita a atividade com os 
alunos (Alexandre). 
 
-Eu gostei porque não ficou só centrada na parte técnica do programa, nós estamos 
vendo a parte pedagógica (Soraia). 
 
-A criatividade usada para atuar com meus alunos da educação infantil e ensino 
fundamental (Ingrid). 
 
-Como pedagoga, achei importante pelo fato de ter um projeto que pode ser trabalhado 
com os alunos, e interessante, pois foi a primeira vez que construí um projeto no 
computador (Paula). 
 
-Descobri a possibilidade de planejar uma atividade pedagógica de pesquisa, utilizando 
o computador, de forma motivadora tanto para o professor como para o aluno (Nilma). 

 

Andrade (2003) coloca que a informática educativa é um conhecimento novo para a 

maioria dos professores e que boa parte deles ainda não percebeu como incorporar isso à sua 

prática pedagógica. O desafio da formação voltada para promover mudanças significativas no 

que diz respeito ao uso do computador na escola exige que novas características sejam 

incorporadas e contribuam  para a construção de um novo perfil de professor, para que este 

consiga realizar a transposição didática daquilo que aprendeu para a sua turma de alunos.  

Essas colocações dos participantes foram possíveis de serem percebidas por causa do 

processo dialógico estabelecido durante a formação, tanto nos grupos focais realizados quanto 

nas intervenções realizadas entre professor-participante e entre participante-participante. “O 

diálogo é uma forma de comunicação em que sujeitos se encontram para a pronúncia do 

mundo, para a sua transformação” (FREIRE, 1997). 
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Essa possibilidade de autoria, de produzir algo a partir do que lhe é próprio, decidido 

por si mesmo, mostra que essa diferenciação pedagógica não voltada para a 

instrumentalização, mas para a produção e reflexão sobre o que estava sendo feito, fez com 

que as atividades desenvolvidas fossem mais significativas. 

A aprendizagem significativa está relacionada com uma função,  ou seja, que esse 

novo material trabalhado e a ser aprendido se relacione com aquilo que o aluno já sabe, que 

existam conceitos espontâneos necessários para lidar e aprender com  o novo material 

mediado pela professora-pesquisadora ou pelos colegas,  para basear, organizar e assimilar a 

informação ( VYGOTSKY, 1998). 

Nos dois primeiros dias de formação, tanto no grupo 1 quanto no grupo 2, com relação 

aos aspectos técnicos e as possibilidades de construção a partir do uso do software Everest, 

este foi comparado pelos participantes a outros aplicativos ou programas que já conheciam, 

que já traziam como conhecimento prévio. Esse fato tornou mais significativas as atividades e 

o projeto desenvolvido, já que os participantes encontraram familiaridades e relações com o 

que sabiam. Isso foi acontecendo por meio da mediação e interação, tanto da professora-

pesquisadora com os participantes, quanto entre participantes-participantes, com o intuito de 

permitir a aprendizagem e o desenvolvimento do indivíduo, à medida que este vai intervindo 

na zona de desenvolvimento proximal. 

Observemos um diálogo no grupo focal, na finalização do primeiro dia de formação: 

Carla: - Aparentemente, o Everest parece ser mais interativo do que outros programas 
tipo Flash e Visual Basic. Eu não sei ainda se ele tem tantas possibilidades que esses 
outros que eu conheço (Grupo focal). 
 
Nádia: - É mais fácil do que os outros programas. 
 
Daniela: - Quais programas? 
 
Karina: - Power Point. 
 
Nádia: - Você achou este mais difícil do que o Power Point e Word? 
 
Karina: - Não! 
 
Daniela: - Em que esses programas se parecem e diferem com o Everest? 
 
Nilma: - No Everest, você pode fazer tudo numa tela só e, com isso, incluir vários 
objetos e elementos. No Word, você não consegue fazer uma atividade interativa, mas 
trabalha mais com texto e no máximo figuras. No Everest, podemos usar vídeo, figura, 
imagem, texto, cor e outros elementos de uma vez só. 

 

 Outro aspecto que vejo nesse diálogo acima é a percepção que os participantes do 

curso de formação apresentam em relação ao software de autoria Everest. Mesmo sabendo da 

importância da mediação, da concepção da formação e do papel do professor na construção de 
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conhecimento e no estabelecimento das conexões necessárias do conhecimento real e 

potencial a partir dessa mediação, o software tem a sua importância pelas possibilidades e 

ferramentas que possui, e que são elementos motivadores para o seu uso. 

Em outros momentos, durante a realização das atividades para compor o projeto, 

algumas pessoas também verbalizaram a relação para o entendimento e a execução das tarefas 

a serem realizadas: 

 

Alexandre: -Pode ser a mesma idéia do Paint, mas acontece em outra proporção. 
 
Silma: - Esta aqui é a minha tela? Como no Word? Então se eu quiser aparecer ela aqui 
na esquerda eu posso? Posso mudar ela de lugar?” (estava falando sobre um objeto-
imagem que havia colocado na tela). 
 
Janice: - Ah! O Everest ele pega um pouco do Power Point e do Word. Ele junta os dois. 
 
Silma, respondendo à Janice: -Por isso ele é fácil. 
 
Paula: - Essa parte é igual do Word, né professora? Agora, é só eu clicar na barra de 
ferramentas, né? 

 

Essa familiaridade estabelecida com outros programas pelos participantes facilitou o 

entendimento lógico do Everest fazendo com que eles percebessem as semelhanças, 

diferenças e fossem, a partir delas, construindo novos conhecimentos técnicos. Isso é 

importante para que o domínio seja logo entendido em seus aspectos técnicos, favorecendo 

reflexões maiores para o fazer pedagógico. A formação não poderia ser pautada só pelo 

pedagógico ou pelo técnico, pois ambos se complementam na construção e na viabilização de 

novas situações. Todo esse entendimento só foi possível com a mediação pedagógica e entre 

pares, e com a intervenção da professora-pesquisadora para que os participantes pudessem 

relacionar a sua ação com os conceitos espontâneos, adicionando-lhes significado, intervindo 

na zona de desenvolvimento proximal dos participantes, ou seja, permitindo que fossem 

percebidas as funções que ainda não haviam amadurecido. 

Nessa categoria levantada, ficou demonstrado que a construção de conhecimento 

utilizando um software de autoria e o computador como ferramenta precisa ser realizada de 

forma significativa, e, para que isso aconteça, a formação deve levar em consideração o 

conhecimento prévio dos participantes sobre o assunto. Também pude inferir que utilizar uma 

concepção de ensino-aprendizagem que possibilite a construção de conhecimento, e não a 

repetição de atividades, e proporcionar uma metodologia em que cada participante possa 

construir com autoria a sua atividade é essencial. Significativo está intimamente relacionado 
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com autoria, conhecimento prévio, relação com esse conhecimento anterior, por meio do 

diálogo e de exemplificações que possibilitem maior visualização do que será trabalhado. 

 

6- A construção de conhecimento com o software de autoria Everest 

 

O conhecimento construído e que teve o software de autoria como ferramenta  

pedagógica, ou seja, voltado para o processo ensino-aprendizagem, foi percebido durante a 

formação na verbalização dos participantes, nas observações realizadas à medida que iam 

desenvolvendo a atividade, na audiogravação, no grupo focal vídeogravado e nos 

questionários. 

Como foi dito anteriormente, o objetivo dos participantes e o meu eram diferentes. 

Enquanto eu queria observar o modo como estavam construindo conhecimento ao aprender a 

usar o software de autoria Everest,  eles queriam se apropriar de uma ferramenta e 

desenvolver as habilidades necessárias que os levassem a compreender os procedimentos de 

uso. 

Então, além de se considerar os conhecimentos prévios e o que sabiam a respeito do 

computador, aquilo que era significativo para eles, a possibilidade de autoria numa atividade 

construída, a autonomização das tarefas desenvolvidas foram acontecendo mediante 

estratégias cognitivas. Vou chamar de estratégias cognitivas, pois foram as que coletei e 

percebi durante a formação, acompanhada de uma autonomização, aqui entendida como 

caminho para que o indivíduo desenvolva a incumbência  de realizar uma tarefa por si só, 

mediatizado por outros.  

Neste item da pesquisa, vou me ater ao processo de autonomização e de síntese. 

Convém destacar que esse processo  de autonomização e avaliação sobre o que estava 

sendo feito foi construído tanto pelos participantes como por mim, na qualidade de formadora 

e pesquisadora. Algumas situações foram surgindo e tive que refletir, analisar e tomar novas 

posições em face delas, mudando e adaptando minhas estratégias ao contexto, aos 

participantes e ao curso. 

Para a realização da formação, como foi dito anteriormente, elaborei uma apostila com 

o programa do curso. Nessa apostila estavam previstas as atividades a serem realizadas em 

cada dia, o texto teórico que as subsidiaria e a metodologia a ser utilizada. A apostila não era 

um tutorial, mas um roteiro com as atividades previstas. Durante a formação do grupo 1, os 

participantes solicitaram, no segundo dia, que eu fizesse um roteiro mais detalhado de como 

utilizar o objeto e a ferramenta, colocando todas as etapas detalhadamente.  
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Inicialmente, tive certa dúvida e falei ao grupo que ia refletir sobre isso e no outro dia 

daria a resposta. Isso me incomodou bastante como pesquisadora e formadora, em virtude da 

concepção de ensino-aprendizagem pela qual optei para realizar o curso. Imaginei que se eu 

atendesse ao pedido do grupo, estaria dando tudo pronto, e, que os participantes não iriam 

refletir, iam apenas executar, de uma forma bem bancária, como descrita por Freire, um 

conhecimento que estaria depositando neles. E a autonomia? E a autoria? Nóvoa (2002) 

aponta que a formação contínua do professor deve ser crítico-reflexiva, possibilitando o 

pensamento autônomo e participante. E o significado de uma coisa pronta? Como disse 

Vygotsky (1998) e Freire (1987), se o indivíduo utilizar um conhecimento sem fazer relação 

com aquilo que ele sabe, se o indivíduo não problematizar, vai ser uma aprendizagem 

repetitiva, mecânica. E não era esse o meu propósito, pois, dessa forma, jamais iria conseguir 

perceber os processos que desenvolviam para a construção do projeto. 

Mas, refletindo com maior profundidade, percebi que os professores estavam sendo 

participativos, estavam dialogando comigo e mostrando uma necessidade técnica que pudesse 

melhorar a formação pedagógica e teórica. Segundo Prado e Valente (2003), a formação dos 

professores para o uso do computador não pode ser realizada usando o aspecto técnico e o 

pedagógico de forma estanque, ou seja, nem enfatizar apenas o aprendizado operacional das 

ferramentas computacionais, nem se ater somente às teorias educacionais, mas considerar os 

aspectos que emergem e se desenvolvem no cotidiano do professor. Um aspecto emergente 

foi a dificuldade dos participantes do grupo 1 em compreender a lógica inicial do programa e 

das fases que deveriam ser realizadas na construção de uma tela. 

Considerando a necessidade dos participantes e que a construção do conhecimento e 

dos conceitos são realizados a partir da mediação, da interação, na intervenção da zona de 

desenvolvimento proximal, resolvi fazer uma espécie de tutorial para cada atividade proposta. 

Esse tutorial não apresentava as etapas isoladamente, mas mediante um exemplo, que era o 

meu projeto com animais. Em vez de elaborar os passos como se fossem para cada inclusão 

de uma imagem na tela, fazendo com que essa imagem se movesse até um texto, eu fiz um 

exemplo contextualizado com o meu projeto para que pudessem relacionar com o deles, e não 

copiar do meu, que fui utilizando apenas como exemplificação. 

Resolvi fazer esse tutorial não como uma forma mecânica de conduzir uma atividade, 

porque cada um teve que interpretar o tutorial para elaborá-la, mas como um guia que 

facilitasse a apreensão da parte técnica do programa, facilitando o seu aprendizado. A forma 

com que foi feito não restringiu a criação e a autonomia dos participantes, no que diz respeito 

às atividades que foram desenvolvendo a partir do meu projeto. Outro aspecto que levei em 

consideração é que, mesmo utilizando esse tutorial, a formação jamais iria ter uma ênfase na 
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parte operacional do programa, pois cada um estava desenvolvendo um projeto com conteúdo 

próprio e que envolvia aspectos pedagógicos. 

Outra mudança na minha planificação foi na ordem das atividades propostas. No 

grupo 1, a atividade de hiperlink foi proposta no segundo dia de formação. O grupo teve 

muita dificuldade em compreendê-lo e, por isso, no grupo 2, passei a atividade para o terceiro 

dia de formação. O hiperlink ainda é um conceito de difícil entendimento para as pessoas. 

Como diz Lévy (1993), o computador traz consigo novas formas de pensar, pois com ele nós 

apreendemos o conhecimento por simulação, ou seja, a simulação não ocorre como na leitura 

de um texto, como fazia a maioria das pessoas da geração anterior a esta, foi formada e 

educada na escola; ela é explorada de forma interativa, provida de uma determinada 

autonomia, e com a qual o indivíduo testa e simula todas as formas possíveis de fazer algo. 

Podemos visualizar isso num diálogo realizado no grupo focal, em círculo, com o 

grupo 2 da formação, antes de começar a atividade no computador: 

 
Daniela: - Os dois últimos textos que vocês têm falam justamente de como usar a 
Internet e fala do hipertexto15. O que é um hipertexto? 
 
Telma: - Não, eu não sei ainda não. 
 
Daniela: - Alguém tem uma idéia do que é um hipertexto? O que faz vocês lembrarem 
que é um hipertexto? 
 
Carla: - Eu acho que hipertexto é aquele que ele... (ela é interrompida). 
 
Karina: - É um grande texto (fala em tom de brincadeira e todos riem). 
 
Carla: - Ele não usa só a escrita, não tem só a escrita, ele tem imagens, tem som, então 
ele envolve, ele é dinâmico. 
 
Daniela: - Ele é dinâmico. O que é ser dinâmico? 
 
Ângela: - Tem movimento? 

 
 A construção do conceito de hiperlink, associada à compreensão do que ele vem a ser, 

ainda é um aspecto difícil, por ser uma ferramenta nova, que utiliza a Internet, mas quase 

nunca usada para se construir algo com ela. Então a usam, sem pensar no que ela é capaz de 

fazer. Essa possibilidade de construção utilizando o hiperlink rompe com o tempo do espírito 

descrito por Lévy (1993) o da escrita, pois com ele o indivíduo não vai seguir uma linearidade 

                                                 
15 Hipertexto é um documento organizado de forma não-linear, que estabelece entre si uma rede complexa de 
relações associativas, por meio de hiperlinks para acessar trechos de um mesmo ou outro documento e imagem. 
Ele é um texto que possui um hiperlink ou imagem grifada e destacada, e, quando se coloca sobre ele o cursor, 
este muda seu formato para um ícone representado por uma mão. 
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como faz para ler um “texto”; vai poder ir e voltar nele, cortar a sua ordem, fazer a leitura da 

forma que quiser.  

 Mesmo com dificuldade, alguns apresentaram no fórum da parte a distância que a 

atividade de hiperlink tinha sido uma das que mais gostaram. 

 
Nilma: - Todas as atividades foram interessantes, mas a de criação de hipertextos com 
jogos, links, animações, sons e imagens se destacou por apresentar possibilidades de 
utilização do computador e outras mídias de forma construtiva e atrativa. 
 
Júlia: - Eu gostei também da atividade de link a outros programas, oferecendo mais 
oportunidades e criações. 

 
 Durante a realização das atividades de construção do projeto, os alunos se dispuseram 

a construir o conhecimento técnico e pedagógico sobre os conteúdos trabalhados de uma 

maneira que me chamou muita a atenção, tanto nas falas e nos diálogos quanto nas 

observações de intervenção realizadas: as anotações individuais a respeito das produções que 

estavam fazendo e quanto teriam que fazer, tanto ao nível técnico operacional do software 

quanto do conteúdo que estava sendo trabalhado. 

 Dos vinte (20) participantes dos dois grupos não considerarei um, o Ismar, por não ter 

participado ativamente das atividades. Então, considerarei dezenove (19), dentre os quais 

catorze (14) utilizaram as anotações técnicas e de conteúdo/pesquisa que iam fazendo na 

Internet ou iam levando para a formação em casa, enquanto que cinco (5) utilizaram apenas 

de anotações de conteúdo/pesquisa. 

 Essas anotações são vistas aqui como um apoio, uma referência sobre o que cada um 

deveria usar e fazer, como usar e como fazer, ajudando na orientação da atividade. Esses 

cinco (5) participantes que não utilizavam as anotações sobre os aspectos técnicos eram 

aqueles que tinham maior conhecimento e domínio técnico do computador. E eles se sentiam 

seguros, tinham compreendido já a lógica do programa, já que ele é de fácil compreensão. Já 

os outros catorze (14), mesmo tendo as fichas tutoriais que eu havia elaborado, faziam as 

anotações na própria ficha, em papéis avulsos, ou na apostila do curso. Essas anotações foram 

feitas sempre no momento em que eu dava a consigna da atividade a ser realizada e mostrava 

no data-show como poderia ser feito, como funcionava determinado objeto ou ferramenta do 

programa, e, também, nos momentos de intervenção individual, em que o participante anotava 

no final do diálogo, ou outro participante próximo ia escutando e anotando. 

 As anotações fizeram parte do processo de autonomização, pois elas serviram como 

uma espécie de intermediário entre a intervenção da formadora, no caso eu, e a apreensão do 

conhecimento pelos participantes. Os que tinham necessidade, utilizavam as anotações 

permanentemente, depois foram se liberando delas à medida que compreenderam  o 
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funcionamento e a lógica do software, ou seja, à medida que iam avançando no 

desenvolvimento proximal, tornando-se real (VYGOTSKY, 1998). Essas anotações foram tão 

importantes que, com elas, eles se sentiam donos e construtores daquele saber que ali ficava. 

Todo momento recorriam às anotações como fonte segura de informação para enfrentar a 

dificuldade que se apresentava. 

 No último dia do grupo 2, estávamos fazendo o grupo focal e surgiu o seguinte 

diálogo: 

 
Elianda: -O hiperlink de ontem foi o que eu achei mais complicado. 
 
Paula: -Os passos de ontem são assim, indecoráveis. 
 
Daniela: - Indecoráveis? 
 
Paula: - Indecoráveis. 
 
Maria: -Eu não posso falar isso não. Eu anotei todos, eu achei fácil. 
 
Paula: - Não, eu estou brincando. 
 
Telma: - Não, eu acho que quando anota ele fica muito mais fácil de fazer depois, 
porque é muito detalhe. 
 
Maria: - O que eu achei mais difícil é a minha falta de interação com a máquina. Eu 
achei que o programa te oferece muita coisa pra você imaginar, vai dando e surgindo 
idéias. Tem algumas horas que dá uma vontade de estar criando várias coisas. 

 
 Esse diálogo mostra a importância que eles deram às anotações como caminho a ser 

utilizado e pesquisado no momento da necessidade. A anotação acabou servindo como 

suporte para a memória na construção do conhecimento, pois, com ela eles puderam ir 

fazendo a análise de como se faz e como poderia ser feito, ou seja, refletiram sobre a 

metacognição, sobre o modo como estavam aprendendo e o que utilizavam para tal.  

 
Daniela: - Uma pergunta que eu gostaria de fazer. Como vocês estão construindo as 
telas? Que procedimentos ou estratégias vocês estão utilizando? (Grupo focal) 
 
Denise: - O caminho é escrever, né? 
 
Ângela: - Tem que escrever, né? 
 
Carla: - Eu vou olhando na apostila e sigo as orientações que você oferece no início de 
cada atividade. 
 
Karina: - A atividade de hoje é mais detalhista do que a de ontem. Então, se você não 
anotar, amanhã vai querer e não vai conseguir fazer um projetinho daquele. 

 Em uma intervenção realizada entre participante-participante fica bem evidente a 

importância que eles deram para essas anotações no momento da construção do 

conhecimento. Esse diálogo foi realizado no terceiro (3º) dia de formação do grupo 1, gravado 
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e transcrito da fita K-7 e demonstrou a cooperação apresentada por Vygotsky (1998) entre os 

pares, ou seja, essa intervenção/mediação não acontece só entre o professor e participante, 

mas entre as pessoas, por meio da linguagem e do diálogo (FREIRE, 1987): 

 
Júlia: - Abre o Internet. Aí você coloca, então, que vai executar um aplicativo externo, 
que é o Internet Explorer. 
 
Silma: - Externo. 
 
Júlia: - Qual aplicativo? Vamos escolher. Qual que você quer? O Internet Explorer. 
Onde ele está? Dentro de arquivos de programas. 
 
Silma: - Depois eu vou lembrar isso? 
 
Júlia: -Vai. Onde é que está? No disco local. Abrir. Olha os programas que você vai 
escolher. Qual você vai escolher? 
 
Silma: - Internet. 
 
[...] 
Júlia: - Então põe aqui para executar. Clica lá pra gente ver. 
 
Silma: - É legal! Olha! Só que agora eu tenho que escrever tudo que você falou. 

