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APRESENTAÇÃO

“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.”
(Cora Coralina)
Este livro/e-book é fruto das pesquisa do Programa de Doutorado em
Educação cursado na Universidades San Lorenzo. O principal objetivo foi trabalhar as
experiências aprendidas no decorrer do curso nos anos de 2012.2 a 2014.2.
Este livro é a materialização do conhecimento adquirido pelo autor e agora
transmitido para toda a comunidade acadêmica e a sociedade de uma forma geral.
Pois o conhecimento tácito deste autor não pode ser perdido, e sim registrado para as
próximas gerações, e se possível atravessar as fronteiras físicas dos países e
continentes, auxiliando outros educadores e pesquisadores. O aprendizado é continuo
e processual, e muitas das teorias aqui apresentadas são estudos de casos.

Dr. Francisco Ricardo Almeida Amorim
Editor/Organizador
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RESUMEN

Las Universidades Públicas de la ciudad Fortaleza estado del Ceará utilizan las
Tecnologías de Información y Comunicación - TICs como herramienta de apoyo a la
enseñanza y el aprendizaje. El objetivo de este estudio es describir el uso de las
herramientas tecnológicas en la educación superior en las universidades públicas. Se
observa que, en el problema fue identificado las dificultades en el uso de las TIC en la
enseñanza en la educación superior. Así, la razón de ser de este estudio fue demostrar
el uso de las TIC como la adopción de un instrumento de apoyo a la enseñanza y el
aprendizaje en la educación superior. Para ello, hemos realizado una investigación
cuantitativa con los profesores y estudiantes de cursos pertenecientes a la
Administración, Contabilidad y Economía universidades UFC - Universidade Federal do
Ceará y UECE - Universidad del Estado de Ceará. Conocimos a través de los datos
recogidos como profesores y alumnos utilizan las TIC para apoyar la enseñanza y el
aprendizaje. Según los resultados, la investigación mostró que hay una falta de
preparación para adoptar los recursos tecnológicos, la dificultad se puede superar
fácilmente con una formación continua de los docentes con la tecnología y la
pedagogía asociada con un aumento de la inversión en su tecnología de colección.
Palabras clave: tecnologías de información y comunicación, profesores y
estudiantes de las universidades públicas, las herramientas tecnológicas.
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RESUMO

As Universidades Públicas da cidade de Fortaleza Estado do Ceará utilizam Tecnologia
da Informação e Comunicação - TICs como ferramenta de apoio ao ensinoaprendizado. O objetivo deste trabalho foi analisar o uso das ferramentas tecnológicas
na educação superior nas universidades públicas. Percebe-se que, no problema foram
identificadas as dificuldades no uso das TICs na educação do ensino superior. Desta
forma a justificativa deste trabalho foi demonstrar o uso das TICs como adoção de uma
ferramenta de apoio ao ensino-aprendizado na educação do ensino superior. Para tal,
efetuamos uma pesquisa quantitativa, com professores e alunos pertencentes dos
cursos de Administração, Contabilidade e Economia das universidades UFC –
Universidade Federal do Ceará e UECE – Universidade Estadual do Ceará. Encontrouse através dos dados coletados como os professores e alunos utilizam as TICs como
forma de apoio ao ensino-aprendizagem. De acordo com os resultados, a pesquisa
evidenciou que ha uma falta de preparo em adotar os recursos tecnológicos,
dificuldade que facilmente seriam superada com uma educação continuada dos
professores com uma pedagogia associada a tecnologia e um maior investimento no
seu acervo tecnológico.
Palavras-chave: tecnologias de informação e comunicação, professor e alunos
das universidades públicas, ferramentas tecnológicas.
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ABSTRACT
Public Universities in Fortaleza in the state of Ceará use Information and
Communication Technologies (ICTs) as a support tool to the teaching-learning process.
The objective of this paper was to describe the use of the technological tools in Tertiary
Education in public universities. It is noticed that, in such matter, some difficulties were
found in the process of using ICTs in education in Higher Education. In this way one
could say this paper is justified by demonstrating the use of the ICTs to be adopted as a
support tool to the teaching-learning process in education of Higher Education. For
such, a quantitative research was done with professors and pupils belonging to the
Administration, Accounting and Economy courses at both Universidade Federal do
Ceará – UFC and Universidade Estadual do Ceará – UECE. It was found through how
dada were collected the way professors and pupils use ICTs as a way of support to
teaching-learning process. According to the results the present research became itself
clear that there is a lack of preparation in adopts technological resources, which it is
possible to say that such difficulty could easily be overcome with a continued education
to the professors and with an appropriate pedagogy associated with technology and a
higher investment in its technological assets.
Keywords: Information and Communication Technologies, Professors and Pupils
of Public Universities, Technological tools.
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INTRODUÇÃO