 
 Outro diálogo apresenta a mesma situação, e ocorreu entre formadora-participante, no 

primeiro (1º) dia de formação do grupo 1: 

 

Daniela: - Fala Sara. 
Sara: - Aí agora eu estou voltando esse aqui, né? Agora editar. Colar de novo, né? 
Daniela: - Aí agora seria copiar. 
Sara: - Copiar. 
Daniela: - Mas você já colocou essa imagem na sua pasta? 
Sara: - Sim, mas agora que eu estou fechando, ele está apresentando de novo. 
Daniela: É esse que você quer? 
Sara: - Não. Esse aqui eu já tenho. 
Daniela: - Copia. 
A Janice observava o diálogo e falou: 
Janice: - Deixa só eu anotar aqui que eu não tenho memória não. 

 
Nesses diálogos, um fato marcante apresentado por vários participantes foram as 

dificuldades técnicas que não diziam respeito só ao software Everest, mas à lógica do 

computador: “Onde ficam os arquivos?” “Como eu os localizo?” “Como crio pasta?” “Como 

salvo um documento?” Em ambos os grupos, precisei tirar um momento para mostrar no 

data-show como deveriam salvar seu projeto, como se salva uma imagem ou uma figura da 

Internet etc. Mesmo tendo conhecimentos básicos de informática, a maioria apresentou 

dificuldade em aspectos técnicos imprescindíveis para a realização de uma atividade no 

computador.  
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Com relação à formação dos professores, isso mostra a importância de se associar os 

aspectos técnicos com os pedagógicos, no que diz respeito ao uso do computador e, neste 

caso, do software de autoria. 

Esse fato pode estar presente pelo tempo do espírito que Lévy se refere. Muitas 

pessoas ainda ficam presas no tempo da escrita, e o tempo da informática mostra que  

modificações significativas têm ocorrido nas formas de estruturação do saber, provocando 

novas formas de representação. Schaff (1990) alerta que estamos vivendo uma terceira 

revolução, que influencia e altera as formas de fazer e de pensar esse fazer, mudando a forma 

de pensar e apreender o mundo. 

Já aqueles cinco participantes que não precisavam fazer as anotações e que quando 

precisavam olhavam na apostila, demonstraram, em alguns momentos, ter percebido a lógica 

do programa: 

 

Evandro: - Eu apanhei um pouquinho da máquina, algumas coisinhas não funcionaram, 
teve hora que funcionava, teve hora que depois não funcionava, mas a lógica do 
programa deu para pegar (último dia de formação do grupo 2, videogravado no grupo 
focal). 
Júlia: - A questão do raciocínio, compreender como que a linguagem do computador, a 
linguagem informática trabalha e como é que ela trabalha com hipertexto, vai e volta. 
Que ações que ela tem que executar, é a mesma linguagem de programação, 
compreender isso (diálogo realizado no momento da construção do projeto no 
computador, transcrito da fita K-7, no terceiro (3º) dia de formação do grupo da 
formação 1). 

 
Isso tem a ver também com os conceitos espontâneos que cada um já possuía 

desenvolvido ou em desenvolvimento, ou seja, dos conceitos que vão sendo construídos à 

medida que a interação do sujeito com os aspectos da realidade vai sendo direcionada no 

decorrer das atividades que vivencia. Para que o professor contribua no desenvolvimento 

desses conceitos, deve considerá-los, pois somente assim poderá intervir na autonomização de 

novos conceitos. 

Outra coisa muito notada durante as observações realizadas no momento em que os 

participantes estavam utilizando o computador para construir o projeto, é que quando não 

olhavam nas anotações, mas tinham dúvidas sobre como fazer determinada ação funcionar e 

dar certo, eles, muitas vezes, faziam do jeito que “não dava certo”, tentavam mais duas ou três 

vezes, para perceber que não era aquele caminho que deveria ser seguido. Não pareciam estar 

testando, mas pensando no caminho que estavam fazendo e refletindo, buscando o caminho 

que poderia ser o correto.  

       Isso fez com que eles pudessem detectar os caminhos viáveis, analisar, para que 

tomassem consciência do procedimento que usaram e não deu certo, para construir uma 
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estratégia que seria aquela em que isso se revertesse, fazendo com que tivessem sucesso. Não 

foi uma cadeia associativa, em que um elo fez surgir outro, mas um processo orientado para 

um objetivo, uma série de operações em direção a um objetivo final, surgindo de um 

problema, em que os meios pelos quais essa operação é realizada sejam importantes, já que, 

todas as funções psíquicas superiores são processos mediados (VYGOTSKY, 1998). 

 Esse caminho evidenciou o que Vygotsky (1998) apresenta no processo de formação 

da consciência do indivíduo sobre o objeto que estuda ou reflete sobre ele, construindo novos 

conceitos ou conceitos científicos. A partir do pensamento por complexos, o qual é aquele que 

“dá início à unificação das impressões desordenadas; ao organizar elementos discretos da 

experiência, cria uma base para generalizações posteriores” (VYGOTSKY, 1998, p. 95), o 

sujeito abstrai e isola elementos, examinando os elementos abstratos separadamente da 

totalidade da experiência concreta de que fazem parte. Ao passarem por essa abstração, as 

formas primitivas de pensamento (complexos) gradualmente desaparecem e começam a 

formar os verdadeiros conceitos.  

        Esse ir-e-vir, analisando a situação em que ocorre um problema, também pode ser 

explicado por Freire (1987) e Vygotsky (1998), quando eles apresentam a importância do 

papel da problematização, ou seja,  que a construção do conhecimento só acontecerá se o 

aluno agir e problematizar a sua ação. E foi isso que os alunos dos grupos 1 e 2 fizeram o 

tempo todo na construção de conhecimento: problematizaram cada ação desenvolvida, 

mostrando os passos que não deram certo e como fizeram para reverter o insucesso. Esse 

processo para reverter a situação foi feito no sentido de organizar e alterar os procedimentos 

que estavam sendo feitos e que não estavam dando certo, e  que por isso acabavam sendo 

conhecidos pelo indivíduo, possibilitando-lhe compreender e realizar novos procedimentos. 

 
Paula: - Aqui professora, eu estou clicando e colocando a imagem aqui. Eu clico, clico 
clico e ela não sai. Ah! Já sei. Tem que dar ok! 
 
Soraia: - Olha aqui, nessa imagem. Eu coloquei a ação dela ficar lá no número que ela 
deve ficar, mas ela não fica, olha aqui. Ah! Já sei! Eu não coloquei movimento nela. 
 
Alexandre: - Aí eu arrasto a imagem. Olha aqui pra você ver, tá bonito, tá vendo? Por 
que ela não faz? Eu vou nela, vou nela, ela não faz? Já sei. É por que ela deve estar no 
tamanho fixo da imagem. Aí não mexe mesmo, né? 

 
A percepção desse processo interior aconteceu com a verbalização, quando eu estava 

sentada com cada um deles, intervindo na atividade, assim como em muitos outros momentos, 

quando eu ia passando por eles para acompanhar os passos que iam fazendo. Mas por essas 

falas percebo o quanto o uso da linguagem ajuda na construção do que a pessoa quer mostrar, 

seja um conceito ou um caminho; o quanto a verbalização foi importante para que, só de falar, 
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fossem percebendo, por si sós, o que tinha acontecido e como deveria ser. Vygotsky (1998) 

nos mostra que a linguagem é um instrumento do pensamento. A linguagem fornece os 

conceitos e as formas de organização do real que constituem a mediação entre o sujeito e o 

objeto de conhecimento.  

No fórum realizado na parte a distância, Júlia consegue colocar isso ao escrever e 

refletir sobre a sua metacognição, ou seja, como ela aprende: 

 

- É difícil dizer os caminhos que utilizei para aprender, mas acredito que foi a partir do que eu já 
conhecia do Windows, utilizando o diretório, Word, trabalho com imagens, etc, que tive um 
pouco de facilidade com as explicações iniciais da professora. Então fui fazendo testes, 
experiências com as ações e objetos para construir o meu projeto. E quando tinha 
problemas, era isso que eu fazia, ia executando, vendo como ficava e retornava para a 
edição para tentar outra forma (grifos meus) 
 
 

             Além das anotações e das análises sobre o que estavam fazendo e que não dava certo, 

uma característica muito presente nos participantes foi a questão do “pensar alto”, o que 

associo ao que Vygotsky (1998b) chama de fala interior, expressa mediante monólogos. Esses 

momentos apareceram e confirmam o que Vygotsky (1998b) apresenta a respeito da fala 

interior, já que ela acompanha a atividade desenvolvida pelo indivíduo, está a serviço da 

orientação mental e da compreensão consciente, ajuda a superar as dificuldades. É uma fala 

para si mesmo, íntima e convenientemente relacionada com o pensamento do indivíduo. Essa 

fala surge com as dificuldades que exigem consciência e reflexão e segue uma evolução à 

medida que o sujeito se desenvolve:   

  

Alexandre: - Deixa eu ver. Ah, olha aqui está escrito ‘aperte ESC para parar’. Vamos 
ver aqui. Ver aquele outro. Gostei daquele outro. Aproximação. Aí o que eu faço? Já 
sei! Vou invertendo o processo. Dou OK aqui? Dou OK aqui. 
 
Soraia: - Eu já fiz tudo OK. Eu ponho esse teste aqui pra ver como vai ficar, pra ficar 
aqui. Então pra eu botar eu boto aqui OK? E aqui eu ponho OK? E cadê? Ainda não está 
mostrando aqui? É! Não tá aqui não! 
 
Nilma: - Aqui eu clico duas vezes, aqui eu escolho a figura, eu dou OK e escolho a ação 
aqui. Aí eu dou OK. 
 
Maria: - Para colocar a figura eu clico nessa montanha, aí eu coloco na tela, clico duas 
vezes, escolho a imagem no + e depois eu dou OK, OK de novo e OK. 

 
          Esse pensar alto, ou monólogo, como disse Vygotsky (1998b) , foi importante para a 

construção do conhecimento por parte dos participantes, a partir das problematizações que 

foram surgindo ao longo do desenvolvimento do projeto, já que  
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... a fala interior é, em grande parte, um pensamento que expressa significados 
puros. É algo dinâmico, instável e inconstante, que flutua entre a palavra e o 
pensamento (VYGOTSKY, 1998b, p. 184). 

 
             Esse pensamento foi sendo constituído à medida que o significado foi sendo também 

construído pela fala interior. Quando os participantes foram ficando mais seguros, íntimos do 

programa, quando já haviam construído o pensamento lógico sobre ele, foram aos poucos 

largando as anotações e, conseqüentemente, essa fala interior. Já a fala exterior foi aparecendo 

nos diálogos estabelecidos e nas mediações/intervenções realizadas. 

        Vale destacar que essa intervenção e mediação não foi sendo feita apenas pela 

formadora, no caso a pesquisadora, mas pelos colegas, pelas anotações, pela fala interior, num 

trabalho cooperativo. 

          Gostaria de lembrar que intervenção está associada à mediação. Na relação entre 

formadora – participantes e participantes – participantes essa intervenção/mediação foi 

realizada por meio do diálogo, a partir das situações-problema que foram surgindo. Esses 

diálogos mostraram que não basta só fazer e saber, mas deve-se também refletir sobre como 

se faz para saber e como se faz para fazer, e esse conhecimento foi sendo construído com a 

intervenção de outros (DOLY, 1999). 

 
É a preocupação do diálogo com o problemático que dá a ele o potencial de ser 
criativo. Como cordas de violino com a tensão exata podem ser usadas para 
produzir bela música, então também, a tensão em um diálogo pode ser usada para 
criar novas perspectivas e pontos de vista. É essa tensão que conduz o diálogo e lhe 
dá um senso de direção e propósito (SPLITTER; SHARP, 1999, p. 54). 

 
                Freire (1987) concebe o ato pedagógico como ato dialógico. Não tem como utilizar-

se de uma pedagogia relacional e dialética sem se considerar o diálogo. O diálogo possibilita 

intervir na zona de desenvolvimento proximal do indivíduo, levando em consideração o seu 

desenvolvimento real. 

 

Alexandre: - Aqui . Você viu? Como que é? Entra no texto. 

Daniela: - Pra entrar nesse texto aí, pra você arrumar ele, o que você deve fazer? 

Alexandre: - É. Aqui dentro? Clica duas vezes. 

Daniela: - Ferramentas. Editor de texto. Hipertexto. Aí arquivo. Abrir, texto 2. 

Alexandre: - Isso, aí isso que eu ia te perguntando quer ver? Editar. Ele não aceita? Ah, 
que o negócio é aqui ó, tem algum problema aqui. Eu pensei nisso ó, ele não aceita. Que 
pena, né? Então vai ficar desse jeito mesmo. Eu vou trabalhar um pouquinho no texto. É 
pra trabalhar nesse texto é a mesma coisa não é? 

Daniela: - Isso que está aparecendo aí são os códigos de hiperlink. Quando você editar 
não vão aparecer os códigos. Você lembra o que deve ser feito para ver a atividade 
acontecendo? 

Alexandre: - Agora eu lembrei, tem que colocar no modo executável, aqui está no 
edição. 
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Daniela: - Está pronta sua atividade, você quer mudar? 

Alexandre: - Não eu quero só melhorar um pouco. Vou dar uma lida. 

Daniela: - Então é lá. Aqui você não muda o texto. Você muda é lá. 

Alexandre: - Isso, na matriz né? Aí é só visualização. 

Daniela: - É. 

Alexandre: - Hipertexto 2. 

Daniela: - Porque você está abrindo por fora do Everest, tem que abrir lá dentro do 
Everest. Aqui ó. Abrir. Aqui suas telas.  

 
           Essa mediação/intervenção que foi sendo trabalhada com o Alexandre, foi acontecendo 

durante toda a formação com os demais participantes, mas com aqueles que dominavam mais 

as ferramentas técnicas do programa houve poucas intervenções.  

As intervenções acontecem quando envolve a interferência, direta ou indireta, de 

outros indivíduos, podendo ser a da formadora ou a dos outros participantes, bem como, 

conforme apresentado as anotações, o pensamento interno, o ir-e-vir, fazendo com que o 

indivíduo faça a reconstrução pessoal da experiência e dos significados que atribui aos objetos 

ou ao conhecimento construído. 

No momento de diálogo, é possível detectar o nível de desenvolvimento real e 

potencial de cada participante para que possa ser visto o que está em processo de maturação e 

que possa ser aprendido para que se desenvolva e aja de forma autônoma. 

No exemplo anterior, ao mesmo tempo em que Alexandre oferecia pistas do que já 

sabia e do que não sabia, fui estabelecendo interferências que pudessem fazer com que ele 

superasse e ampliasse o seu aprendizado a partir daquilo que estava fazendo. Percebi também 

o amparo do monólogo e da fala exterior à medida que as imagens iam aparecendo na tela.  

De acordo com Canizales (1995), é a interatividade que leva a pessoa à construção 

de imagens mentais capazes de fazer com que nos sintagmas da mensagem coabitem 

conteúdos diversos. As imagens mentais revestem de sentido, legitimam em termos retóricos 

o que deve ser feito, ou seja, trabalhar com instrumentos adequados que possibilitem o ajuste 

das peças da heterogeneidade semiótica dos eixos visuais. Semiótica vista aqui como a 

relação dos fenômenos culturais com os fenômenos de comunicação. 

Como vimos no diálogo da pesquisadora com Alexandre, ele se utiliza das 

imagens como amparo e suporte para a reflexão e análise das linguagens verbais (internas e 

externas). Como demonstra Pinto (1995), a imagem sempre está associada a algum texto 

verbal que delimita seu sentido: “Todo objeto significante é produzido num dado contexto 

histórico, circula no meio social e é consumido, real e simbolicamente” (p. 146). 

Retomando a intervenção, outro exemplo demonstra como ela pode auxiliar para 

que a pessoa compreenda o que está fazendo e o que pode amadurecer mais, refletindo sobre 
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como se aprende num trabalho de cooperação para o desenvolvimento da zona de 

desenvolvimento proximal: 

 

Soraia: - Pode ser, aí eu vou colocar aqui anuros, não botar com letra, anuros aí,  aqui eu 
ponho sapos, aí depois tem que botar um pontinho assim, entendeu? Rãs, pererecas,  

Soraia: - Aí 2, aí vem ápodes. Aí vem aqui cobra-cega. Urodelos, salamandra, aqui eu 
vou colocar em cada um desses, percebeu? Aí depois eu venho com outra questão, 
alimentação é comum a todos, habitat, reprodução. 

Daniela: - Para cada animal desse você vai pôr um link? 

Soraia: - Eu vou falar específico, vou pôr um link remetendo a cada um, o que que é a 
cobra cega, etc. 

Daniela: - Então, qual é a melhor forma de ir fazendo isso para que você não confunda 
os links no momento de nomear? 

Soraia: - Já sei. Põe o link e anota aí. Sapos. É o link 2, não é isso? Não, ele é cinco. 
Rãs, 5, 6. Pererecas 7. Aí vai ter que ir no ápodes primeiro. Ah, aqui já vem junto, 
ápodes e cobra-cega porque é um só, vai dá pra pegar tudo. 

Daniela: - Agora 8? 

Soraia: - Oito é o  urodelos.  

Daniela: - Aí arquivo, salvar. Isso. 

Soraia: - Só que a gente vai abrir aqui, né? 

Daniela: - Eu acho que fica melhor do que colocar de arrastar. 

Soraia: - Que aí essa página aqui eu vou botar só isso, tá vendo? Aí, pronto. Agora 
quando eu chegar aqui eles vão ver isso, quando vier aqui no sapo eu vou colocar lá 
aquele caminho. Então propriedades. Ele é o link 5. Ação. Executar aplicativo externo. 

Daniela: - Você já tem o aplicativo? 

Soraia: - Vou colocar, né? Ah, já está lá. Nossa! Como fazer esse caminho, ficou bem 
mais rápida a execução do plano dessa tela. Valeu! 

 

 

                 Pensar e refletir sobre o que se está fazendo, e no momento em que se está fazendo, 

facilita o encaminhamento da atividade e a construção a partir dela. Essas relações vão se 

ampliando e uma questão apenas pode desencadear um processo alternativo na construção do 

conhecimento, já que vivemos 

 

... numa ampla teia de relações sociais na qual cresce, cada vez mais, a exigência de 
diálogo, interatividade, intervenção, participação e colaboração (SANTOS, 2003, p. 
305). 

 
                   Essa colaboração pode ser vista em momentos de diálogos que ocorreram entre 

eles durante a realização da atividade no terceiro dia de formação do grupo 1: 
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Soraia: - Porque eu estou pensando assim. Primeiro eu venho com a morfologia, com 
isso estou pensando no aspecto didático aqui. Primeiro eu venho com a morfologia, 
depois eu venho pra eles conhecerem aqui por dentro. Depois, eu venho com 
alimentação ou eu ponho alimentação, reprodução e no final eu boto a morfologia? 
Reprodução. Acho que morfologia por dentro ficaria por último ou primeiro? 

Daniela: - O que que você acha Ataíde? 

Alexandre: - É, veja bem, a criança não entende a idéia de morfologia. 

Soraia: - Não, aí a gente teria que exemplificar. 

Alexandre: - Mas aí você pode explicar, por exemplo, pra criança que morfologia é o 
estudo da forma. 

Soraia: - Então, mas eu estou pensando na ordem de apresentar. O que eu vou apresentar 
aqui ó, na página anterior, cada um desses aqui: anuros, ápodes, urodelos, cada um 
desses aqui eu vou falar um pouquinho sobre cada. Aí eu vou pegar um sapo que é o 
mais comum pra dissecar, pra poder mostrar. Aí eu vou mostrar a morfologia do sapo, 
vou mostrar a reprodução do sapo, a alimentação, porque desse grupo eu vou escolher 
um, a alimentação, e aí eu vou trabalhar o aspecto. Eu vou mostrar a questão da 
preservação. Tem um texto que eu achei fantástico, Daniela. É um sapo todo horroroso 
aí escrito embaixo antes de me jogar pedra procure me conhecer melhor, fala a 
importância dele pra natureza. 

Daniela: - Nossa! Que jóia! 

Soraia: - Então vai ser outro que eu vou colocar aqui. Aí eu vou entrar na sala de aula 
com o livro A festa no céu, mostrando como que, mostrando a questão do feitiço que ele 
utiliza o sapo. Aí depois vem algumas crendices que sapo não fuma, a questão do leite, 
se sapo joga leite. 

Daniela: - Veneno, né? 

Soraia: - Aí eu vou trabalhar essas crendices. Vem a última parte, que são as crendices, 
né? Tá vendo? Então eu vou montar tudo isso aqui. 

Alexandre: - É mas quando você, no caso você trabalhar com criança a palavra 
morfologia, o conceito de morfologia.  

Soraia: - Pois é, aí eu tô pensando o quê primeiro? Eu colocaria morfologia primeiro pra 
mostrar porque a gente vai trabalhar com o sapo ele conhecer o sapo por dentro e depois 
eu trabalho todos esses aspectos, ou eu trabalho todos esses aspectos e deixo a 
morfologia por último? Isso que eu tô pensando qual que seria mais didático.  

Soraia: - Eu estou pensando aqui no aspecto didático porque eu estou trabalhando os 
anfíbios aí eu vou apresentar todos: os anuros, os ápodes e os urodelos, falar sobre sapo, 
rã, perereca, cobra-cega, salamandra, o aspecto geral. Vou pegar o sapo pra dissecar, 
falar mais sobre ele. Então, eu vou mostrar a questão da reprodução, da alimentação, a 
importância dele pra natureza e a morfologia dele mostrando a parte interna do sapo. 
Que que você acha que eu colocaria primeiro? Eu trabalharia morfologia e depois eu 
falo desses aspectos reprodução, alimentação, as crendices sobre os sapos, o lance de 
achar que ele é ruim e aquela coisa toda. Ou eu deixaria essa morfologia por último? 

Janice: - A morfologia é melhor apresentar primeiro. Ela vai delinear o restante do seu 
projeto, já que você vai estudar o sapo ou anfíbio como um todo. 

Soraia: - Eu também estou achando. E aí depois eu mostro todos esses aspectos, né? 
Falou. Também tava achando. Vai ser bom. Aí eu coloco aqui como hipertexto, ou não?  

 
  

          Os aspectos pedagógicos permearam o tempo todo os aspectos técnicos. Os aspectos 

técnicos foram sendo desenvolvidos de acordo com a proposta pedagógica que cada um havia 
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planejado. Nesse diálogo, aparece novamente a questão da imagem acompanhando a fala. À 

medida que a análise, a descrição, a externalização foi sendo feita, a imagem foi fazendo parte 

desse contexto de construção, auxiliando nas reflexões acerca da maneira com que cada um 

foi construindo o seu projeto e conhecimento. A imagem é carregada de sentido e significado, 

ou seja, para entender uma imagem tem que existir uma história por trás dela (PINTO, 1995).  

        Segundo Pinto (1995), a imagem atrai mais tanto o receptor como o emissor, é um fator 

forte de motivação. Seu poder descritivo é maior do que o das palavras. Quando utilizada 

associada às linguagens verbais internas e externas, possibilita a identificação do que é 

significativo e relevante na construção do conhecimento. 

          No grupo 2 de formação,  também ocorreu uma situação que acabou sendo discutida 

por vários participantes ao mesmo tempo. Estavam todos realizando a ligação das telas do 

projeto. Cada pessoa planejou o projeto com determinada quantidade de telas. Ao terminar, 

cada um iria colocar setas ou imagens para ligar uma tela na outra. Apresento a seguir o 

diálogo: 

 

Daniela: - Olha só, a Ingrid usou uma coisa interessante. Ela usou a mensagem para 
colocar na seta e assim, quando a pessoa que está fazendo a atividade e passar o mouse 
em cima da seta, vai aparecer a mensagem falando o que a seta faz, se vai para a 
próxima tela, se volta para a capa etc. 

Ingrid: - Porque a seta está na mesma direção, então, se não colocar, a pessoa não vai 
saber para onde vai. 

Karina: - Aí é só mudar a seta. Tem a seta da esquerda e da direita. 

Ingrid: - Mas assim, se você quiser colocar na mesma forma, na mesma cor assim, pra 
ficar junto não dá. 

Karina: - Eu acho que a setinha pra direita pra voltar pra anterior é que não dá para ser 
usada. 

Lucas: - E se você quiser voltar pra capa que é anterior à anterior? Aí tem que colocar a 
mensagem, né? 

Ingrid: - É. 

Karina: - A seta é de forma diferente. 

Paula: - Eu quero voltar pra capa nessa setinha. Eu posso fazer uma ação e  ela volta 
direto pra capa? 

Daniela: - Pode. Você põe do mesmo jeito. Tela executa próxima, e coloca como 
próxima a capa.  

Paula: - Faz na segunda linha, né? 

Daniela: - Ah, na mesma seta? 

Paula: - É. 

Daniela: - Não. Você tem que criar outra setinha. Colocar tela executa próxima, entra 
na sua pasta é só aí você põe a capa. 
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              A forma de fazer, ou seja, a reflexão sobre como fazer, foi sendo ressignificada, à 

medida que os participantes foram conversando para chegar a uma conclusão, caminho ou 

solução viável. No diálogo, confrontar os diversos pontos de vista faz com que cada um reflita 

sobre como estava pensando, refletindo sobre a fala do outro. Como apresenta Vygotsky 

(1998), o professor ocupa um lugar importante na aprendizagem dos alunos quando interfere 

na zona de desenvolvimento proximal, pois acaba provocando avanços que não ocorreriam 

espontaneamente. Portanto, ele pode auxiliar na reconstrução e reelaboração dos significados 

trabalhados pelo grupo cultural. Uma coisa importante a considerar, é que não só o professor, 

mas também a interação entre os participantes provoca intervenção no desenvolvimento deles 

mesmos, mediante a cooperação. 

         A autonomia do educando com relação à aprendizagem escolar, segundo Grangeat 

(1999), surge em três perspectivas predominantes: a) quando o indivíduo consegue aplicar e 

transferir, em variados contextos, um conhecimento adquirido; b) quando o indivíduo é capaz 

de utilizar a sua inteligência longe da presença do seu professor; e, por último, c) quando se 

conscientiza que aprender é desligar-se dos quadros de pensamento implícitos, de tudo o que 

parece natural, emancipando das suas inclinações espontâneas, das disposições irrefletidas. 

 Durante o curso de formação, fiquei observando dados que pudessem me mostrar 

indícios de que os participantes tinham conseguido passar por esse processo de 

autonomização que considerei anteriormente, fazendo a síntese e conseguindo utilizar e 

transpor/superar aquilo que tinham visto durante a formação. Consegui analisar isso nas 

participações a distância, em alguns comentários; nos projetos que foram sendo desenvolvidos 

e nas observações realizadas. 

 Quanto às participações a distância apresento: 

 

Júlia: - Utilizei o Everest para fazer um trabalho do mestrado sobre a análise de um 
filme, colocando trechos do filme e as análises, com referencial teórico e comentários. 
Não sei o que o professor achou, mas amei entregar um trabalho em um CD de 
instalação que o meu grupo pôde criar. Neste trabalho, utilizei a Internet, imagens, 
vídeos, som, hiperlinks, que são objetos do Everest (Fórum). 
 
Nilma: - O uso do chat como uma diferente forma de discussão, foi bom, porque 
poderemos também pensar nessa ferramenta no nosso trabalho, tanto no que refere ao 
apoio técnico como o pedagógico às escolas, como também, experiência para participar 
de outros encontros virtuais (Nilma trabalha no NTE do município de Goiânia – Lista de 
discussão). 
 
Ingrid: - Eu consegui finalizar todos os exercícios do Everest e coloquei ele no meu 
computador e até fiz outros projetos como: animais selvagens e melhorei o de arte 
fazendo todas as ligações das telas. Isso não é muito bom??? (Lista de discussão) 
 
Janice: - O que a gente está fazendo é o que a gente vai fazer com os alunos, vai de 
encontro (Grupo focal – 3º dia). 



 103 

 
 

 Alguns já conseguiram utilizar e pensar na utilização tanto do software Everest quanto 

de ferramentas, usando a Internet, a distância, virtualmente. Quanto aos projetos 

desenvolvidos, irei considerar 19 dos projetos, em dois grupos: 

Grupo A - Participantes que desenvolveram o projeto utilizando as ferramentas 

trabalhadas pela formadora, com a mesma estratégia ou procedimento, mesmos objetos e 

ferramentas, mesmas ações: Sara, Silma (Grupo de formação 1) e Ângela, Denise, 

Elianda, Karina, Nádia, Paula, Telma, Evandro (Grupo de formação 2); 

Grupo B - Participantes que descobriram coisas novas a serem utilizadas, criaram em cima 

do que eu ia apresentando ou não, modificaram a estrutura e organização do projeto, 

superaram as atividades propostas: Alexandre, Janice, Júlia, Soraia (Grupo de formação 1) 

e Carla, Ingrid, Lucas, Maria, Nilma (Grupo de formação 2). 

 

Dentre os participantes do grupo A, Evandro16, que é um caso muito individualizado, 

não conseguiu se organizar para o desenvolvimento da atividade, teve dificuldades de 

organização do conteúdo que ia trabalhar com a construção do projeto, atribuindo isso aos 

problemas técnicos enfrentados com a máquina. Com isso, ele não fez o projeto, ficando o 

tempo todo do curso fazendo experimentações a respeito de cada objeto e ferramenta. Fazia e 

deletava, fazia e deletava.  

 

Evandro: - Tentei desenvolver um projeto acerca da formação de professores. A idéia 
inicial era propor um referencial teórico, definir uma linha de formação, vertendo para o 
trabalho da informática na educação e experiências/propostas de formação de 
professores na rede de ensino municipal. Era a intenção! Em função de inúmeros 
problemas, não foi possível viabilizar o projeto. Optei em estruturar alguma coisa 
apenas para trabalhar com o software. (Fórum da parte a distância). 

 

 Evandro mostrou dificuldade em resolver alguns problemas e organizar o projeto. 

Mudou de computador três vezes durante a formação. No questionário, ele diz que as partes 

mais difíceis para ele no curso foram: 

 

Evandro: - Pensar em proposta de atividade assim que cheguei na sala; o mais difícil 
foram os problemas técnicos com o equipamento. No caso da proposta, fui construindo 
sem problemas. O referencial teórico deixou a desejar, pois preocupei mais em entender 
o funcionamento do Everest do que fundamentar o que eu estava tentando desenvolver. 
Já o problema com os equipamentos, resolvi mudando de máquina e mesmo assim não 
resolvi. 

 

                                                 
16 Os nomes utilizados são fictícios a fim de preservar a identidade dos participantes. 
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              Refletir sobre essas dificuldades e contradições que Evandro apresenta me fez pensar 

em outros participantes que também tiveram dificuldade com o equipamento e nem por isso 

deixaram de desenvolver uma atividade. Se fosse olhar sua história de vida, ele tem 

conhecimento de informática. O que me parece, é que realmente Evandro teve dificuldade em 

associar o técnico com o pedagógico, o que pode não ser fácil quando a concepção de 

informática está arraigada no tradicional ou no técnico, como nos apresenta Masetto (2000, p. 

142): “Estamos acostumados e sentimo-nos seguros com nosso papel tradicional de comunicar 

ou transmitir algo que conhecemos muito bem. Sair dessa posição [...] gera um grande 

desconforto e uma grande insegurança”. 

                No mesmo grupo de formação 2, Carla, Lucas e Nilma tiveram também problemas 

técnicos com o computador, mas foram desenvolvendo o projeto assim mesmo. No grupo 1, 

Soraia e Sara não se deixaram abater quando perderam a capa do projeto que estava pronta e, 

devido a problemas técnicos,  tiveram que mudar de computador e começar tudo de novo em 

outra máquina. Mas, como frisei, cada um é único e Evandro apresentou essa dificuldade de 

organização.  

          A falta de identidade dos projetos do grupo ‘A’ não pode ser considerada como 

ausência de síntese ou avaliação sobre a atividade que cada um realizou, todos esses projetos 

foram realizados com autoria. Freire (1996) mostra que a autoria é a capacidade de o homem 

arquitetar a sua obra, ser criador, instituidor, inventor, descobridor, praticante de uma ação. A 

ação própria foi desenvolvida, e cada um refletiu sobre o seu tema, os problemas, analisou, 

resolveu dificuldades. 

 O que apareceu em comum nesse grupo ‘A’ foi a estrutura do projeto, a formatação e 

as estratégias utilizadas para desenvolvê-lo, ou seja, todas apareceram com capa, tela 1, tela 2 

e tela 3, geralmente na seguinte ordem: clicar numa determinada imagem e nela aparecer um 

texto; ligar imagem a um texto; atividade de hiperlink. Nas atividades de hiperlink, vemos 

variações na ordem e nas definições dos links: uns são para aparecer uma imagem, outros 

texto, página da Internet, Word, Power Point, Paint Brush etc. Essa atividade foi a que mais 

evidenciou a autonomia e a autoria na elaboração e execução dos projetos. 

 Quando selecionei as pessoas para compor o grupo ‘A’, percebi que a maioria, com 

exceção de Silma e Evandro, possuíam nível de formação de graduação. A maioria, também, 

nunca tinha feito uma formação pedagógica para a informática educativa, mas apenas cursos 

técnicos para aprender a usar o computador. Isso mostra a importância da construção e do 

desenvolvimento dos conceitos espontâneos e científicos dos participantes, para que tivessem 

conhecimentos mais amplos e que pudessem ser o suporte para a construção de novos 

conhecimentos.  
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 O grupo ‘B’ teve como característica criações diferenciadas a partir das orientações e 

consignas feitas por mim. Como visto anteriormente, no quadro sobre a formação acadêmica 

de cada participante, esse grupo possuía duas pessoas graduadas e o restante, pós-graduadas. 

A maioria já havia passado por cursos ou disciplinas que contemplaram a reflexão pedagógica 

do uso do computador na escola. Vou destacar, de cada um, o que considerei relevante17. 

Soraia, na atividade de ligar imagens a textos, elaborou uma atividade em que os 

alunos teriam que colocar, na seqüência, as imagens da evolução do girino, de acordo com a 

fase e o número. À medida que os alunos iam colocando as imagens na seqüência, iam 

aparecendo textos explicativos sobre a fase abaixo da figura. 

Júlia fez um link diferente. Enquanto eu falei sobre links da Internet, imagem e Word, 

ela fez um link para o Power Point, em que a pessoa que estivesse fazendo o projeto entraria 

num arquivo, salvo nesse programa, que era um slide com uma tabela para ela preencher. 

Júlia criou a partir do que tinha sido dado. 

Nilma, Carla e Lucas criaram seu projeto com estrutura própria, em que as telas não 

eram ligadas entre si, mas com links na capa para serem usados. Com isso, para utilizar a tela 

2, a pessoa não teria que passar pela tela 1, pois, como na capa apareciam os links, bastava-lhe 

apenas decidir onde queria entrar e em que ordem. Lucas, além disso, ainda utilizou vídeo e 

som. 

Maria criou uma tela a mais no seu projeto. Janice, Alexandre e Ingrid usaram 

recursos e objetos diferenciados para apresentar e elaborar a tela. 

Não acredito que o grupo A não tenha tido autonomização, mas seus integrantes 

ficaram presos às orientações de cada tela, mesmo aparecendo nelas muitas situações de 

autoria, seja em nível de conteúdo ou seja de ferramenta técnica designada. 

Esse grupo apresentou também um número maior de participantes que seguiram a 

ordem das atividades propostas. Mas isso não significa que um grupo tenha desenvolvido ou 

aprendido mais do que o outro, mas apenas que o grupo B conseguiu trabalhar mais a 

transposição do aprendizado em relação às ferramentas utilizadas. Quanto à síntese, todos 

conseguiram desenvolver os seus projetos e propostas, finalizando-os. 

Com relação à avaliação do processo que realizaram para a construção do projeto, os 

participantes do grupo A não perceberam os processos mentais que desenvolveram, como a 

anotação, o pensar alto, a resolução dos problemas enfrentados no ir-e-vir das dificuldades, 

fazendo uma análise. Isso se deve ao próprio objetivo que tinham, que era aprender a usar o 

software, e não pensar sobre como aprenderam. Quando pedi no questionário que cada um 

descrevesse a construção da sua atividade no software, colocando como foi desenvolvendo, 

                                                 
17 Os projetos podem ser vistos no CD-Rom que acompanha este trabalho. 
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criando, a maioria descreveu a composição do seu projeto de forma estanque: capa, tela 1, tela 

2 etc. Poucos conseguiram expressar o que fizeram e, quando conseguiram, utilizaram mais a 

linguagem oral do que a escrita para isso. Mas apresento um exemplo escrito no fórum: 

 

Ângela: - Bem, os caminhos que eu achei de fácil acesso foi o de mexer sozinha, 
aprendendo todos os passos ensinados. É claro que pedi ajuda algumas vezes, mas com 
a prática, tenho certeza que tiramos de letra! Ajudar as colegas que têm mais dificuldade 
é essencial pois estamos aprendendo juntas e ninguém é perfeito, ou computador 
ambulante. Às vezes é tão rápido a ajuda que nem dá para falar que foi uma ajuda.  
Achei muito bom mexer com o Everest, ele te mostra um jeito bom de usar o 
computador, muitas possibilidades novas, de fazer tarefas e ensinar, a utilizá-lo (Fórum) 
 
Júlia: - Então, fui fazendo testes, experiências com as ações e objetos para construir o 
meu projeto. Quando tinha problemas, era isso que fazia, ia executando, vendo como 
ficava e retornava para a edição para tentar outra forma. Nos problemas, trocava idéia 
com os colegas e também ajudava muitos colegas a conseguirem o que queriam no 
software. Eu utilizei objetos que não foram especificamente trabalhados, por analogia. 
Como o objeto vídeo. Eu fui inserir um, executei, vi como ficava, experimentei as 
ações, trocava idéia com o colega. Aprendi com colega que usou outros objetos como o 
botão. A professora explicava e eu ia experimentando a partir do que já conhecia de 
informática para construir o meu projeto. O meu projeto foi construído em função do 
meu planejamento pedagógico das atividades, então, os objetos foram explorados para 
atender minha necessidade pedagógica (Fórum). 

 

Mesmo tendo dificuldade em expressar e mostrar o processo que utilizou para a 

construção do conhecimento, alguns apontaram indícios: 

 

Lucas: - Além de trabalhar o aspecto histórico e os estilos (nas atividades 
propostas), queria possibilitar ao usuário/aluno a possibilidade de apreciação musical 
por meio do áudio e do vídeo. 
 
Nilma: - Inicialmente pensei numa atividade, seguindo o método da Webquest. Depois 
escolhi o tema que seria os insetos e iniciei uma pesquisa de imagem, texto, animações e 
sons na Internet. 
 
Paula: - Primeiro, escolhi um tema, fiz uma capa bem interessante, onde inicio o meu 
projeto. A segunda capa fiz uma atividade com gravuras, onde analiso qual das gravuras 
necessitam de água e a terceira finalizo com um texto sobre água. 
 
Telma: - Utilizando a caixa de ferramentas, aprendi a escolher o objeto desejado e 
utilizá-lo. No objeto desejado, acesso as propriedades do objeto. 

 

 Mesmo trabalhando com autonomia a construção de conhecimento, os caminhos 

utilizados ainda são difíceis de ser percebidos pelos participantes. Isso é o que já foi falado 

anteriormente neste estudo como metacognição, ou seja, uma operação mental,  em nível de 

reflexão daquele que aprende, ao elaborar conhecimentos sobre a maneira como ele próprio 

constrói os seus conhecimentos (GRANGEAT, 1999). A metacognição não aparece 

espontaneamente na pessoa, mas é fruto do trabalho da professora/pesquisadora, como foi 
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apresentado durante as exposições dos diálogos e dados. A partir da mediação e da 

intervenção da professora-pesquisadora, os participantes começaram a elaborar os caminhos 

de forma mais clara e com maior facilidade por meio da linguagem. 

 Nem todos os alunos compreendiam o que haviam feito, demonstrando dificuldades 

para explicar como ocorreu essa construção, principalmente por meio da escrita. Para eles, 

havia sido no momento em que desenvolviam o encaminhamento da atividade ou a atividade 

por si só.  Perceberam algumas estratégias cognitivas que eram estabelecidas nesse processo, 

como as anotações e a mediação pedagógica, mas conseguiam mostrá-las mais com a fala do 

que com a escrita.  

 Durante a formação, outros aspectos foram importantes para a construção do 

conhecimento. Estes, irei destacar e apresentar no próximo item. 

 

7- Importância da motivação e da afetividade no processo de construção do saber 
 
 
             Neste item, irei abordar a questão da virtualidade, da afetividade e da motivação 

como elementos importantes utilizados no processo de construção de conhecimento. A 

virtualidade é vista tanto no aspecto virtual utilizado no computador quanto na parte de 

utilização de ferramentas a distância. A motivação e a afetividade, relacionadas com o 

computador e com as pessoas envolvidas, permearam toda a formação, desde a primeira 

impressão até à conclusão do projeto. 

           As ferramentas utilizadas na modalidade a distância foram o chat (bate-papo), o fórum 

e a lista de discussão, já descritos anteriormente. Apesar de ter sido um momento muito rico e 

motivador, vários participantes não puderam participar, por vários motivos. 

      O primeiro deles diz respeito à dificuldade de acesso ao computador, pois muitos 

participantes não tinham a máquina em casa. A Ingrid não possuía computador em casa, mas 

no último dia em que estariam disponibilizados as ferramentas a distância, ela foi à casa de 

seu cunhado e conseguiu participar, respondendo a uma das questões que eu havia colocado 

na lista de discussão. 

          Outra causa aparente é que mesmo tendo computador no trabalho ou em local acessível, 

algumas pessoas não tiveram disponibilidade de tempo ou não quiseram participar por 

sentirem dificuldades em lidar com a máquina e, conseqüentemente, com as ferramentas a 

distância.  