Esse trabalho tem como propósito analisar o uso da tecnologia da informação e
comunicação como ferramenta de apoio ao ensino-aprendizado na educação superior
das universidades públicas da cidade de Fortaleza estado do Ceará. A crescente
evolução dos meios de comunicação, o processamento das informações, o aumento da
capacidade de armazenamento, a disponibilidade das informações em tempo real faz
surgi um novo conceito de ensino-aprendizado na educação superior. Portanto a
tecnologia da informação e comunicação – TICs na educação superior, deve auxiliar as
necessidades dos professores e alunos, pois cada vez mais, a sociedade exige do
cidadão compreender e estabelecer relações tecnológicas, tendo como consequência
fundamental dessa transformação o conhecimento.
A importância das TICs na educação superior surgiu com o advento dos
computadores e da Internet no século XX, e que hoje é a principal ferramenta das
Tecnologias de Informação e Comunicação, as TICs têm causado repercussões muito
profundas no conhecimento produzido pela sociedade e em suas formas de vida,
inclusive na educação. As exigências educacionais e sociais sobre o professor da
incorporação das TICs, aumentam a cada dia, o que desperta a necessidade de que
ele esteja sempre em construção e, consequentemente, em constante atualização e
formação contínua. Assim, o docente tem mais elementos para as mudanças da
sociedade e para utilização das TICs em processos educativos.
Atualmente a tecnologia pode ser vista não somente na educação mas também
em nossas vidas com: o uso da web, a troca de mensagens por e-mail, a criação de
comunidades diversas nas redes sociais como Facebook, a interação e a comunicação
como Skype, Twitter, os Tablets, Xbox, Smartfones, a busca de informação com os
dispositivos moveis, a conectividade com as redes de alta velocidade e redes sem fio e
a facilidade de escrever o que desejamos na Internet através da criação de blogs, a
participação em fóruns de comentários, as plataformas de ensino a distâncias, torna as
TICs uma ferramenta indispensável na educação superior.
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Autores como Moran (1993), Moran, Masetto e Behrens (2000), Porto (2003,
1998), Kenski (2003, 1996) e Toschi (2005) refletem sobre as transformações que as
TICs têm propiciado aos professores e alunos, sugerindo a mobilização de todos para a
criação de espaços de ensino-aprendizagem com tecnologias que possibilitem o
aprendizado, tanto de professores como de alunos.
De posse da tecnologia, professor e aluno precisam agora compreender o seu
manuseio, não como o foco principal de sua formação, mas para usá-la como uma
ferramenta de apoio importante ao seu aprendizado. É preciso conhecer as
ferramentas disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, como também
suas limitações, para que professores possam utilizar alternativas que ampliem suas
possibilidades educativas.
Baseando-nos nestas considerações, buscamos analisar sobre o estudo da
educação aliado a tecnologia, na perspectiva da afirmação de um novo perfil do
professor e aluno da educação superior, atendendo às novas exigências da sociedade.
Objetivo Geral
O objetivo geral deste trabalho é analisar o uso das ferramentas tecnológicas
na educação superior nas universidades públicas da cidade de Fortaleza estado do
Ceará.
Objetivos Específicos
•

Conhecer as ferramentas tecnológicas que apoiam a educação nas
universidade publicas da cidade de Fortaleza estado do Ceará;

•

Examinar a maneira em que se realizam o uso da Tecnologia da
Informação e Comunicação em sala de aula;

•

Destacar as ferramentas tecnológicas oferecidas na educação superior.