       Essas causas estão intimamente relacionadas com um fato que já mencionei 

anteriormente: a questão da exclusão digital. 
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Uma definição mínima passa pelo acesso ao computador e aos conhecimentos 
básicos para utilizá-lo. Atualmente, começa a existir um consenso que amplia a 
noção de exclusão digital e a vincula ao acesso à rede mundial de computadores. 
A idéia corrente é que um computador desconectado tem uma utilidade 
extremamente restrita na era da informação, acaba sendo utilizado quase como 
uma mera máquina de escrever. [...] Portanto, a inclusão digital dependeria de 
alguns elementos, tais como, o computador, o telefone, o provimento de acesso e 
a formação básica em softwares aplicativos (SILVEIRA, 2001, p.1). 

Mesmo tendo acesso ao computador, a falta de conhecimento para utilizá-lo também é 

uma forma de exclusão digital. Fico me perguntando se a educação a distância via web é uma 

modalidade democrática para a socialização e ampliação da educação. Acredito que sim, mas, 

antes, as políticas públicas educacionais devem levar em consideração, como nos dados 

apresentados, que as pessoas que puderem participar dessa modalidade de ensino precisam ter 

acesso aos telecentros18 e uma formação inicial para o uso do computador, pois facilmente 

poderá desistir do curso, caso apareça alguma dificuldade.  

Silveira acredita que não bastam as políticas públicas para acabar ou diminuir com a 

exclusão digital, afinal, 

... uma política pública não se resume ao papel desempenhado pelo Estado. Sem 
dúvida alguma, o Estado deve destinar a maior parte dos recursos, mas a 
formulação, a execução e a avaliação necessariamente devem envolver as 
comunidades locais, os movimentos sociais e as organizações não-governamentais. 
O mercado deve ser atraído tanto para acrescentar recursos quanto para colaborar 
com novas soluções tecnológicas. As universidades podem contribuir no processo, 
seja disseminando soluções ou produzindo reflexões críticas, seja emprestando 
quadros para o amplo processo de formação dos segmentos mais carentes, menos 
cultos e escolarizados (p. 11). 

 O grupo que fez parte da modalidade a distância contou com onze (11) pessoas. Foi 

realizado no ambiente E-s@ber, da Universidade Federal de Goiás. Todos os dados que foram 

coletados dizem respeito à participação deles nas ferramentas de comunicação. 

 A ferramenta que mais trouxe dificuldade de uso foi o chat. A dificuldade apareceu 

pela própria ferramenta, que era de difícil acesso, ou seja, os participantes tiveram que passar 

por etapas para chegar até ele, e quando estavam nele, muitas vezes dava erro e as pessoas 

tinham que sair e entrar novamente para conseguir mandar mensagem. Esse fato ficou 

evidente, como na fala da professora Mirza Seabra Toschi, convidada para a discussão no 

bate-papo: 

                                                 

18 Geralmente, um telecentro ou infocentro  é uma sala pública ou não, disponível para a sociedade em locais 
estratégicos, possui computadores e um servidor, conectados em rede e ligados em banda larga à Internet. 
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19:36:07 – O Lucas falou uma coisa fundamental – a tecnologia tem que 
funcionar...temos de ter suporte técnico, boas ferramentas, e uma escola com outros 
pensamentos, com outra noção de tempo...veja nosso chat está quase acabando... 

 A dificuldade de acesso e utilização do bate-papo ficou explícita em vários momentos: 

19:29:00 [Lucas]: - Estou com problemas...não estou conseguindo postar nada! 

19:29:11 [Lucas]: - Agora sim. 

19:32:28 [Daniela]: - Gente! Eu também estou com problemas...não está aparecendo o 
texto de vcs...estou de fora! 

 No outro bate-papo realizado: 

10:09:25 [Daniela]: - Estou ajudando a Ângela entrar na sala... vamos conversando com 
o Hugo sobre o Everest? 

10:36:31 [Daniela]: - Vocês acreditam que a Ângela não está conseguindo...vou tentar 
com ela de novo... estou no telefone com ela, mas acho que o problema é na ferramenta. 

 A Ângela, infelizmente, não conseguiu participar do bate-papo e me senti muito 

desconfortável com isso. Mas, mesmo com todos esses problemas, os participantes não 

desistiram e continuaram tentando até o fim. 

 Esses problemas não afetaram a mediação, o diálogo e a intervenção que foram 

ocorrendo durante o curso. Estavam planejados dois bate-papos, um com a professora 

convidada para discutir um texto e outro com um dos idealizadores do Everest. Em ambos os 

bate-papos, tivemos a participação de quase todos os alunos, mesmo sendo uma ferramenta 

nova para eles. A maioria estava participando de um bate-papo pela primeira vez.  

 O diálogo no bate-papo ocorre um pouco truncado, porque as pessoas vão falando 

coisas diferentes, mas que completam uma fala anterior  delas. O raciocínio tem que ser outro 

e a questão do tempo também deve ser levada em consideração: 

19:44:02 [Júlia]: - Gente, temos que pensar também que os usuários do chat teclam 
muito mais rápido do que nós e em códigos, utilizando messenger e outros bem melhor 
desenvolvidos do que esse programa de chat por exemplo e ficam horas teclando... 

19:48:03 [Mirza]: - Nosso tempo se esgotou, não é Daniela? 

19:52:09 [Carla]: - Ué, já acabou? 

19:52:59 [Lucas]: - Sim...que pena...agora que começou a funcionar o chat aqui...rs. 

19:53:05 [Carla]: - Agora que a discussão parecia que ia esquentar! 
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 Mesmo com dificuldades e aprendendo a lidar com o tempo, Nilma, que trabalha com 

a formação de professores para o uso das tecnologias, coloca na lista de discussão: 

Nilma: - O uso do chat como uma diferente forma de discussão foi bom, porque 
poderemos também pensar nessa ferramenta no nosso trabalho. 

No fórum, alguns participaram e outros não. Como o fórum é uma ferramenta 

assíncrona, ou seja, as pessoas não precisam estar em tempo real, todas conectadas no mesmo 

momento. Cada uma acessa no momento que quiser e contribui com a sua reflexão. Como 

todas têm acesso às respostas de todos, o grupo, a contribuição e reflexão fica bem 

interessante. Durante a descrição e análise da pesquisa, tenho utilizado alguns trechos do 

fórum para representar alguns dados.       

            Esse lidar com o virtual ficou presente em alguns momentos da modalidade 

presencial, já que os participantes demonstraram dificuldade em compreender o virtual, 

fazendo sempre uma relação dele com o real. A questão do tempo para a execução da tarefa 

também foi destacado. Nesse mesmo diálogo, percebo exemplos de metacognição na 

modalidade oral, ou seja, os participantes refletindo como foram construindo conhecimento e 

o que utilizaram para isso. O diálogo no grupo focal, realizado no segundo dia do grupo 1, 

mostra isso: 

 

Daniela: - Como foi relacionar o conteúdo pedagógico com o uso técnico do 
computador e do software de autoria? 
 
Janice: - Isso possibilitou dar vida ao que está fazendo. Você escolhe o tema e amplia o 
que está fazendo. É bom ver o resultado na tela. Quando você vê o texto na tela é algo 
palpável. 
 
Soraia: - Eu fui escrevendo e anotando todos os passos no caderninho para não perder o 
caminho. 
 
Janice: - Anotar, ter um caminho ajuda, né? O que a gente está fazendo é o que a gente 
vai fazer com os alunos, vai de encontro. 
 
Soraia: - A gente acaba fazendo rápido para chegar no resultado, não retém o caminho. 
Então, escrevi como receitinha os passos. 
 
Janice: - Eu consegui, mas com a ajuda da Daniela e dos colegas. 
 
Silma: - Tem detalhes mínimos que, às vezes, a gente esquece. Eu achei melhor quando 
a gente foi fazendo junto. 
 
Soraia: - A mente vai caminhando para ver onde você quer chegar. É bom ter uma idéia 
do geral para depois ir pelos passos. 
 
Alexandre: - Ele tem muito comando. A gente não está acostumado com este tanto de 
comando. 
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Janice: - É demorado construir. A gente quer igual no real, a gente quer ver de imediato. 
Você tem que buscar e construir. É demorado. 
 
Alexandre: - Tinha hora que eu sabia ir, mas não sabia voltar. 

 

 Lévy (1996) define que as características da virtualidade devem ser definidas levando 

em consideração as  novas concepções de espaço (a desterritorialização) e de tempo (o 

despreendimento do aqui e agora). Em outras palavras, Lévy (1996, p.15) afirma que o real 

não é necessariamente contrário ao virtual, mas deve ser considerado em relação a um espaço 

e tempo diferentes. Isso foi o que aconteceu. Eles começaram a perceber que existe um outro 

espaço e um outro tempo ao usarem o ciberespaço para construir o projeto. 

No mesmo dia e nesse mesmo grupo focal, os participantes fizeram uma analogia, já 

descrita anteriormente, do labirinto virtual com o real, mostrando o processo de cooperação 

para a construção e reflexão de conhecimento, em que, novamente, eu, como professora-

pesquisadora, fui agindo como mediadora do processo, instigando o grupo a avançar e 

desenvolver o que estava sendo discutido: 

Janice: - Parece que a gente está no labirinto. 

Alexandre: - É parece que a gente está no labirinto. Parece que a gente está lá dentro e é 
difícil saber voltar para a realidade. Parece que a gente está igual aquele óculos virtual, 
em que a gente entra nesse mundo e tóin, tóin, põe a mão e vai embora, vai andando no 
virtual. 

Daniela: - O que é o real e o virtual? 

Alexandre: - A gente tem uma dificuldade de voltar pro real, parece que a gente está lá 
dentro. Eu brinquei com a Janice, com essa dificuldade de voltar para a realidade. Se 
bobear você não vai voltar. 

Soraia: - Eu vou com você, Alexandre. 

Silma: - Coloca pedras no caminho, Alexandre. 

 

Na visão de Weissberg (1999), o virtual é processo e, se é processo, não está, não é 

controlado pela força, mas pela sedução “entre o que é real (segundo o modo do objeto) e o 

que não é (segundo o modo de representação)” (p.117). O virtual é um simulacro para a 

realidade, é uma extensão do real.  

O problema do labirinto e da hipermídia hoje, segundo Machado (1997), é avançar e 

percorrer o caminho sem se perder. Foi isso que eles quiseram dizer. Como percorrer todos os 

passos e caminhos para a construção da atividade sem se perder? Os três passos desse 

labirinto, na utilização da hipermídia, parece vir ao encontro da situação e do processo de 

construção de conhecimento pelos quais eles passaram.  
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Ao refletir e analisar a situação, com cooperação e mediação, por meio do diálogo e de 

uma problematização levantada, o grupo foi identificando os três passos apresentados por 

Machado: “Primeiro, o labirinto convida à exploração e esse seu apelo é irrecusável” (p.150), 

explorando as várias possibilidades e examinando o problema por diversos ângulos. O 

segundo traço apontado pelo autor é a exploração sem mapa e à vista desarmada, quando o 

aluno toma decisões locais para decidir o que fazer em seguida. Por último, o terceiro traço é 

a inteligência astuciosa que o indivíduo exercita para conseguir progredir sem cair nas 

armadilhas das infinitas circunvoluções. Para tal, o navegante da hipermídia usa a astúcia, faz 

anotações, calcula os passos. Foi assim que eles tentaram resolver o problema, anotando todos 

os passos para progredir na exploração. 

 (Grupo focal no final do 2º dia do 1º grupo, depois que os participantes fizeram a 
atividade do hiperlink). 

Daniela: - A dificuldade está no pensar o caminho? 

Alexandre: - Hoje foi mais difícil do que ontem. 

Soraia: - Tem que ser mais devagar. Senão a gente tenta anotar, pegar o caminho e não 
dá conta de registrar. Pra aproveitar a gente tem que ir fazendo e registrando.  

Janice: - Ontem foi mais fácil porque era mais visual. Você vai lá, vê a figura e traz, vai 
lá e traz. Parecia que era mais palpável. Não era, mas parecia que era. Os caminhos 
eram mais curtos. Aí hoje pareceu que era o labirinto virtual e foi mais difícil. 

 

 Conhecer o mundo virtual e lidar com ele também fez parte da construção do 

conhecimento, já que eles tiveram que lidar com a lógica dele, que exige um novo modo de 

ver e perceber, a não-linearidade, e  

... à medida que avança e vê o espaço desdobrar-se diante de si, o navegante 
aumenta sua experiência, aprende com seus erros, aperfeiçoa-se. Em cada 
encruzilhada, diante de cada link, ele faz cálculos, considera os riscos de cada 
decisão e vai em frente (MACHADO, 1997, p. 151). 

 

 Isso acontece quando os participantes começam a perceber a lógica do programa, o 

que conseguiram verbalizar no último dia: 

 

Nilma: - Você consegue fazer mais quando você aprende a lógica dele. Você vai e volta 
com mais facilidade. 

Janice: - Saímos do labirinto, né Alexandre? 

Alexandre: - Saímos do labirinto. Hoje parece que eu já consegui juntar o que vimos 
anteontem, com ontem  e com a de hoje.  
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Juntamente com a virtualidade, ficou também visível a motivação e a afetividade na 

relação-mediação da professora-pesquisadora com os participantes e entre os pares na 

mediação com o uso do computador.  

A concepção, a metodologia do curso e a mediação pedagógica para o uso do 

computador mostraram ser elementos fundamentais para que a atividade proposta fosse 

motivadora e pudesse promover a afetividade, como também um desafio para conseguir 

superar e chegar no produto final.  

Segundo os estudos de Vygotsky (1998), para que o desenvolvimento e a 

aprendizagem de forma significativa ocorram é preciso que exista uma base conceitual 

necessária para incorporar o novo material, estrutura que possa ser utilizada para basear, 

organizar e assimilar a informação, e que a motivação do aluno esteja de forma que ele, por 

meio da mediação, da intervenção e da problematização, possa apreender e desenvolver novos 

conceitos. 

 
Alexandre: - Você veio com a proposta, teve começo, meio, fim. A gente conseguiu 
finalizar e montar o projeto! (Grupo focal – último dia). 
 
Janice: - Nós sabemos que não vamos sair do mesmo jeito que entramos. Nós temos 
outra visão, tanto de conteúdo quanto de técnica no computador. Teve momentos que 
foi mais difícil, mas você não tem resistência, você quer chegar. O importante é com o 
conhecimento, com o novo. Tem hora que fica difícil, mas você não quer parar, tem 
aquela ansiedade, fica com medo de não saber voltar. Mas, você quer ir, quer elaborar 
melhor (Grupo focal – último dia). 
 
Sara: - O sentimento de acabar, ver seu projeto pronto é muito bom (Grupo focal – 
último dia). 

 
As falas e as verbalizações mostram que a concepção, a metodologia de projeto de 

trabalho, a possibilidade de autoria e autonomização foram elementos de motivação e 

afetividade com o que estava sendo proposto para eles: aprender a usar o software de autoria 

Everest. Essa motivação não está simplesmente no computador ou no software de autoria, 

mas na proposta em que o curso/formação foi estruturado e proposto. Fasciani (1998) afirma 

que a nova tecnologia ligada à informática desencadeia fenômenos de entusiasmo ou de 

repulsão fora de lugar. Isso aparece ao indivíduo como necessidade, já que ele utiliza a 

repulsa como reação de defesa ao superestimar os “perigos” do computador. Nesse sentido, os 

mitos relacionados à tecnologia são ligados à perda da autonomia e do controle de si. 

Durante a formação, apareceu uma situação de repulsa, justamente num momento de 

dificuldade, ocorrido no terceiro (3º) dia  de formação do grupo 2 e refletido pela participante 

no grupo focal quando falava das dificuldades: 
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Daniela: - E você, Paula, ontem, no momento em que você começou a rir. 
 
Karina: - Gente, desliga esse computador pra mim pelo amor de Deus ( imita Paula no 
momento em que estava no computador, em tom de brincadeira). 
 
Paula: - Ah! No finalzinho parece que não acabava, parece que quanto mais a gente 
mexe mais complicado tava ficando pra mim aquele finalzinho, parece que quando eu 
mexia dava algum problema. Porque quando eu cheguei na última página, aí depois eu e 
a Karina fomos olhar a página 2, a página 3 tinha desfigurado todinha, sabe? Tinha 
saído do lugar, tinha sumido gravuras, então eu estava ficando assim, nossa! Eu estava 
voltando para trás, não estava dando certo. Aí eu fiquei meio doida, aí queria terminar 
logo, finalizar aquilo ali e pronto. Você fica agitada, nervosa querendo que encerra, 
acaba logo. 
 
Telma: - Eu não tive esse sentimento não, de querer acabar logo. Pelo contrário, eu 
queria criar mais telas, mais telas e mais telas. 
 
Nádia: - Mas computador é isso, você tem que mexer mesmo, fazer tudo de novo. 

 
 Para as autoras Petrone e Rialti (1998), a mentalidade adulta é resultante de dois 

universos: o do computador, que põe em ordem, em série e racionaliza, e o do elaborante, que 

acolhe, simboliza, associa. 

 Conseguir integrar esses dois elementos faz com que emoções, afetos e sentimentos 

não sejam mais percebidos como elementos de distração, mas necessários para a compreensão 

de que a atitude do adulto é ambivalente: representa uma inovação que se deve conhecer e 

saber utilizar, mas, ao mesmo tempo, é vivida com o medo de ser dominado. O computador 

desperta o fascínio, mas nos coloca diante da necessidade de encontrar tempo para dedicar à 

aprendizagem dos instrumentos informáticos. 

 O papel do formador ou do professor sobre o  comportamento de cada participante é 

de suma importância, pois a motivação e a afetividade tem relação com  a aprendizagem e 

com a mediação por ele realizada . 

  
O computador é capaz de receber e sofrer projeções provenientes de cada 
indivíduo, age como se fosse uma gaveta secreta, um recipiente de idéias, 
sentimentos, emoções, desejos, dos quais a chave é possuída só pelo usuário 
particular (PETRONE; RIALTI, 1998, p. 184). 
 

 
A motivação e a afetividade estão relacionadas com a direção pedagógica, com a 

concepção de ensino-aprendizagem e com a proposta estabelecida. Se a proposta possibilita 

que a ação da professora-pesquisadora assuma um caráter afetivo, possibilitando adicionar 

significado às ações dos participantes-alunos, mediante a cooperação e a mediação, a tarefa a 

ser realizada pelos indivíduos será muito mais motivadora para eles.  

Vygotsky (1998b) mostra que o conhecimento é visto pela mediação feita por outros 

sujeitos. Esse outro pode ser pessoas, signos e objetos, como o software de autoria utilizado 
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aqui. Não acredito que o computador, por si só, possa ser uma ferramenta ou objeto mediador. 

Mas o software de autoria possui elementos e ferramentas que contribuíram para isso, pois o 

computador só vai ser um instrumento mediador se as relações estabelecidas pelas pessoas 

que o operam permitirem a cooperação  que torna as ações significativas e afetuosas. Quando 

se usa a metodologia de projeto de trabalho, sabe-se que nem todos vão conseguir ter sucesso 

ou atingir o objetivo proposto, que dependem de vários indícios. Dentre esses indícios, 

destaco o conhecimento prévio do participante-aluno, da possibilidade de problematização, da 

forma de condução do trabalho coletivo e individual. Em se tratando de projeto de trabalho, 

usando como ferramenta o computador, é claro que o software que se vai usar é um dos 

elementos para o sucesso do trabalho do professor e dos alunos. E o software de autoria tem 

os seus louros, já que ele possibilita a construção de conhecimento mediado pelas pessoas que 

estão envolvidas e pelas ferramentas que possui.  

O software de autoria tem esse potencial, mas isso não quer dizer que ele traga em si 

mesmo a mediação. Ele pode propiciar a reflexão, a mediação e a construção de novos 

conhecimentos, por ser uma ferramenta construída para tal, para a autoria de novas 

aprendizagens e conhecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO - Prosseguindo o caminho 
 
 

 Quando resolvi fazer uma pesquisa-ação na área da informática educativa, muitas 

pessoas e muitos pesquisadores acharam que esta seria uma tarefa muito árdua e um tanto 

arriscada, porque os professores poderiam não querer participar ou não se envolver como 
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deveriam. Realmente foi árdua e arriscada, mas, por outro lado, extremamente gratificante e 

de aprendizado mútuo cooperativo. Mesmo todos os inscritos não tendo participado, aqueles 

que participaram o fizeram de forma plena e aprofundada.  

Esta pesquisa propôs uma formação continuada para professores – por meio de  uma 

metodologia própria, contemplada pelo projeto de trabalho e fundamentada nas concepções de 

Vygotsky, Celso Vasconcellos e Paulo Freire,  para observar, interpretar, compreender e 

analisar as estratégias cognitivas dos participantes do curso ao aprenderem a usar o software 

de autoria Everest. 

A formação, ao longo da pesquisa, foi muito importante, pois, demonstrou sua tripla 

dimensão: foi meio de obtenção dos dados, foi processo e foi produto por tudo que os 

professores prepararam , pelo que aprenderam e pela metodologia de formação que 

evidenciou.  

Como meio, a formação dos professores demonstrou ser um instrumento de coleta de 

dados interessante em que possibilitou e fez emergir as estratégias cognitivas que os 

professores utilizaram para aprender a usar o software e os elementos que foram cruciais para 

isso.  

A formação foi processo, tanto pela construção de conhecimento pelos professores 

participantes do curso e o caminho que foram utilizando para tal, quanto para mim, como 

mediadora e estimuladora do curso e do aprendizado dos professores, interferindo no processo 

formativo deles. Um outro aspecto deste processo, diz respeito ao próprio processo em que 

utilizei para planificar o curso, nas reflexões sobre a minha ação, bem como nas tomadas de 

decisão que precisei estabelecer em vários momentos na avaliação e continuidade do curso. 

Como produto, a formação teve dois desdobramentos: o primeiro diz respeito ao 

projeto que cada professor participante desenvolveu e produziu, e o segundo, com relação à 

metodologia de formação de professores para aprenderem a usar o software de autoria.  

 O estudo mostrou o quanto a mediação pedagógica no processo de ensino-

aprendizagem do software de autoria e, associado a ele, do uso do computador é complexa, 

imprevisível, reflexiva e coletiva. 

A formação do professor, principalmente no que diz respeito ao uso do computador, 

não pode ser feita mediante uma “concepção bancária”, expressão cunhada por Paulo Freire, e 

nem de forma mecânica, repetitiva, como apontado por Vygotsky e Vasconcellos. Como bem 

diz Nóvoa, a formação contínua deve ter o seu alicerce na dinamização de projetos, passando 

por uma rede de trabalho coletivo, e ser pensada mais nos “problemas a resolver” e menos em 

“conteúdos a transmitir”. Essa formação deve ir além da pessoa do professor e do contexto da 
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escola, e contribuir para reforçar as vivências coletivas da profissão, num quadro de produção 

de saberes, como um processo interativo e dinâmico. 

A partir das considerações acima, a pesquisa evidenciou a importância do papel e 

atuação do professor no processo de construção de conhecimento e como mediação 

pedagógica. Por mais que o software seja um elemento que auxilia na motivação para a 

aprendizagem, a proposta pedagógica, os objetivos do professor, a concepção de ensino-

aprendizagem que utiliza, fizeram com que os projetos que foram construídos e a forma como 

foi realizado o ensino do Everest é que tornaram as atividades significativas e motivadoras, 

contribuindo e intervindo para a construção de novas aprendizagens. 

A concepção adotada na formação baseada nos teóricos apresentados durante a 

pesquisa possibilitou a construção de novos conhecimentos de forma significativa, tanto por 

parte dos alunos quanto da professora-pesquisadora. Considerar o que é significativo, os 

conhecimentos prévios que os participantes já possuíam, bem como oferecer oportunidade de 

autoria através da construção de projetos de trabalho fez com que o processo fosse formativo 

para ambos. Esse processo favoreceu a retomada de critérios e propósitos, bem como de 

atuação e intervenção docente. O grupo focal mostrou, nesse processo, ser um instrumento 

importante para que essas situações aparecessem.  

Em vários momentos do grupo focal, os participantes retomaram e fizeram revisão, 

reflexão e trocas sobre aquilo que estava sendo feito. Foi um processo de avaliação do que 

estava sendo feito, como e de que maneira poderia ser melhor. Com isso, os participantes 

foram aprendendo e construindo novos conceitos através da colaboração, enquanto eu fui 

criando e modificando orientações para que o objetivo da pesquisa fosse alcançado e os 

participantes pudessem construir conhecimento e aprender a usar o software com autonomia.  

Um exemplo disso foi o momento em que eu refleti sobre a minha prática ao atender o Grupo 

1 de formação, construindo os tutoriais para facilitar a compreensão lógica do programa.   

No Capítulo I fiz a apresentação da pesquisa, a partir de seus fundamentos 

metodológicos, para, posteriormente, abordar o atual contexto da sociedade atual, na qual o 

homem acaba sendo pressionado pelas invenções tecnológicas e pela informatização do 

cotidiano. Dentre essas invenções, temos o computador como ferramenta-símbolo dessa nova 

era, utilizada em vários âmbitos sociais, como a escola. O uso do computador na escola tem 

gerado muitas discussões e posições diferenciadas, o que mostra a necessidade de novas 

pesquisas na área. 

Ao pensar sobre a introdução do computador na escola e a conseqüente formação de 

professores para o seu manuseio, muitas pessoas se questionam se esse uso é positivo ou 

negativo para a educação. Se formos pensar nos  tempos do espírito humano que Lévy  nos 
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apresenta, veremos que estamos vivendo um momento que contempla o terceiro deles, 

chamado de tempo da informática. Para Lévy, neste tempo, a estruturação do saber tem 

sofrido modificações no que tange a novas formas de representação, em que o conhecimento é 

apreendido por meio da simulação, da imaginação e da criatividade. 

Considerando esses três processos apontados por Lévy, veremos que eles foram 

confirmados nesta pesquisa, pois, ao apresentar as estratégias cognitivas dos professores, 

percebi que eles realizaram simulações com as ferramentas e objetos do software de autoria, 

com o qual testaram e simularam, várias vezes, formas possíveis de construir algo com 

autonomia, imaginação e criatividade. 

Foi muito interessante perceber, no que respeita à imaginação, a analogia que 

realizaram entre o mundo virtual do software de autoria, em que viveram por uma semana 

durante o curso-formação, e o labirinto virtual. Mesmo sabendo que Machado já havia feito 

essa mesma analogia, o termo surgiu num momento de grupo focal, no final da atividade, 

quando os participantes foram refletir sobre o sentimento e o envolvimento que o software de 

autoria, aliado à metodologia de formação adotada, despertou neles ao construírem os seus 

projetos. 

No Capítulo II, apresentei a fundamentação teórica necessária para que eu pudesse 

planejar e desenvolver a formação de professores, bem como realizar a análise e a 

interpretação dos dados. A concepção de formação de professores, baseada na reflexão, na 

ação, na autonomia, na colaboração, na crítica participante e criativa, favoreceu a busca dos 

dados necessários para a questão que eu buscava responder: Quais são as estratégias 

cognitivas que os professores participantes de um curso de formação continuada utilizam para 

aprender a usar o software de autoria Everest? 

No Capítulo III, discorro sobre a importância da recepção do pesquisador numa 

pesquisa-ação, pois é ela que permite descobrir os dados e interpretá-los à luz do referencial 

teórico proposto. Esta análise mostra o quanto o referencial teórico numa pesquisa deve estar 

claro para contribuir nessa leitura. 

Um dado interessante e que deve ser considerado nesta pesquisa, diz respeito à 

participação dos professores na formação e ao papel da gestão da escola nesse momento. 

Enquanto a direção de uma escola abarcou o curso e pediu que fosse realizado na própria 

instituição, tendo participado, inclusive da escolha da data de sua realização para facilitar a 

participação dos professores, em outra, a diretora não liberou a professora e a dinamizadora 

para que pudessem participar do curso. Isso mostra o papel da gestão voltada para o uso das 

tecnologias na escola. 
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 Se não houver essa integração dos recursos tecnológicos com a prática pedagógica, 

acompanhada de uma análise crítica sobre as suas possíveis contribuições, a escola não vai 

aproveitar e dar credibilidade a essas ferramentas. A colaboração de alguns gestores vai 

contribuir para que essa análise de possibilidades seja realizada, buscando o que houver de 

melhor para cada realidade escolar, enquanto que a resistência de outros pode impedir que os 

resultados esperados quanto ao uso das tecnologias, sejam alcançados.  

 Voltando à proposta de formação dos professores, escolher ser a mediadora de um 

processo ensino-aprendizagem voltado para o software de autoria Everest foi uma aposta 

minha de que é possível intervir para que os docentes progridam, tenham maiores 

oportunidades de autonomia, autoria, reflexão, ação, motivação, afetividade, diálogo, desejo 

para aprender. Descobrir as estratégias cognitivas utilizadas pelos professores foi muito 

interessante, mas refletir sobre a minha ação como pesquisadora e motivadora do processo, 

portanto, sendo co-responsável por ele, também o foi. 

A metodologia usada na formação proporcionou os momentos adequados para a 

construção de conhecimento pelos professores e o vislumbre das estratégias cognitivas a que 

recorreram. Isso evidencia como pode ser promissora a articulação entre Universidade e 

professores de escola Básica, objetivo da pesquisa Reducativa. 

Ao longo da formação, alguns professores utilizaram, com maior ou menor freqüência, 

as seguintes estratégias: as anotações, o diálogo cooperativo entre os pares e com a 

professora-pesquisadora, o pensar alto (monólogo realizado durante a construção da atividade 

individualmente no computador), a problematização da ação ao aprender a usar o software 

(confronto da ação do sujeito sobre as ferramentas do software de autoria Everest, para 

reconstruir ou reelaborar a sua ação a partir de dificuldades técnicas encontradas), a 

motivação, a relação estabelecida do software de autoria Everest com os outros programas 

que já conheciam, a compreensão da lógica do programa e do mundo virtual. 

Por que essas estratégias podem contribuir? Primeiro, porque esses dados não 

apareceriam se a formação não tivesse proporcionado situações pedagógicas para tal. 

Segundo, porque são indícios de elementos que devem ser levados em consideração para a 

formação de professores, já que os auxiliaram na construção de conhecimento. Se as 

anotações foram freqüentes e importantes para a compreensão lógica do software e elementos 

para a autonomização do sujeito, ao planejar um curso, o professor-formador  deve deixar 

espaço na apostila para anotações do participante, para que ele possa organizar as suas idéias 

juntamente com a consigna da atividade.  

Da mesma forma, se o diálogo cooperativo e a problematização são estratégias 

utilizadas, a formação deve igualmente prever atividades que contemplem esses dois aspectos. 
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Todo professor que for planejar e realizar uma formação de outros docentes para o uso do 

software de autoria, ou mesmo para qualquer outro tipo de software, precisa levar em 

consideração essas estratégias. 

E os elementos? Os elementos que apareceram foram: a concepção de formação de 

professores voltada para autonomia, a autoria, o diálogo e a mediação pedagógica; o 

estabelecimento do que é significativo da motivação e da afetividade, por meio da mediação 

pedagógica; as exemplificações utilizadas; a reflexibilidade do grupo e da professora-

pesquisadora para atender e realizar a mediação-intervenção adequada; o uso de data-show 

nas apresentações de cada atividade, para a visualização da imagem e do material; os projetos 

de trabalho e o software de autoria Everest. 

 Desses elementos, o papel do professor foi bastante evidenciado, por mostrar que, por 

meio da mediação e da concepção de formação adotada, não só o uso técnico do software 

deve ser enfatizado, mas também o seu uso pedagógico. É importante, portanto, a participação 

desse professor no planejamento da formação, intervindo no desenvolvimento das ações, na 

motivação e na afetividade dos participantes, assim como, no final, na valorização do trabalho 

de cada participante. A mediação e ação que foi estabelecida pela minha pessoa enquanto 

pesquisadora-formadora durante a formação ficou evidenciada como elemento bastante 

importante que, associada à proposta metodológica do curso e as potencialidades do software, 

foi motivadora e possibilitadora de construção de conhecimento de forma prazerosa. 

 O software de autoria é colocado como elemento por  não ser um software qualquer, 

mas um que, pelas suas características e possibilidades, pode ser considerado o que Vygotsky 

chama de elemento intermediário da mediação, para que o aprendizado seja significativo e 

motivador. Acredito que, como Vygotsky nos apresenta e os dados possibilitaram ver, a 

mediação pedagógica ou entre pares, a concepção adotada, o trabalho exaustivo para a 

construção dos materiais que pudessem atender a essa concepção, os grupos focais para o 

estabelecimento da afetividade e do diálogo grupal foram fundamentais para a construção de 

conhecimento. Mas, em várias falas e momentos, o software foi citado como instrumento 

motivador da atividade, para além da minha proposta de formação. Esse é um dado que carece 

de maior estudo e aprofundamento, ficando para o prosseguimento de novos caminhos que 

possam ser trilhados a partir desta pesquisa. 

 Com relação aos elementos apresentados e a relação deles com as estratégias 

cognitivas que os professores utilizaram para aprender a usar o software de autoria Everest, 

quais os resultantes desta pesquisa, em que a pesquisa contribui? Destaco, dentre eles, a 

construção de uma metodologia, que contribuiu de forma significativa  para a  formação dos 

professores, e que usou como referências as concepções de Vygotsky, Freire, Vasconcellos, 
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Hernández e Ventura, Nóvoa. Essa metodologia foi planejada em três processos, que tiveram 

como base tanto os referenciais teóricos utilizados quanto a vivência-ação prática e os dados 

que dela foram tirados. Esse momento foi muito importante, pois defini os processos baseada 

não só na construção de qualquer conhecimento, mas do conhecimento construído com a 

utilização do computador, que pude ir percebendo e que podem ser assim exemplificados: 

 Processo de determinação da previsão e planificação, ou seja, dos conhecimentos 

prévios que os professores possuem, das relações que estabelecem com os outros 

programas ou aplicativos que conhecem, do contexto significativo que criam à medida 

que vão conhecendo o software e planejando o seu projeto de trabalho. O processo de 

previsão é aquele em que o indivíduo recorre às estruturas mentais que precedem e 

permitem, a partir delas, a construção de novas aprendizagens. Aqui, acontece o 

levantamento dos conceitos espontâneos que cada um já desenvolveu ou está 

desenvolvendo; define o tema e o problema, de seu projeto, elabora o índice com as etapas 

a serem seguidas, e define o que vai fazer e como vai fazer no computador;  

 Processo de autonomização, em que o indivíduo realiza a análise mediante a 

intervenção-mediação do (a) professor (a), utilizando o pensar alto (pensamento interior), 

as  anotações para ir acompanhando o que vai sendo trabalhado, no que diz respeito ao 

uso técnico do software e do computador,  à problematização da ação de aprender a usar o 

software, à construção de novos saberes, à leitura das imagens como linguagem e ao 

diálogo com situações que promovam a colaboração; 

 Processo de síntese e avaliação, em que cada um finaliza a atividade proposta (no 

caso desta pesquisa, o projeto), avaliando, ao término dele, os caminhos utilizados. o 

trabalho desenvolvido e o saber construído – como fez e como construiu esse saber. 

 
Esses processos foram importantes para a construção de conhecimento e evidenciaram 

as estratégias que os professores utilizaram ao aprender a usar o software de autoria Everest. 

Daí que me parece ser de extrema importância o desenvolvimento de outras investigações, 

que efetivamente também contribuam para o campo da informática educativa e da formação 

docente, apontando caminhos, suprindo carências e demovendo resistências, para que os 

professores utilizem o laboratório de informática em suas aulas. 

 Ao longo desta pesquisa, reflito sobre um tipo específico de formação docente e, a 

partir dela, gostaria de deixar registrada a necessidade de a formação profissional para o uso 

da informática educativa ser feita de forma motivadora, e, ao mesmo tempo, coletiva e 

autônoma, para que o professor consiga perceber o sentido do uso do computador e consiga 

fazer esta transposição de ação para com seus alunos. 
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 Gostaria de evocar outro problema que diz respeito ao aproveitamento do que os 

professores aprenderam e utilizaram na formação enquanto desdobramento para suas práticas 

pedagógicas ao utilizarem o laboratório de informática com seus alunos. Esse é um dado, que 

pelo tempo destinado à pesquisa ter sido curto, não teve como coletá-lo e nem evidenciá-lo, o 

que pretendo fazer no prosseguimento deste caminho ou desafio que comecei, e que pelo 

visto, está longe de terminar...  

Como já explicitei no início desta pesquisa, o que eu pretendia, e que acredito ter 

contemplado, foi contribuir para a formação de professores reflexivos sobre a sua prática 

pedagógica com o uso do computador, desmistificando o seu uso tanto na aula presencial 

como a distância, favorecer a construção de conhecimento e mostrar que todos podem ser 

incluídos nesse processo de uso das tecnologias na educação, de forma motivadora e afetuosa. 

Pretendo que a tecnologia na educação possa ser vista de forma mais abrangente e construtiva, 

valorizando-a no processo de ensino, enriquecendo a prática pedagógica, possibilitando o 

acesso a um software educativo que fundamente essa formação viabilizadora de estratégias 

empreendedoras na rede pública de ensino.  
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ANEXO 1: Pesquisa nas escolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: Software de autoria Everest 
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Por meio da caixa de ferramentas, a pessoa pode incluir os objetos na tela enquanto 

cria a aplicação, atribuindo propriedades aos objetos. 

Com o recurso ações é possível dar vida a esses objetos atribuindo funções específicas 

a eles. Vale ressaltar que esse programa realiza atividades auto-executáveis, ou seja, quando 

se termina de construir o meu projeto ou atividade, ou aplicativo etc, gera-se executável no 

software, salvo em um cd ou disquete e, assim, pode-se instalar em qualquer outro 

computador, mesmo que não tenha o Everest instalado. Depois que gera executável, as outras 

pessoas não terão acesso à programação do software, terão acesso apenas ao trabalho pronto. 

Ao abrir o Everest, aparece a tela inicial, composta dos seguintes elementos e da caixa 

de ferramenta: 

 

 

 

Objetos disponíveis para a construção das telas, atividades, projetos etc. 

Caixa de 
ferramentas 
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 Cada objeto possui as suas propriedades e ações que podem ser atribuídas a eles. Cada 

ação desenvolvida pode ser programada de acordo com o objetivo e função que se tem em 

mente para ele.  
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ANEXO 3: Ficha/questionário de avaliação no final do curso 
 

FICHA  AVALIATIVA DO CURSO: 
 
Dados pessoais: 
Nome:____________________________________________________________________ 
Endereço: 
_____________________________________________________________________ 
_________________________________________ Telefone: ___________________ 
Local de trabalho: 
_______________________________________________________________ 
Função que exerce: 
______________________________________________________________ 
Escolaridade: 
Ensino médio:    (   ) Magistério        (  ) Outro – especificar ________________ 
Ensino superior: (   ) Graduação em _____________ (   ) Cursando graduação em           
_________ 
                           (   ) Outro - especificar  ___________________________________ 
 
Análise cada critério marcando com um X: 

1. Abordagem do tema: 
      (   ) ótimo       (   ) bom       (   )  regular 

2. Organização das atividades e materiais: 
     (   ) ótimo       (   ) bom       (   )  regular 

3. Domínio de conteúdo e condução das atividades pelo formador: 
     (   ) ótimo       (   ) bom       (   )  regular 

4. Uso dos recursos didáticos: 
     (   ) ótimo       (   ) bom       (   )  regular 
 
5. Sobre a formação para o uso do Everest, o que você considerou mais importante e 
interessante para a sua atuação profissional? 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
6. Descreva como foi a  construção da sua atividade no software. Como você foi 
desenvolvendo e criando? 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
7. Coloque as partes mais difíceis e fáceis do curso, descrevendo como você foi resolvendo os 
problemas ou foi lidando com as propostas. 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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8. Deixe a sua mensagem sobre o curso.  
 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

 
Agradeço sua participação!  

Daniela Costa Lima 
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ANEXO 4: Modelo da autorização dos participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formação pedagógica para o uso do software de autoria Everest 
 

Autorização 
 

  
 

Este documento tem por objetivo solicitar a você, participante do curso do Software de 

Autoria Everest, que autorize o uso de suas imagens das gravações em vídeo, das respostas 

aos questionários e das atividades desenvolvidas no computador, sem identificação, para a 

pesquisa Formação pedagógica para o uso do software de autoria Everest da pesquisa 

integrada Reducativa – redes de comunicação educativa, meu projeto de pesquisa para a 

dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da FE/UFG. 

Firmo o compromisso de que os dados coletados serão usados unicamente com fins 

acadêmicos, devendo ser utilizados como ilustração da formação desenvolvida a ser relatada 

no relatório final da pesquisa. 

 Agradeço sua disponibilidade em participar do estudo. 
Com atenção e respeito, 
 
Profa. Daniela da Costa Britto Pereira Lima 

*** 
 
  
 
Eu, ________________________________________________________________ autorizo 
a utilização de minhas imagens, das respostas aos questionários e da atividade no computador, 
sem identificação, para uso na pesquisa de mestrado Formação pedagógica para o uso do 
software de autoria Everest da pesquisa integrada Reducativa – redes de comunicação 
educativa.  
 
Goiânia,        
 
_______________________________________________________________                            
                            RG: 
 
 

Construir e Inovar: o 
desvelamento do ambiente 
informático através do 
software de autoria 

Everest 
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ANEXO 5: Programa do Curso 
 

 
 
 

Formação para o uso do software de autoria na educação 
 

Formadora: Daniela da Costa Britto Pereira Lima  
Nome: __________________________________ 

Data: 04/10 a 7/10 
 
Pré-requisitos: 

• Ter conhecimentos básicos de informática e saber lidar com o Internet Explorer. 
 
Público Alvo: 

Professores, multiplicadores, dinamizadores, coordenadores e diretores de instituição de 
ensino fundamental. 

 
Carga horária: 40 horas, sendo 20h/atividade presenciais e 20h/atividade a distância. 