Justificativa
Desta forma a justificativa deste trabalho é analisar o uso das TICs como uma
ferramenta de apoio ao ensino-aprendizado na educação do ensino superior. A Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em vigor de 1996, já preconiza a
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necessidade das TICs na educação superior. Esta pesquisa tem relevância acadêmica
uma vez que, conhecendo esses possíveis problemas poderemos proporcionar ações
que viabilizem o conhecimento da Tecnologia da Informação e Comunicação como
uma ferramenta aliada no ensino e aprendizagem nas universidades públicas
efetivando uma educação e aprendizado de qualidade.
Percepção do Problema
No que se refere a percepção do problema muitas dificuldades são
encontradas no uso correto da Tecnologia da Informação e Comunicação na educação
superior. A pergunta que nos direciona e norteia a discussão desta pesquisa surge a
partir das considerações sobre o uso das TICs nas universidades públicas de Fortaleza
estado do Ceará.
Pergunta Geral
Como se dá a utilização da Tecnologia da Informação e Comunicação na
educação do ensino superior das universidades públicas da cidade de Fortaleza estado
do Ceará?
Perguntas Especificas
Quais as dificuldades que estudantes e professores enfrentam no uso da
Tecnologia da Informação e Comunicação? Qual a importância do uso da Tecnologia
da Informação e Comunicação na educação do ensino superior das universidades
públicas? Como se realiza o uso da Tecnologia da Informação e Comunicação nas
universidades públicas?
Hipótese
Sobre a hipótese destacamos as universidades públicas da cidade de Fortaleza
estado do Ceará utilizam a tecnologia da informação e comunicação como ferramenta
de apoio ao ensino-aprendizado, tornando as aulas mais dinâmicas e interessantes.
Desta forma, neste momento, trazemos nesta pesquisa o desafio do uso da
Tecnologia da Informação e Comunicação – TICs na educação superior das
universidades públicas de Fortaleza estado do Ceará, destacando a importância das
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TICs como aliada no aprendizado do ensino superior e averiguar a maneira que se
realiza o uso da Tecnologia da Informação e Comunicação em sala de aula dos cursos
de Administração, Contabilidade e Economia das Universidades Federal e Estadual do
Ceará, pesquisa essa composta por cinco capítulos, nos quais pretendemos mostrar a
trajetória percorrida.
A fundamentação teórica do estudo tem seu alicerce em três eixos que são: a
educação e a tecnologia; tecnologias da informação e comunicação nas universidades
públicas; e ferramentas tecnológicas na educação superior. Desta forma o trabalho foi
dividido em:
O capítulo 1, A EDUCAÇÃO E A TECNOLOGIA resgata a história da
educação e sua trajetória, chegando a evolução da tecnologia da informação e
comunicação – TICs.
O capítulo 2, TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS foi elaborado a partir da necessidade de compreender a
influência da tecnologia nas universidades públicas. Buscamos explicar o que se
entende por Universidades públicas, a partir de um resgate teórico dos autores que
estudam este tema. Neste capítulo, destacamos as contribuições da tecnologia para as
universidades públicas, principalmente no que se refere ao ensino aprendizado,
refletindo sobre o professor e aluno.
O capítulo 3, FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR
a partir de um estudo teórico, falaremos da tecnologia da informação e comunicação –
TICs, que podem ser usadas como apoio a didática do ensino superior, destacando
diversas ferramentas tecnológicas.
O capítulo 4, PERCURSOS METODOLÓGICOS apresenta dados sobre a UFC
– universidade Federal do Ceará e UECE – Universidade Estadual do Ceará, local de
realização da pesquisa. Neste capítulo, trazemos também às escolhas metodológicas
identificadas com a pesquisa em estudo, relatando a trajetória percorrida.
O capítulo 5, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS traz análises dos
dados coletados apresentando os resultados. Neste momento, analisamos a utilização
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das TICs pelos alunos e professores pesquisados. Apresentaremos, ainda, as
considerações finais, referências e apêndice.

6

Capítulo 1
A EDUCAÇÃO E A TECNOLOGIA

A educação passou por diversas modificações em sua metodologia e também
na forma de comunicação e aprendizado do conhecimento. Mudanças que fazem parte
da cultura da sociedade, desta forma parte da história. Nas fases históricas da
educação, foram marcadas por diversas situações políticas sociais, que correspondiam
as visões de homem moderno e de mundo, assim como a história da educação a
evolução da tecnologia da informação e comunicação – TIC, passou por diversas
modificações, conhecer as fases históricas da educação e tecnologia é de fundamental
importância como subsídio para um o ensino na aprendizagem da atualidade,
proporcionando ao aluno e professor um aperfeiçoamento dinâmico.
A tecnologia proporciona ao homem a realizar atividades de comunicação.
Portanto, essa é umas das funções básicas que realiza o computador. Com o passar
do tempo, o homem foi aperfeiçoando cada vez mais sua capacidade de se comunicar
e conforme as necessidades foram surgindo, ele foi se adaptando a elas e com isso a
comunicação foi evoluindo.
A comunicação promove grandes avanços na sociedade. Graças à troca de
mensagens e consequentemente a troca de experiência, grandes descobertas foram
feitas. O que seria da sociedade se não fossem as documentações através da escrita?
Passar adiante um conhecimento, uma experiência, um fato ou uma descoberta. Como
exemplos como os desenhos nas cavernas, os hieróglifos egípcios e o enorme acervo
de informações que nos foi deixado.
1.1 História da Educação
Dentre as principais fases da história da educação estão as seguintes:
•