 
Ementa 

 
 

Este curso foi desenvolvido com o propósito em estar refletindo sobre o uso do computador 
como tecnologia midiática, na escola, considerando o processo ensino-aprendizagem. O 
enfoque está na discussão do uso do computador na escola como tecnologia midiática, de 
mediação, interação social e de comunicação na construção de conhecimento utilizando o 
software de autoria. Com isso, iremos explorar, conhecer e utilizar as ferramentas e objetos 
do software, visando fundamentar e desencadear propostas e projetos de informática 
educativa. 
 
 

Apresentação 
 

Terminologias invadem espaços tecnológicos de produção de saber: interação, 

interatividade, ambientes virtuais, rede, conexão, multimídia, inteligência coletiva, mídia etc. 

Na utilização destes termos, vários enfoques são utilizados e inúmeras tecnologias midiáticas 

estão disponíveis no espaço presencial e virtual. 

Este curso engloba uma produção multimídia considerando o processo ensino-

aprendizagem baseado no uso de um software de autoria chamado Everest. 

O software de autoria  é uma espécie de oficina de criação, equipado com diversas 

ferramentas que permitem o desenvolvimento de telas multimídias. Com ele, você poderá 

criar aplicações com extrema facilidade, sem necessitar de conhecimentos de programação, 

agregando elementos como sons, imagens, vídeo, textos, animações e bancos de dados, ou 

seja, o aluno desenvolve sua autonomia, organizando as informações, podendo combinar 
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vários elementos numa apresentação, jogo ou processo de confecção dos projetos. Exemplo: 

pode combinar o texto, a imagem e o som em uma única tela interativa. 

O curso pretende abordar a construção de conhecimento mediado pelo software de 

autoria como uma prática refletida, através da exploração e construção de atividade, visando 

fundamentar e desencadear propostas e  projetos empreendedores na área da informática 

educativa. 

 
 

Objetivos 
 

� Utilizar uma metodologia própria para conhecer o software de autoria Everest, suas 
ferramentas e algumas possibilidades. 

� Desenvolver autonomia de construção de novos conhecimentos, buscando 
informações, organizando-as num trabalho individual refletido coletivamente. 

� Criar e construir uma atividade ou projeto utilizando o software como tecnologia 
midiática. 

� Favorecer a reflexão, possibilitando o usuário a buscar, construir, avaliar e valorizar 
sua produção desenvolvendo uma atividade que oportunize a interação e a troca de 
informações e conhecimento. 

� Compreender a importância de a educação inserir-se no processo de democratização 
do acesso ao uso do computador, assumindo sua responsabilidade e desenvolvendo uma 
proposta desafiadora para formar um cidadão transformador da sociedade. 

 

 

Desenvolvimento do  curso 
 

 Este curso será desenvolvido em quatro encontros de 5 h/atividades, podendo se 

estender para o quinto dia, caso haja necessidade.  

 O desenvolvimento das atividades se fará em etapas: sempre teremos um momento 
inicial, coletivo, para discussão e apresentação do que será trabalhado no dia, 
desenvolvimento da atividade e posteriormente roda de avaliação da atividade desenvolvida, 
como foi construída, quais dificuldades apresentadas etc. Teremos uma lista de discussão para 
conversar, analisar e tirar dúvidas a distância e promoveremos chats para discutir alguma 
atividade diferenciada. 
 A avaliação será realizada através das discussões e reflexões no laboratório e do 
trabalho final individual realizado. A presença será fator de avaliação, devendo o (a) 
participante ter 75% de presença para que receba o certificado. 

 
Programa e bibliografia básica 

 

 

� Encontro 1: 27/09/2004 
 
Conteúdo: Reconhecimento da diferença e importância da interação e interatividade no 
processo ensino-aprendizagem mediado pelas tecnologias midiáticas, assim como pela 
mediação pedagógica. 
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- Apresentação dos(as) participantes e da formadora; apresentação do curso, do 
programa e entrega de material. 

- Apresentar a proposta de atividade, realizando a etapa da Aventura no 
ciberespaço: viagem interativa e de interação. 

- Realizar a atividade da capa. 
- Procedimentos de como organizar o arquivo da atividade. 
- Leitura:  
MASETTO, Marcos T. Mediação pedagógica e o uso da tecnologia. IN: MORAN, 
J. M.; MASETTO, M. T.; BEHRENS, M. A. Novas tecnologias e mediação 
pedagógica. 6. ed.; Campinas, SP: Papirus, 2000. p. 133-173. 

 

� Encontro 2: 28/09/2004 
 
Conteúdo: Conhecimento e exploração das ferramentas de comunicação possíveis a serem 
utilizadas com o computador na escola.  
 

- Apresentação do conteúdo a ser trabalhado – Links possíveis e atividades 
desenvolvidas utilizando a internet. 

- Possíveis atividades na internet. 
- Atividade 2: fazendo links e pesquisa na internet para o planejamento da 

atividade. 
- Realização da atividade. 
- Intervalo 
- Realização de atividade para dar movimento às imagens. 
- Atividade de ligar as telas de uma atividade. 
- Avaliação das atividades do dia. 
- Pedir que tragam algum texto interessante sobre o seu tema para ser utilizado 

na atividade do próximo dia. 
- Leitura: 
TAJRA, Sanmya Feitosa. Informática na educação: novas ferramentas 
pedagógicas para o professor da atualidade. São Paulo: Érica, 2001. p. 141-169. 
 

 

� Encontro 3: 29/09/2004 
 
Conteúdo: Exploração das ferramentas e vídeo e som, assim como as ações que podem ser 
estabelecidas dentro do software; reflexão sobre o uso do hipertexto no contexto educacional. 
 

- Apresentação do conteúdo a ser trabalhado. 
- Atividade: colocar som e vídeo numa tela. 
- Intervalo. 
- Criar um hipertexto na atividade com links novamente. 
- Avaliação das atividades desenvolvidas. 
- Leitura: 
ALVAREZ, Octávio Henao. O texto eletrônico: um novo desafio para o ensino da 
leitura e da escrita. IN: PÉREZ, Francisco C.; GARCIA, Joaquin R. (orgs). 
Ensinar ou aprender a ler e a escrever. Porto Alegre: Artmed, 2002. p. 165-169. 

 
� Encontro 4: 30/09/2004 

 
Conteúdo: Realização do modo de gerador de instalador; avaliação do curso; apresentação dos 
trabalhos/projetos desenvolvidos. 
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- Apresentação de como realizar o modo de gerador de instalador para que cada 

um possa instalar a atividade num computador que não tenha o software do 
Everest instalado. 

- Intervalo 
- Apresentação dos projetos/atividades desenvolvidas para os colegas. 
- Avaliação do curso 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ANEXO 6: Apostila do Curso 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formação para o uso do software de autoria Everest 

Muito obrigada!!! 
 

Até a próxima!!! 
 

Professora Daniela 
 

daniela@costalima.com.br 
(62) 3945-2707 e 9263-7152 

 

Construir e Inovar: o desvelamento 
do ambiente informático através do 

software de autoria Everest 
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APOSTILA  

 
Formadora: Daniela da Costa Britto Pereira Lima19 

 
Nome: _______________________________________________________ 
Data:_________________________________________________________ 

 
1-O software 

 
- O Everest é um software de autoria, uma espécie de oficina de criação, equipado com 

diversas ferramentas que permitem o desenvolvimento de telas multimídias. Com ele, você 

poderá criar aplicações com extrema facilidade, sem necessitar de conhecimentos de 

programação, agregando elementos como sons, imagens, vídeo, textos, animações e bancos de 

dados, ou seja, o aluno desenvolve sua autonomia, organizando as informações, podendo 

combinar vários elementos numa apresentação, jogo ou processo de confecção dos projetos. 

Exemplo: pode combinar o texto, a imagem e o som em uma única tela interativa. 

- Com a utilização do Everest, pode-se adotar metodologias para se desenvolver a autonomia, 

através da busca e da organização de informações. O professor torna-se um orientador, 

ajudando o aluno na resolução dos problemas, ou seja, indicando-lhe possíveis caminhos e 

soluções. Ambos podem trabalhar em um ambiente cooperativo, motivador e inovador.  

- A utilização do Everest torna a relação ensino-aprendizagem mais dinâmica. O aprendizado 

acontece no processo de pesquisa e o conhecimento passa a ser compartilhado durante a 

elaboração dos trabalhos multimídia. 

 

A seguir vamos apresentar os elementos que compõem o software Everest e a função 

de cada um deles. 

 

Elementos da tela 
 

Elementos Função 
Barra de Menu Permite acessar os recursos do EVEREST. 

Tela  Espaço em branco para inserir os objetos que farão parte da aplicação. 

Réguas Servem para auxiliar na inserção de objetos na tela. 

Caixa de 
Ferramentas 

Contém todos os objetos do Everest. 

 

                                                 
19 Assessora e pesquisadora na área de Informática Educativa; professora de Educação a Distância pela 
Universidade Federal de Goiás – Virtual; professora de Informática Educativa e Currículos da UNIP/Goiás; 
professora de Metodologia Científica da Faculdade Lions e Coordenadora de Estágio e TCC da mesma 
Faculdade; premiada nacionalmente  pela pesquisa desenvolvida no Mestrado em Educação Brasileira sobre 
Informática Educativa pelo MEC/CAPES/PAPED (www.mec.gov.br/seed/pdf/resultado.pdf).  
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Para se criar uma atividade ou projeto no Everest será necessário utilizar a caixa de 
ferramentas, pois ela possui os elementos necessários para isso. 

 
A seguir, estão relacionados todos os objetos do Everest. 
 

 
 

Caixa de ferramentas 

Tela 
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Para utilizar qualquer um dos objetos existentes na caixa de ferramentas, siga os seguintes 
passos: 

 Clique no objeto desejado. O cursor se transformará em uma cruz. 
 Escolha uma posição qualquer da tela, pressione o botão esquerdo do mouse e arraste-
o para uma outra posição. Você acabou de criar uma caixa para o objeto.  
 Para selecionar um arquivo e inseri-lo nesta caixa, você deverá acessar as propriedades 
deste objeto, dando um duplo clique sobre ele. 
 
 

Propriedades do Objeto 
 

- No Everest, a tela é composta por ela mesma e pelos objetos nela inseridos. Todos esses 
elementos (tela e objetos) apresentam propriedades.  
- Por meio das propriedades de cada objeto é que serão definidos os aspectos visuais e as 
ações associadas a cada um deles. 
- Para ter acesso às propriedades do objeto, selecione um objeto já inserido na tela e dê um 
duplo clique sobre ele. Você também pode acessar as propriedades do objeto clicando com o 
botão direito do mouse sobre o objeto e depois em Propriedades. 
- Para sair e confirmar a edição das propriedades basta clicar em OK . Caso queira ignorar as 
alterações feitas, escolha Cancelar. 
Vamos conhecer as propriedades de cada um dos objetos do Everest. 

EX.: PROPRIEDADES DA TELA 
Para que você tenha acesso às propriedades da tela, dê um duplo clique sobre ela. A janela de 
propriedades da tela surgirá, como mostra a figura a seguir. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Proposta de Atividade 
 
- Para a organização e conhecimento das possibilidades do software utilizado como 

ferramenta no processo ensino-aprendizagem mediado pelo computador e pelas relações entre 

os envolvidos (professor, aluno, colegas e computador), esta formação tem como proposta o 
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desenvolvimento de uma atividade individual voltada para a produção de conhecimento, 

buscando entender um tema, a rede de interações que ocorre dos fatos e fenômenos que 

vivemos e neles interferir. 

- Para iniciarmos a exploração das possibilidades do software faz-se necessário, então, 

realizarmos um planejamento individual. 

 
TEMA PROBLEMA 

Pense num tema relativo à educação 
escolar que você considera importante 
agora para pesquisar. 
O tema pode pertencer ao currículo 
oficial, proceder de uma experiência 
comum, originar-se de um fato da 
realidade, de uma questão que ficou 
pendente em alguma atividade 
desenvolvida etc. É interessante pensar 
sobre a necessidade, importância, 
relevância, interesse ou oportunidade de 
trabalhar um ou outro determinado tema. 

Algumas perguntas podem ajudar nesta 
etapa: tem alguma pergunta lhe 
incomodando atualmente? Tem algum tema, 
da sua prática com seus alunos, 
necessitando maior investimento de 
pesquisa ou de possibilidades alternativas 
para ser explorado?  Defina questões que 
você gostaria de resolver com essa atividade 
que será desenvolvida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
-Agora, que você já definiu o tema, poderá planejar o seu desenvolvimento, 
pensando num índice para organizar a informação. Cada um irá organizar o seu de 
acordo com o tema. O índice pode conter: As perguntas que se quer responder, as 
fontes de informação sobre o assunto, os conteúdos que serão abordados. Você pode 
organizar da forma que achar que melhor vai poder organizar o seu trabalho. 

 
Índice – Roteiro Inicial 
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-Aventura no ciberespaço: viagem interativa e de interação 
 

Ao propor a construção de um software educativo, @  educad@r deve levar alguns dados 
em consideração: 
 

-Cuidar para que as relações aconteçam através da interação e que a 
interatividade esteja presente. O conceito de interação e interatividade 
trazido por Belloni (1999) é bastante relevante, já que ela estabelece 
que a interação é um conjunto de relações estabelecidas entre dois ou 
mais sujeitos podendo ser direta ou indireta, com ou sem o uso do 
computador e a interatividade é a relação do sujeito com a máquina ou 
o computador. 
-Estabelecer uma forma de mediação, promovendo assim, a mediação 
do professor com o aluno ou grupos de alunos, ou entre colegas. 
Segundo Masetto (2000), para se desenvolver o papel de mediação 
pedagógica, o professor deve desempenhar um papel de orientador das 
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atividades do aluno, de consultor, de facilitador da aprendizagem, de 
alguém que pode colaborar para dinamizar a aprendizagem do aluno. 
-Ao trabalhar num curso ou atividade digital devemos ter consciência 
de que professores e alunos são seres sociais e que aprendem melhor 
em um sistema cooperativo, baseado em trocas de informações e 
opiniões e no trabalho coletivo, tendo tempo e espaço para 
apresentação de suas opiniões, construções, descobertas etc (KENSKI, 
2003). 

        
Agora vamos começar? Vamos iniciar nossa atividade explorando alguns objetos para 
fazer a CAPA. 

 
Capa  

 
Objetivo: Iniciar a atividade planejada e o conhecimento de três objetos – tela, texto e 
imagem. 

 
-Trabalhando a tela: duplo clique sobre a tela branca. 

-Cor de fundo: clique no sinal  + e escolha a cor de fundo. 
-Papel de parede: clicando no + define-se uma imagem a ser utilizada 
no fundo da tela. O efeito mosaico permite que uma imagem pequena 
apareça lado a lado várias vezes para ocupar  a tela e o efeito Tela 
Toda faz com que uma imagem pequena apareça esticada ocupando a 
tela toda. 
-Transição: define efeito no Papel de Parede ao carregar a página na 
imagem. 

 
-Colocando texto: utilize o objeto texto para fazer o título do seu trabalho ou 
tema.  

 

  Esta opção permite incluir um texto na tela. Esse texto poderá ser digitado na própria 
tela ou estar em um arquivo. O arquivo de texto deve estar no formato TXT ou RTF. 

Para digitar o texto na própria tela, insira o objeto Texto e você verá que o cursor ficará 
piscando dentro da área definida para o texto. Digite então o texto desejado. Clicando com 
o mouse fora da caixa de texto, o curso desaparecerá. Caso queira retornar a digitação do 
texto, clique com o botão direito do mouse sobre o objeto Texto e escolha a opção Editar 
Texto. Você também pode digitar o texto acessando as propriedades deste objeto. Para 
acessar as propriedades basta dar um duplo clique sobre o objeto selecionado.  
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Propriedades do objeto Texto 

Texto Espaço para digitar o texto desejado. 

Cor de Fundo Define uma cor de fundo para o texto. 

Fonte Define as características de fonte (tipo, tamanho e cor da 
letra) para o texto. 

Cursor Se você desejar que, na execução da sua tela, o cursor se 
transforme em um ícone quando passar sobre o texto, 
coloque na propriedade Cursor, um arquivo com extensão 
ICO (arquivos de ícones do Windows). 

Alinhamento Define o alinhamento do texto. Ele poderá ser centralizado, à esquerda 
ou à direita. 

Identificador 

Texto de arquivo Define o arquivo que contém o texto a ser exibido. Clicando nesse 
botão, abrirá uma janela com as Propriedades para o texto de arquivo. 
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Propriedades para o texto de arquivo 

Arquivo Define o arquivo que contém o texto a ser exibido. 
� 

arras de Rolagem 
Se o texto ocupar um espaço maior do que o da janela, você pode 
utilizar barras de rolagem para exibí-lo. As barras de rolagem 
aparecem apenas no modo de Execução. 

 
Você não pode ter, ao mesmo tempo, no objeto Texto, um texto de arquivo e um texto digitado na própria 
tela. Para inserir arquivos de texto, é necessário apagar o conteúdo da propriedade Texto. Sempre que isto 
acontecer, o EVEREST perguntará se você quer apagar o conteúdo digitado ou não. 
Quando você utilizar um arquivo de texto, as propriedades Transição, Efeito 3D e Bordas não estarão 
disponíveis nas propriedades do objeto Texto. 
O EVEREST possui um Editor de Textos no qual você pode criar arquivos TXT. Para acessá-lo, procure a 
opção Ferramentas/Editor de Texto/Hipertexto na Barra de Menu. 

 
-Colocando Imagem: pesquisa de uma imagem que possa identificar a capa da 
sua atividade. 

 

  Inclui uma imagem na tela. O EVEREST utiliza os padrões de imagem BMP, DIB, 
JPG, JIF, PCX, TGA, TIF, WMF, WPG e GIF e GIF animado. 
 

 
 
Propriedades do objeto Imagem 
 

Arquivo Informa o arquivo que contém a imagem. Para selecionar uma imagem, você 
deve clicar no sinal +. Aparecerá uma janela onde deverá ser escolhido o 
drive, o diretório e o nome do arquivo de imagem. 



 149 

Cursor Se você desejar que, na execução da sua tela, o cursor se transforme em um 
ícone quando passar sobre a imagem, coloque na propriedade Cursor, um 
arquivo com extensão ICO (arquivos de ícones do Windows). 

Cor 

Transparente 

Define a cor que será mostrada com transparência se a propriedade 
Transparência estiver assinalada. 

Identificador Nome do objeto inserido. O EVEREST coloca um nome padrão 
para cada objeto. Você pode alterar este nome sempre que 
desejar. 

Ao Pressionar Define as ações que serão executadas quando você clicar sobre o 
objeto imagem. 

Tecla de 

Atalho 

Define uma tecla do teclado que executará as ações definidas na 
propriedade Ao Pressionar. 

Visível Define se a imagem estará visível ou não quando a tela for 
executada. 

Tamanho fixo A imagem pode se adaptar ao tamanho do objeto (a imagem é ampliada ou 
diminuída para ocupar o retângulo definido pelo usuário) ou o objeto pode se 
adaptar ao tamanho da imagem (a imagem aparece no seu tamanho original). 

Transparência Define se a imagem terá ou não uma cor transparente (esta cor 
deve ser definida na propriedade Cor Transparente). Ex: Se 
você está trabalhando com uma imagem que tenha fundo branco 
e você definir a cor branco como transparente, todo o fundo 
branco da imagem desaparecerá, tornando-se transparente. 

Movimento Define se a imagem terá movimento ou não. Se a imagem 
possuir movimento, ela poderá ser arrastada pelo usuário durante 
o modo de Execução. Você também poderá definir uma Região 
Transparente como atrator para fixar a imagem em um ponto 
qualquer da tela. 

Mensagem Define a mensagem que aparecerá ao passar o mouse sobre a 
imagem. Esta mensagem pode ser um texto ou uma imagem. 

Transição Define um efeito de transição para a imagem. 

Bordas Define o tamanho e a cor das bordas para a imagem. 

 
-Organização do arquivo para salvar sua atividade. 
-Avaliação do dia e da atividade realizada. 

 
Atividade 2 

 
Objetivo: Refletir, planejar e organizar atividade que envolva as possibilidades da internet 
e ligar as telas de uma mesma atividade. 
 
 

  
-Realização de reflexão sobre as potencialidades da internet e seu uso na 
educação. Sugestão de sites: 

-Lista de discussão: www.grupos.com.br  
-Blog: http://www.bigblogger.com.br  
-Chat – Bate-papo: www.educarede.org.br  
http://www.educarede.org.br/educa/html/index_chat.cfm  
-Pesquisa: www.google.com.br  
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Links interessantes.  
Site da empresa que 
elaborou o Everest 

http://www.complex.com.br 
 

Softwares 
Educacionais 

http://www.softseek.com 
 

Avaliação de 
softwares 
Educacionais 

http://www.educasoft.com.br 
 

Escola do Futuro 
http://darwin.futuro.usp.br 
http://www.futuro.usp.br 

 

Sites infantis 
www.colgate.com/kids-world/index.html 
www.crayola.com 
www.gustown.com 
www.kellogs.com 
www.kidscom.com 
www.cybertown.com/kidtwn.html 
www.lycos.com/kids/ 
www.terra.com.br/crianças 
www.zoologico.com.br/open.htm 
www.ipanema.com/livros/olha/cover.htm 
www.netcard.com.br 
www.betocarrero.com.br 
www.uol.com.br/criancas 
www.kidlink.org/brasil/index.html 
www.monica.com.br 

 

 
 

-Realização da atividade utilizando link e as páginas pesquisadas na internet. 
-Intervalo. 
-Atividade de ligar uma tela a outra. 
-Avaliação das atividades realizadas no dia. 
-Preparar um texto sobre o assunto trabalhado para ser explorado na atividade 
do dia seguinte. 

 
 

Atividade 
 

Objetivo: Iniciar a atividade com o texto planejado fazendo hiperlink, atividade de som e 
vídeo e explorar a ação de movimento de imagem. 
 
Retomar o índice elaborado no início do curso para ver se não estão fugindo do assunto ou 
esquecendo algo que gostariam de abordar. 

 
-Realizar a roda inicial, conversando sobre as atividades que serão 
desenvolvidas no dia. 
-Realização de atividade para dar movimento às imagens, criando uma 
atividade. 
-Lembrar de colocar um título para a atividade.  
-Intervalo 
-Realizar a atividade de colocar hiperlink, som e vídeo. 

 

  Hipertexto é um texto com links, ou seja, com palavras que, ao serem clicadas, 
executam ações. Os links, no modo de execução do EVEREST aparecem sublinhados e o 
cursor assume o formato de uma mãozinha quando o mouse é posicionado sobre eles.  
 
O objeto hipertexto no EVEREST é um arquivo no formato TXT  que possui uma série de 
caracteres especiais, alguns para formatar o texto e outros para definir os links. O editor de 



 151 

textos do EVEREST já vem preparado para inserir automaticamente esses caracteres 
especiais.  
Para transformar um texto em hipertexto, abra o seu arquivo de texto no Editor de 
Texto/Hipertexto do EVEREST, que pode ser acessado na Barra de Menu no item 
Ferramentas. Com o arquivo de texto aberto, marque as palavras ou trechos do texto que 
você deseja transformar em links e selecione a opção link 1, link 2 e assim por diante. Você 
pode definir até 10 links. 
Os caracteres especiais do objeto Hipertexto são: 

\B, \b Habilita e desabilita o negrito do texto que estiver entre \B e \b. 

\I, \i Habilita e desabilita o itálico do texto que estiver entre \I  e \i . 

\U, \u Habilita e desabilita o sublinhado do texto que estiver entre \U e \u. 

\J\Kn\k 
xxx\j 

Esta é a forma de se definir um link. O n que está entre \K  e \k é um número que 
varia de 1 a 10, definindo qual é o link. O texto xxx aparecerá quando a tela for 
executada, na cor verde e sublinhado. Ao passar o mouse sobre esse texto, o cursor 
toma o formato de mão e, ao ser pressionado, as ações são executadas. 

 
Exemplo: 

Olá \J\K1\k meu amigo\j. 
Este é um exemplo do objeto \J\K2\k hipertexto\j do Everest. 
Com ele você pode efetuar uma série de \J\K3\k formatações\j tais como 
\Bnegrito\b, \Iitálico\i ou \Usublinhado\u. 

 
No texto, a expressão “meu amigo”  executa as ações definidas no link1. A palavra 
“hipertexto”  executa as ações do link 2 e a palavra “formatações”  as ações do link 3. A 
palavra “negrito” aparece em negrito, a palavra “itálico” em itálico e a palavra “sublinhado” 
aparece sublinhada. 
 
Após transformado com o auxílio do Editor de Texto/Hipertexto, seu texto, agora um 
hipertexto, aparecerá da seguinte forma: 
 
Olá meu amigo. 
Este é um exemplo do objeto hipertexto do Everest.  
Com ele você pode efetuar uma série de formatações tais como: negrito, itálico ou 
sublinhado.  
 
Propriedades do objeto Hipertexto 
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Arquivo Define o arquivo no padrão TXT que contém o texto. 
Cor de Fundo Define uma cor de fundo para o hipertexto. Esse objeto não 

possui a opção fundo transparente.  
Fonte Define as características de fonte (tipo, tamanho e cor da 

letra) para o hipertexto. 
Identificador Nome do objeto inserido. O EVEREST coloca um nome 

padrão para cada objeto. Você pode alterar este nome sempre 
que desejar. 

Hiperlinks Ações que serão executadas quando cada link for 
pressionado. 

Mensagem Define a mensagem que aparecerá ao passar o mouse sobre o 
hipertexto. Esta mensagem pode ser um texto ou uma 
imagem. 

Visível Define se o hipertexto estará visível ou não quando a tela for 
executada. 

 
 

-Avaliação do dia e da atividade realizada. 
 

-Atividade final e apresentação das atividades 
 

Objetivo: Conhecer e saber utilizar o modo instalador; apresentar as atividades realizadas, 
socializando e refletindo sobre as mesmas. 

 
 

-Atividades realizadas no dia/ proposta 
-Fazer a página dos créditos no final do trabalho. 
-Realizar o gerador de instalação. 

 
GERADOR DE INSTALADORES – segundo o Manual do Everest 

O gerador de instaladores serve para você gerar uma aplicação do EVEREST que possa ser 
visualizada em computadores que não possuam o EVEREST instalado.  
Com o Gerador de Instaladores, de modo fácil e rápido, você pode compactar as telas e os 
arquivos multimídia da sua aplicação e ainda dispor dos arquivos de instalação necessários 
para a visualização do seu trabalho, mesmo nos computadores onde não haja EVEREST. 
Quando você gera a instalação de uma aplicação, o EVEREST inclui também a criação 
automática de um grupo de programas com um ícone personalizado para o aplicativo. 
Você pode gerar uma instalação de três modos diferentes: em disquete, em CD-ROM ou para 
Internet/HD.  
Na opção para disquete, a aplicação será organizada em um conjunto de disquetes. O 
EVEREST solicita a troca dos discos a medida que estes vão ficando cheios.  
Na opção para CD-ROM, a aplicação será gerada em uma pasta do HD. Você deverá então, 
copiar o conteúdo desta pasta para um disco de zip-drive ou para um CD-ROM, precisando, 
para isto, de um gravador de CD instalado na máquina. Quando você utiliza esta opção, no 
momento da instalação, a aplicação não será instalada na máquina do usuário, ela será 
executada a partir do zip-drive ou do CD-ROM.  
Na opção para Internet/HD, o Gerador de Instaladores criará um arquivo único com toda a 
aplicação. Este arquivo poderá ser então disponibilizado na Internet para download ou ficar 
compactado no seu HD. Caso você queira instalar esta aplicação em algum computador, ela 
será copiada na íntegra em uma pasta do HD da máquina na qual está sendo instalada.  

GERANDO UMA INSTALAÇÃO 
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O Gerador de Instaladores é um aplicativo instalado junto com o EVEREST. Você pode 
acessá-lo na Barra de Menu, em Ferramentas, Evezip – Gerador de Instaladores. Para gerar 
uma instalação, siga os seguintes passos: 
Passo 1 
No passo1 você definirá como o instalador será apresentado ao usuário durante a instalação da 
aplicação. Para isto, são utilizados quatro recursos. 

 
Texto de fundo Texto que será mostrado na tela durante o processo de 

instalação da aplicação. 
Fonte Define o tipo da fonte, o tamanho e a cor com os quais o texto 

de fundo será mostrado. 
Papel de 
parede 

Imagem tipo BMP para o fundo da tela de instalação. 

Cor de Fundo O instalador permite o uso de uma cor de fundo azul, vermelho 
ou verde.  

Destino da 
instalação 

Selecione o tipo de mídia que será utilizada para o instalador 
gerar a aplicação: disquete, CD ou Internet/HD. 

Proteção 
contra cópias 

O Gerador possibilita a utilização de um programa 
externo/terceirizado de proteção contra cópias. 

Visualiza tela Permite visualizar previamente como ficará a tela de instalação 
. 

 
 
Se você estiver satisfeito com o formato de seu instalador, clique no botão Avançar e siga 
para o segundo passo da geração da instalação. Surgirá a tela do passo 2 conforme a mídia 
escolhida. 
Passo 2 
 
O passo 2 consiste na escolha dos arquivos que serão colocados no disco de instalação, ou 
seja, dos arquivos que compõem a sua aplicação. 
 
Esta tela será diferente dependendo do tipo de mídia escolhida no passo 1.  
 
Você deverá incluir apenas os arquivos referentes a aplicação que você desenvolveu. Os 
arquivos para a instalação do EVEREST em outra máquina, são incluídos automaticamente 
pelo Gerador de Instaladores.  
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Passo 2 para a instalação em Disquete 

 
 

3. Selecione qual será o PRJ inicial de sua aplicação, clicando no sinal +. 
4. Escolha o drive (A ou B) para gerar a instalação. 
5. Se você selecionar a opção Preservar a estrutura de pastas dos arquivos a serem 

instalados, o EVEREST irá organizar, no disquete, os arquivos da sua aplicação nas 
mesmas pastas que você os criou. Se você não escolher esta opção, o EVEREST 
colocará todos os arquivos em uma mesma pasta.  

OBS: Recomenda-se a utilização desta opção principalmente se, na sua aplicação, 
existirem arquivos com o mesmo nome em pastas diferentes. 

– Feito isso clique em Avançar. A tela do passo 3 aparecerá. 
 
Passo 2 para a instalação em CD-ROM 

 
 

– Selecione qual será o PRJ inicial de sua aplicação, clicando no sinal +. 
– Defina a pasta de destino, ou seja, uma pasta no HD da máquina onde será gerado o 

instalador.  
OBS: Não utilize a mesma pasta onde está localizada sua aplicação. Recomenda-se a 
criação de uma nova pasta no HD para armazenar estes arquivos. 

– Se você optar por Copiar os arquivos para a pasta de destino, todos os arquivos da 
sua aplicação (telas + arquivos multimídia) serão copiados para a pasta de destino. Caso 
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você não selecione esta opção, apenas os arquivos necessários a instalação do 
EVEREST serão criados na pasta de destino.  
OBS: Recomenda-se a utilização desta opção pois ela facilita a organização de todos os 
arquivos pertencentes a aplicação, evitando o esquecimento de arquivos. Se você 
estiver utilizando em sua aplicação animações criadas através do Editor de Animações, 
deverá, obrigatoriamente, utilizar esta opção. 

– Feito isso clique em Avançar. A tela do passo 3 aparecerá. 
 
Passo 2 para a instalação em Internet/HD 

 
� Selecione qual será o PRJ inicial de sua aplicação, clicando no sinal +. 
� Defina a pasta de destino, ou seja, uma pasta no HD da máquina onde será gerado o 

instalador.  
OBS: Não utilize a mesma pasta onde está localizada sua aplicação. Recomenda-se a 
criação de uma nova pasta no HD para armazenar estes arquivos. 

� Se você selecionar a opção Preservar a estrutura de pastas dos arquivos a serem 
instalados, o EVEREST irá organizar, no HD, os arquivos da sua aplicação com as 
mesmas pastas que você os criou. Se você não escolher esta opção, o EVEREST 
colocará todos os arquivos em uma mesma pasta.  

OBS: Recomenda-se a utilização desta opção principalmente se, na sua aplicação, 
existirem arquivos com o mesmo nome em pastas diferentes. 

� Feito isso clique em Avançar. A tela do passo 3 aparecerá. 
 
 
Passo 3  
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No passo 3 você definirá a configuração da apresentação do seu aplicativo no 

computador do usuário que estiver instalando-o.  

-Escolha o Nome do Grupo de Programas que será utilizado no grupo de 
programas desta aplicação. O grupo de programas é o nome que você visualiza 
quando acessa o Menu Iniciar / Programas.  
-Escolha o Nome do Item de Programas para esta aplicação. O item de programas 
fica dentro do grupo de programas e serve para identificar a aplicação que será 
executada.  
-Na opção Ícone da Aplicação, você pode selecionar um arquivo de ícone (extensão 
ICO ) para personalizar seu aplicativo. O ícone deverá ter tamanho 32x32 e 16 cores. 
Se não possuir estas especificações, não será aceito pelo gerador de instaladores do 
EVEREST. Caso você não escolha um ícone para sua aplicação, o ícone do 
EVEREST será utilizado. 
-Clique no botão Gerar Instalador para iniciar a geração da instalação. 

Caso você tenha escolhido gerar a instalação em disquete, após escolher a opção GERAR 
INSTALADOR, aparecerá a seguinte janela: 

 
 
Você deverá então inserir o primeiro disquete. Caso sua aplicação seja muito grande, serão 
necessários mais disquetes. Lembre-se de numerar os disquetes à medida que eles forem 
sendo gerados.  
 
É recomendável que, ao gerar uma aplicação que ocupe vários disquetes, você faça um teste 
logo após finalizar a geração, evitando, desta forma, que algum disquete apresente problemas.  
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Para realizar a instalação no computador, basta executar o programa SETUP.EXE existente 
no primeiro disquete. Você verá a tela de fundo criada no passo 1 do Gerador de Instalação. O 
programa de instalação pedirá a confirmação do diretório e do drive onde o aplicativo será 
instalado.  
 
Em seguida, será solicitada a inserção do último disquete de instalação. Feito isso, siga os 
passos indicados pelo instalador. 
 

INSTALANDO O APLICATIVO GERADO 
 
Concluída a Geração da Instalação, você poderá testar se ela está funcionando corretamente.  
O arquivo inicial de instalação é o SETUP.EXE. Se você gerou a instalação para disquete, 
este arquivo poderá ser encontrado no disquete 1. Se você gerou a instalação para CD ou para 
Internet/HD, o SETUP.EXE será encontrado na pasta de destino que você selecionou durante 
os passos para a geração do instalador. 
 
 
 

-Intervalo. 
-Apresentação dos trabalhos construídos. 
-Avaliação do curso. 
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ANEXO 7: Entrevista semi-estruturada para o grupo focal 
 

AVALIAÇÃO NO FINAL DE CADA DIA, NO GRUPO FOCAL: 
 
 
1. Na atividade desenvolvida hoje o que vocês acharam mais importante? 
 
2. O que vocês gostariam que fosse mantido e o que gostariam que fosse tirado ou colocado a 
mais? 
 
3. Qual é o próximo passo que vocês gostariam que fosse seguido? 
 
3. Ao desenvolver as atividades no computador, quando surge um problema como vocês 
procuram resolver? 
 
4. Alguém conseguiu resolver alguma dificuldade ou problema sozinho? Como fez? 
 
5. Qual foi o problema levantado hoje e como foi resolvido? Quais os caminhos que você 
utilizou para resolver? 
 
6. Alguém teve o mesmo problema do colega, mas resolveu de forma diferente? 
 
7. Além de problemas, quais descobertas vocês fizeram em relação ao computador ou ao 
software nas atividades de hoje. 
 
7. O que vocês estão achando mais fácil? 
 
8. O que  vocês estão achando mais difícil? 
  
9. O que vocês estão entendo sobre o software? 
 
10. Vocês já visualizaram quais as potencialidades deste uso na sala de aula? 
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ANEXO 8: Apostila de sugestões de sites 
 
            
            
            
            
            
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educação Infantil 
 
www.ipeonline.com.br / jogo da memória 
http://www.biblicalgames.com.br/ 
www.recreionline.com.br - frutas/ formas / cores 
http://www.pakids.com.br/jogos/jogos_index.html - frutas  
http://www.tvcultura.com.br/aloescola/infantis/brincarebom/jogos.htm 
http://www.monica.com.br/diversao/games/ jogos e historinhas em quadrinho 
http://www.terra.com.br/criancas/jogos.htm 
www.solzinho.com.br / formas  
www.smilinguido.com.br - tirinhas e jogo da memória, quebra-cabeça 
www.greenpeace.com.br / meio ambiente / jogos e historinhas 
www.ecokids.com.br / historinhas em quadrinho sobre o meio ambiente e jogos 
www.marcha.com.br - atividades e avaliações 
http://noticias.uol.com.br/educacao/pe_home.jhtm 
http://www.melkitty.kit.net/gifs1.htm 
www.google.com.br / site de busca 
www.yahoo.com.br / site de busca 
www.altavista.com.br / tradutor 
http://www.bugigangue.com.br/bugigangue/html/princ.htm 
www.visaoeducacional.com.br 
http://www.bibliaonline.org/scripts/biblia.cgi 
www.google.com.br / site de busca 
www.uol.com.br / site de busca 
www.microkids.com.br 
http://www.projetoeducar.com.br/ 
http://www.cidadedamalta.pt/ 
http://www.domingosnotransito.pt/pe.htm 
http://www.junior.te.pt/servlets/Home 
http://www.clickin.pt/sitio.asp 
http://www.gaby.com.br/jogos/diversao.htm 
www.pequenoartista.com.br 
http://www.mingaudigital.com.br/ 
http://www.bananakids.com.br/ 
http://www.telemar.com.br/museu/ - história da comunicação 
www.arcakids.com.br 
 

Formação Pedagógica 
Formadora: Daniela da Costa Britto Pereira Lima  

 
Contribuição: 

Danielle Assis Borges Gonçalves 
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I Fase 
 
www.ipeonline.com.br 
http://www.biblicalgames.com.br/ 
http://www.junior.te.pt/servlets/Jardim /   tudo sobre animais e suas características / jogos... 
www.vacamarela.com.br / jogos para olimpíada de matemática 
www.fordkids.com.br / trânsito 
www.pakids.com.br/jogos/jogos index.html – alimentação 
www.ecokids.com.br - meio ambiente 
www.greenpeace.com.br - busca sobre a Amazônia 
www.turmadochiquinho.com.br - jogos como salve o mico – jogo das bactérias, outros... 
www.iguinho.com.br - diversos jogos 
www.escaleno.com.br - diversos jogos – mapa do Brasil, horas e outros... 
www.marcha.com.br - atividades e avaliações 
http://www.melkitty.kit.net/gifs1.htm 
www.google.com.br / site de busca 
www.yahoo.com.br / site de busca 
www.altavista.com.br / tradutor 
http://www.bugigangue.com.br/bugigangue/html/princ.htm 
www.canalkids.com.br / diversos assuntos 
http://www1.uol.com.br/ecokids/dircrian.htm - direitos da criança 
www.visaoeducacional.com.br 
http://www.bibliaonline.org/scripts/biblia.cgi 
www.google.com.br / site de busca 
www.uol.com.br / site de busca 
http://www.projetoeducar.com.br/ 
www.microkids.com.br  
http://andarnotransito.no.sapo.pt/index.html 
http://www.cidadedamalta.pt/ 
http://www.domingosnotransito.pt/pe.htm 
http://www.junior.te.pt/servlets/Home 
http://www.clickin.pt/sitio.asp 
http://www.ocoelhodapascoa.com.br/     
http://www.gaby.com.br/jogos/diversao.htm 
http://www.mingaudigital.com.br/ 
http://www.bananakids.com.br/ 
http://www.telemar.com.br/museu/ - história da comunicação 
http://www.bichano.com.br/ 
www.arcakids.com.br 
 
II Fase 
 
DISCIPLINA: MATEMÁTICA 
 
http://www.fisicaju.com.br/fisica/desafiomat.htm 
http://www.calculando.com.br/jogos/default.asp?serie=5 
http://portalmatematico.com/desafios.shtml 
http://www.rainhadapaz.g12.br/projetos/matematica/desafios/ 
http://www.geocities.com/curiosidadesedesafios/ 
http://www.portaldaeducacao.com.br/portal/directory.asp?S=104 
http://www.entertainet.hpg.ig.com.br/desafios.htm 
http://www.geocities.com/pesquisa_aluno/desafios2.htm 
http://www.cempem.fae.unicamp.br/lapemmec/cursos/ep155_2002/ep155/g8/desafios.html 
http://portalmatematico.com/portaleconomia/ 
http://www.buscadornet.com.br/Canais/resultado_da_categoria.asp?Categoria=Matem%E1tica 
http://www.netindex.pt/links/EDUCACAO/ESCOLAS/ESCOLAS_SEC/DISCIPLINAS/Exact/ 
http://www.escolaecia.hpg.ig.com.br/matematica.htm 
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http://7mares.terravista.pt/vmss/ 
http://www.colegioconcordia.com.br/Matematica.htm 
http://geocities.yahoo.com.br/alicercesdaciencia/matematica1.htm 
http://www.politestes.hpg.ig.com.br/dicabad.htm 
http://www.technet.com.br/~nilson/matematica.htm 
http://www2.fundao.pro.br/pages/desafios.asp  
http://www.desgeo.cjb.net/  
http://www.mat.ufmg.br/~regi/  
http://www.cadpt.com/main_html/geobrasil.htm  
http://www.sgeometricos.hpg.ig.com.br/index.html  
http://www.geocities.com/geoespacial/  
http://www.stocco.com.br/stoc/links/Links_Matem.htm 
http://www.portaldaeducacao.com.br/portal/ 
http://www.portaldaeducacao.com.br/portal/directory.asp?S=106  
http://www.portaldaeducacao.com.br/portal/directory.asp?S=104  
http://www.portaldaeducacao.com.br/portal/ 
http://www.terravista.pt/portosanto/5404/DESAFIOS.html 
http://www.seed.pr.gov.br/lista_siteseduc.html 
http://www.ucb.br/cecb/centro_civico/diversao.html#matematica 
www.novaescola.com.br  
www.google.com.br / site de busca 
www.yahoo.com.br / site de busca 
www.altavista.com.br / tradutor 
http://www.somatematica.com.br/efund.phtml 
http://desafio.acessototal.com/materia.php?sec=matematica&i=10 
www.visaoeducacional.com.br 
http://www.bibliaonline.org/scripts/biblia.cgi 
www.google.com.br / site de busca 
www.uol.com.br / site de busca 

http://www.projetoeducar.com.br/ 
 

DISCIPLINA: PORTUGUÊS 
 
http://www.conhecimentosgerais.com.br/sites-premiados/lingua-portuguesa.html 
http://linguistica.insite.com.br/cgi-bin/conjugue 
http://www.prof2000.pt/users/estante/mchoice_vivt.html 
http://www.webspace.com.br/professorroberto/predicacao.htm 
http://www.gramaticaonline.com.br/gramatica/janela.asp?cod=64 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/fovest/regencia2.shtml 
http://cliquevestibular.estaminas.com.br/cliquevest2/biblioteca/cv2_por02_tipos_de_verbo.htm 
http://www.ficharionline.com/literatura/fig-ling.php 
http://www.rainhadapaz.g12.br/projetos/portugues/gramatica/ex_figuras_linguagem.htm 
http://www.coladaweb.hpg.ig.com.br/portugues/figuras_de_linguagem.htm 
http://www.graudez.com.br/literatura/linguagem.htm 
http://www2.uol.com.br/cante/pparodia.htm 
http://www.moderna.com.br/moderna/arte/parodias/qparodias 
http://www.angelfire.com/ma/Pimenta/Sintaxe.html 
http://www.portugues.com.br/sintaxe/sintaxe.asp 
http://www.gramaticaonline.com.br/index/index.asp 
www.novaescola.com.br  
http://www.terravista.pt/Enseada/1347/ 
http://www.nilc.icmc.usp.br/minigramatica/ 
http://www.centrodesaber.com.br/mat_po.htm 
www.google.com.br / site de busca 
www.yahoo.com.br / site de busca 
www.altavista.com.br / tradutor 
http://www.bugigangue.com.br/bugigangue/html/princ.htm 
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www.turmadamonica.com.br / quadrinhos e tirinhas 
www.visaoeducacional.com.br 
http://www.bibliaonline.org/scripts/biblia.cgi 
www.google.com.br / site de busca 
www.uol.com.br / site de busca 
http://www.projetoeducar.com.br/ 
http://educaterra.terra.com.br/sualingua/ 
http://www.paulohernandes.pro.br/ 
http://www.russo.pro.br/ 

 
DISCIPLINA: LITERATURA 

 
http://www.ziraldo.com.br/ 
http://www.sigma10.com.br/trabalhos/quinhentismo.htm 
http://www.academia.org.br/ 
http://www.bibvirt.futuro.usp.br/ 
http://www.bn.br/ 
http://www.biblio.com.br/ 
http://www.ocaixote.com.br/ 
http://www.capitu.com.br/ 
http://www.secrel.com.br/jpoesia 
http://www.literal.com.br/ 
http://members.tripod.com/luisedwin/literatu.htm 
http://www.cce.ufsc.br/nupill/literatura/literat.html 
http://www.expoente.com.br/barra_inferior/imprensa/clipping/e_prim.html 
www.visaoeducacional.com.br 
http://www.bibliaonline.org/scripts/biblia.cgi 
www.google.com.br / site de busca 
www.uol.com.br / site de busca 
http://www.projetoeducar.com.br/ 
 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
 
http://www.clubescola.com.br/buscapormateria.asp?materia=Geografia 
http://www.colegionobel.com.br/professores5a8a.asp 
http://www.ibge.gov.br/ / excelente site 
http://www.iis.com.br/~rbsoares/ 
http://www.geobrasil2001.hpg.ig.com.br/ 
http://www.webciencia.com/05_geografia.htm 
http://www.geocities.com/geografiaonline/brasil.html 
http://www.moderna.com.br/moderna/geografia/projensinogeo/geobrasil 
http://www.10emtudo.com.br/demo/geografia/desenvolcimento_humano_idh/index_1.html 
http://geocities.yahoo.com.br/geografiaonline/ 
http://orbita.starmedia.com/~geoplanetbr/brasil.htm 
http://www.conhecimentosgerais.com.br/geografia/deriva-dos-continentes.html 
http://www.coladaweb.hpg.ig.com.br/geografia/origemdoscontinentes.htm 
http://www.guiadoscuriosos.com.br/lista.asp?id_cur=1439&id_cur_sub=12 
http://geocities.yahoo.com.br/geologo98/deriva.html 
http://www.terravista.pt/aguaalto/2251/geo.html 
http://www.ecoambiental.com.br/mleft/desertificacao.htm 
http://www.amazonia.org.br/ 
www.greenpeace.com.br 
www.google.com.br / site de busca 
www.yahoo.com.br / site de busca 
www.altavista.com.br / tradutor 
http://www.historianet.com.br/main/mostraconteudos.asp?conteudo=549 
http://geomundi.cjb.net/ 
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www.visaoeducacional.com.br 
www.google.com.br / site de busca 
www.uol.com.br / site de busca 
http://www.projetoeducar.com.br/ 
http://www.climatempo.com.br/ 

 
DISCIPLINA: HISTÓRIA 

 
http://www.multirio.rj.gov.br/historia/ 
http://www.culturabrasil.pro.br/historiabras.htm 
http://educaterra.terra.com.br/almanaque/capa_historia-br.htm 
www.novaescola.com.br 
http://www.ecoambiental.com.br/mprincipal/historiabras.htm 
http://br.yahoo.com/Ciencias_Humanas/Historia/Historia_do_Brasil/ 
www.google.com.br / site de busca 
www.yahoo.com.br / site de busca 
www.altavista.com.br / tradutor 
http://dmoz.org/World/Portugu%EAs/Sociedade/Hist%F3ria/ 
http://www.historianet.com.br/main/mostraconteudos.asp?conteudo=549 
http://www.miniweb.com.br/Historia/Historia%20Antiga.html 
http://www.pesquisaescolar.com.br/conhecimento/historiaB6.html 
http://www.artehistoria.com/frames.htm 
http://www.zaz.com.br/almanaque/capahistoria-geral.htm 
http://conhecimentosgerais.hypermart.net/historia/index.shtml 
http://www.cpdoc.fgv.br/ 
http://geocities.yahoo.com.br/vinicrashbr/principal/HistoriaGeral.htm 
http://eawc.evansville.edu/ 
http://elogica.br.inter.net/crdubeux/historia.html 
http://www.historianet.com.br/ 
http://www.ufba.br/revistao 
http://www.brasil-outros500.org.br/ 
http://www.historiadobrasil.com.br/ 
http://www.uol.com.br/milenio 
http://history.about.com/ 
www.visaoeducacional.com.br 
www.google.com.br / site de busca 
www.uol.com.br / site de busca 
http://www.projetoeducar.com.br/ 
http://www.cpdoc.fgv.br/comum/htm/ - Fundação Getúlio Vargas 

 
DISCIPLINA: CIDADANIA 

 
http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/textos/oque_e_cidadania.html 
http://www.mundodosfilosofos.com.br/vanderlei7.htm 
http://www.revistaautor.com.br/textos/o_que_e_cidadania.shtml 
www.novaescola.com.br 
http://www1.uol.com.br/ecokids/dircrian.htm 
http://www.interlegis.gov.br/cidadania 
http://www.intelecto.net/cidadania.htm 
http://poupaclique.ig.com.br/igcidadania/ 
http://www.miniweb.com.br/Cidadania/Dicas.html 
http://www.escoladecidadania.ufjf.br/ 
http://www.webciencia.com/18_cidadania.htm 
www.visaoeducacional.com.br 
http://www.bibliaonline.org/scripts/biblia.cgi 
www.google.com.br / site de busca 
www.uol.com.br / site de busca 
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http://www.projetoeducar.com.br/ 
 

DISCIPLINA: FÍSICA / QUÍMICA 
 
http://www.cdcc.sc.usp.br/quimica/] 
http://fisicanet.terra.com.br/ 
http://desafio.acessototal.com/materia.php?sec=matematica&i=10 
http://www.energia.com.br/sitiodafisica/desafios/desafios.html 
http://www.fisicaju.com.br/fisica/desafios.htm 
http://www.adorofisica.com.br/ 
http://www.amasci.com/miscon/miscon.html 
http://www.prossiga.br/prossigabrasil/ 
http://www.feiradeciencias.com.br/ 
http://www.egroups.com/list/ciencialist/ 
http://fisica.ufpr.br/ntnujava/ 
http://educar.sc.usp.br/fisica 
http://www.sbf.if.usp.br/ 
http://www.colorado.edu/physics/2000/cover.html 
http://www.planetafisica.net/ 
http://www.canal-1.com.br/personal/almino/fisica.htm 
http://www.eciencia.usp.br/ 
http://www.geocities.com/fabclaret/quimica.htm 
http://mesonpi.cat.cbpf.br/verao98/marisa/GoPEF.html 
http://www.sbf.if.usp.br/ 
http://tritium.fis.unb.br/cgrad/www/pqhp.htm 
http://www.fisica.ufc.br/ 
http://ww1.terra.com.br/fisicanet/ 
http://www.phys.ufl.edu/~phy3054/Welcome.html 
http://www.if.usp.br/ 
http://www.ifi.unicamp.br/~accosta/ 
http://educar.sc.usp.br/youcan/ 
http://home.onestop.net/ciencia/ 
http://ludoteca.if.usp.br/ 
http://www.conviteafisica.com.br/ 
http://www.fisica.ufpb.br/%7Eromero 
www.visaoeducacional.com.br 
http://www.bibliaonline.org/scripts/biblia.cgi 
www.google.com.br / site de busca 
www.uol.com.br / site de busca 
http://www.projetoeducar.com.br/ 
http://www.editorasaraiva.com.br/eddid/ciencias/explorando/8_serie.html 
http://www.secrel.com.br/usuarios/alexquimica/ensinomedio.htm 
http://atomico.no.sapo.pt/08_07.html 
http://www.cdcc.sc.usp.br/quimica/tabelaperiodica/tabelaperiodica1.htm -  LEGAL 
http://www.brasil.terravista.pt/Albufeira/1895/ 
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/unidLegaisMed.asp 
http://geocities.yahoo.com.br/saladefisica8/termologia/termometria.htm 
http://geocities.yahoo.com.br/galileon/2/termo/termometria.htm 
http://www.ajc.pt/cienciaj/n19/hciencia.php 
http://www.if.ufrj.br/teaching/fis2/temperatura/temperatura.html 
http://www.ostoras.hpg.ig.com.br/simulado/pagina/Stermometria.htm 
http://educar.sc.usp.br/ciencias/quimica/qm1.htm 
http://cliquevestibular.estaminas.com.br/cliquevest2/quimica/default.asp 
http://www.secrel.com.br/usuarios/alexquimica/separacaomisturas.htm 
http://www.ucb.br/quimica/quimicacomputacional/Alunos/22002/CARMEM/carmemvanessa.htm 
http://educar.sc.usp.br/ciencias/quimica/resposta.htm 
http://pt.wikipedia.org/wiki.cgi?Cinem%C3%A1tica 
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http://www.geocities.com/filsica/cinematica/mu.html 
http://www.csasp.g12.br/stoameonline/quimica/quim17.htm 
http://www.geocities.com/Vienna/Choir/9201/ligacoes_quimicas2.htm 
http://www.fisica.net/quimica/resumo3.htm 
http://www.sigma10.com.br/trabalhos/funcoes-quimicas.htm 

http://www.coladaweb.hpg.ig.com.br/quimica/funcoes_quimicas.htm 
PowerPoint sobre funções químicas... Lab. Informática 
http://www.cdcc.sc.usp.br/quimica/experimentos/acidos.html 
http://www.terravista.pt/meiapraia/1062/acbase.html 
http://www.ufpe.br/projeto_biologico/biochemistry/problem_sets/ph/ph.html 
http://www.fisica.net/quimica/resumo13.htm - óxidos 
http://www.losminerales.com/oxidos.phtml 
http://www.rc.unesp.br/museudpm/banco/oxidos/oxidos.html 
http://www.corpohumano.hpg.ig.com.br/generalidades/quimica/quimica_07.html 
http://members.tripod.com/~netopedia/quimic/reacoes.htm 
http://www.fisica.net/quimica/resumo15.htm 
http://geocities.yahoo.com.br/acideznachuva134/3.html 
http://www.cdcc.sc.usp.br/quimica/fundamentos/tipos_reacoes.html 
http://www.ucb.br/quimica/quimicacomputacional/Alunos/12002/Fabia/primeirosite/intro.htm 
http://www.geocities.com/guri.geo/instopt.htm - instrumentos ópticos 
http://www.coladaweb.hpg.ig.com.br/quimica/instrumentos_opticos.htm 
http://geocities.yahoo.com.br/saladefisica2/testes/eletrostatica.htm 
http://www.feiradeciencias.com.br/sala12/index12.asp 
http://pwp.netcabo.pt/0219974201/magnetismo.htm 
 
 

DISCIPLINA: ARTES 
 
http://www.sigma10.com.br/trabalhos/quinhentismo.htm 
http://www.mac.usp.br/ 
http://www.masp.art.br/ 
http://www.museudoindio.org.br/Homeold2.htm 
http://www.mnba.gov.br/ 
http://www.progettomose.it/ 

 
DISCIPLINA: CIÊNCIAS 

 
http://www.corpohumano.hpg.ig.com.br/ab_news_health/noticias.html 
http://www.webciencia.com/11_00menu.htm 
http://www.estudeocorpo.hpg.ig.com.br/ 
www.visaoeducacional.com.br 
http://www.bibliaonline.org/scripts/biblia.cgi 
www.google.com.br / site de busca 
www.uol.com.br / site de busca 
http://www.projetoeducar.com.br/ 
http://www2.uol.com.br/cienciahoje/chc.htm 

 
REVISTAS 

 
http://vejaonline.abril.com.br/notitia/servlet/newstorm.ns.presentation.NavigationServlet?publicationC
ode=1 
www.novaescola.com.br 
http://nationalgeographic.abril.uol.com.br/ 
www.recreionline.com.br 
http://www2.uol.com.br/cienciahoje/chc.htm 

http://www.profissaomestre.com.br/smu/smu_montachamada.php?s=501 
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ÓRGÃOS PÚBLICOS 
 
http://www.in.gov.br/imprensa/index.html 
http://www.ibama.gov.br/ 
http://www.inmetro.gov.br/ 
http://www.receita.federal.gov.br/ 
http://www.detran.go.gov.br 

 
SITES COM APRESENTAÇÕES EM POWERPOINT COM DIVERSOS TEMAS 

 
www.sombrasil.com.br 
www.mensagensvirtuais.com.br 
http://www.templodossonhos.hpg.ig.com.br/ 
 

FEIRA DE CIÊNCIAS 
www.feiradeciencias.com.br 
 

PROVAS, TESTES e SIMULADOS 

http://www.coperve.ufsc.br/ 
Faça o download das provas e gabaritos dos vestibulares da UFSC de 2001, 2000, 1999 e 
1998.  

http://www.estudantes.com.br/simulado/ 
Simulado online do site Estudantes.com. Faça provas de vestibulares (todas as matérias) e veja 
a correção em seguida. 

http://thequiz.nn.com.br/ 
Faça simulados de Física (e outras matérias), do site The Quiz, com correção automática. É 
possível escolher  o assunto, e no final, comparar o resultado com outros estudantes. 

http://www.vestibulandoweb.com.br/fisica/simuladosfis.htm 
Simulados de Física: 10 simulados diferentes, e ainda opção de escolha de simulado com 
questões de assunto selecionado. 

http://www.vestibulandoweb.com.br/fisica/provasfis.htm  
Provas de vestibulares: UFV, UFMG, PUC-RS, Unimar, Mackenzie, UFPE, UERJ, UFC, etc, 
com gabarito.  
http://www.uol.com.br/aprendiz/n_simulado/simulados/index.htm 
Simulados por grupos de matérias, com correção e estatísticas, do site Aprendiz do Futuro. 

http://www.uol.com.br/vestibuol/simulado/  
Faça simulados de Física e de outras matérias. 

http://www.fisica.net/portugues/testes_interativos/  
Testes interativos propostos no site Fisica.net, do professor Alberto R. Präss.   
 
http://www.terra.com.br/fisicanet/simulados/ 
Download de simulados de Física e outras matérias, com gabarito (promovidos pelo Jornal 
Zero Hora). Há necessidade do software Acrobat Reader, que é disponibilizado no próprio 
site. 
http://www.cursoanglo.com.br/veangl.htm 
Faça o download de provas resolvidas pelo curso ANGLO, dos últimos vestibulares como: 
Fuvest, Unicamp, ITA, FGV, Univ. Fed. De São Carlos, UNESP, Mackenzie e Puc-SP. Há 
necessidade do software Acrobat Reader. 
http://www.etapa.com.br/gabarito00junho.htm  
Faça o download, do site do curso ETAPA, de provas de gabaritos dos últimos vestibulares, 
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tais como: Fuvest, ITA, Unicamp, Vunesp, FGV, Faap, PUC-SP, Mackenzie, e também do 
ENEM (98 e 99).  

http://www.cursoanglo.com.br/ereso.htm 
Faça o download da resolução da prova do ENEM 2000, feita pelo curso Anglo. Necessita de 
Acrobat reader. 

http://www.cccv.ufpr.br/index2.html   
Veja ou faça o download das provas e gabaritos do vestibular da UFPR 2001.  

http://web.cccv.ufpr.br/vest2000/provas.html 
Faça o download das provas e gabaritos da UFPR 2000. 

http://www.vestibular.pucpr.br/ves2001/dprovas.htm  
Faça o download das provas e gabaritos do vestibular da PUC 2001.  

http://www.vestibular.pucpr.br/ves2000/provas2000.htm  
Faça o download das provas e gabaritos do vestibular da PUC-PR de janeiro/2000.  

http://www.vestibular.pucpr.br/ves2000/gabarito.htm  
Faça o download das provas e gabaritos do vestibular da PUC-PR de 1999.  

http://www.uepg.br/cps/  
Faça o download das provas e gabaritos dos vestibulares da UEPG de 2000 e 2001.  

http://200.19.73.201/gabarito.htm 
Dowonload de provas e gabaritos dos vestibulares do Cefet-PR de 1997 em diante. Dicas: 
durante o download pode aparecer uma tela em DOS (preta), tecle “y” e enter, depois procure 
onde foi arquivado, em geral: “my download files”, repita o procedimento e é gerado um 
arquivo em Word.   

http://www.linknet.com.br/vol/pro_menu.htm  
Faça o download de provas de diversos vestibulares, como por exemplo: IME, PUC-
Campinas, PUC-RS, UFPA, UEPA, UNAMA, UFMT, UNI-RIO, UEPB, UFU, etc. 

http://www.uol.com.br/vestibuol/provas/ 
Link da UOL com diversas provas de vestibulares do Brasil para download.   

http://www.uol.com.br/vestibuol/gabarito/ 
Link da UOL com gabaritos de vestibulares do Brasil, selecionados por estado. 

http://10emtudo.globo.com/vestibular/provas_e_gabaritos.asp 
Veja as provas e gabaritos dos principais vestibulares do Brasil, no site "10 em tudo". 
 
http://www.portaldaeducacao.com.br/portal/directory.asp?S=195 
Faça o download de provas de diversos vestibulares do Brasil. Site pertencente ao Nobel. 

 
� SITES INTERATIVOS 

 
Lista de discussão: www.grupos.com.br  
Blog: http://www.bigblogger.com.br  
Chat – Bate-papo: www.educarede.org.br  
http://www.educarede.org.br/educa/html/index_chat.cfm  
Pesquisa: www.google.com.br  

 
OUTROS LINKS INTERESSANTES 
 

Site da empresa que elaborou o Everest 
http://www.complex.com.br 
 

Softwares Educacionais 
http://www.softseek.com 
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Avaliação de softwares Educacionais 
http://www.educasoft.com.br 
 

Escola do Futuro 
http://darwin.futuro.usp.br 
http://www.futuro.usp.br 
 

Sites infantis 
www.colgate.com/kids-world/index.html 
www.crayola.com 
www.gustown.com 
www.kellogs.com 
www.kidscom.com 
www.cybertown.com/kidtwn.html 
www.lycos.com/kids/ 
www.terra.com.br/crianças 
www.zoologico.com.br/open.htm 
www.ipanema.com/livros/olha/cover.htm 
www.netcard.com.br 
www.betocarrero.com.br 
www.uol.com.br/criancas 
www.kidlink.org/brasil/index.html 
www.monica.com.br 
 

Análise da atualidade da informática na Educação no Brasil 
http://csq.uwaterloo.ca/~marisa/publicat/ana3.htm 
 

O uso de computadores da educação elementar 
http://www.ime.usp.br/~vwsetzer/argsport.html 
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ANEXO 9: CD-Rom com os projetos desenvolvidos pelos participantes da 

formação 