Educação primitiva

•

Educação oriental

•

Educação clássica
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•

Período medieval

•

Período Renascimento

•

Período Moderno

1.1.1 Tendência na Educação Superior
Para intentemos e assumirmos melhor as novas tendências na educação
superior precisamos assumir nossas responsabilidades, é importante saber como a
educação superior vem sendo ensinada, suas relações com o mercado de trabalho e
com o processo histórico educacional. A partir dessas noções poderemos nos
reconhecer na construção histórica, esclarecendo como estamos atuando e como
queremos construir essa nossa história. (FUSARI e FERRAZ, 1992, p. 20-21).
Nota-se nas Universidades, uma grande influência das tendências tradicionais,
constituindo ações rotineiras no ensino-aprendizagem. Passaram se anos e o
tradicionalíssimo continua presente em muitas instituição de ensino superior, sendo a
prática de muitos professores.
As tendências que norteiam a questão da educação na sociedade são três:
"educação

como

redenção,

educação

como

reprodução

e

educação

como

transformação da sociedade. [...] A perspectiva redentora se traduz pelas pedagogias
liberais e a perspectiva transformadora pelas pedagogias progressistas" (LUCKESI,
1993, p. 53). Desta forma podemos dividir em duas, as principais pedagogias na
educação: a conservadora e a progressista, classificadas em liberais e progressistas
mediante os critérios que adotam em relação às funções sociais e políticas da escola.
LIBÂNEO (1989, p. 21) propõe a seguinte classificação:
•

Pedagogia liberal

•

tradicional

•

renovadora progressista

•

renovadora não-diretiva

•

tecnicista

Pedagogia progressista
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•

libertadora

•

libertária

•

crítico-social dos conteúdos

A Pedagogia liberal, relaciona pensamento liberal burguês do século XVIII tem
como expoente principal Rousseau (1712-1778). Na sua visão, a educação começa
pelo desenvolvimento das sensações e dos pensamentos, da valorização da
espontaneidade e das experiências. Logo, a educação das crianças fica por conta do
"desenvolvimento natural". Em uma de suas principais obras, o Discurso sobre a
origem da desigualdade entre os homens, tornou-se célebre como defensor da
pequena burguesia. Como diz COTRIM (1987, p. 179).
Rousseau glorificou os valores da vida natural e atacou a corrupção, a avareza
e os vícios da sociedade civilizada. Fez inúmeros elogios à liberdade que desfrutava o
selvagem, na pureza do seu estado natural, contrapondo-a à falsidade e aos artifícios
do homem civilizado [...].
A Pedagogia liberal tradicional, a tendência tradicional é marcada pela
concepção do homem em sua essência. Sua finalidade de vida é dar expressão à sua
própria natureza. A pedagogia tradicional preocupa-se com a universalização do
conhecimento. O treino intensivo, a repetição e a memorização são as formas pelas
quais o professor, elemento principal desse processo, transmite o acervo de
informações aos seus alunos. Estes são agentes passivos aos quais não é permitida
nenhuma forma de manifestação. Os conteúdos são verdades absolutas, dissociadas
da vivência dos alunos e de sua realidade social.
Os métodos baseiam-se tanto na exposição verbal como na demonstração dos
conteúdos, que são apresentados de forma linear e numa progressão lógica, sem levar
em consideração as características próprias dos alunos, muitas vezes encarados como
adultos em miniatura. O professor é detentor do saber e deve avaliar o seu aluno
através de provas escritas, orais, exercícios e trabalhos de casa. Esse tipo de
avaliação geralmente vem regado de um esforço negativo, com ameaças, punições e
até mesmo redução de notas em função do comportamento do aluno durante as aulas.
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Ao refletir sobre a pedagogia tradicional, percebe-se que ela continua forte e
persistente na grande maioria das escolas e universidades.
A Pedagogia liberal renovada, parafraseando LIBÂNEO, a tendência renovada
manifesta-se por meio de duas versões:
•

renovada progressista ou programática, que tem em Anísio Teixeira seu
principal expoente;

•

renovada não-diretiva, com Carl Roger como elemento de destaque, o qual
enfatiza

também

a

igualdade

e

o

sentimento

de

cultura

como

desenvolvimento de aptidões individuais.
Na concepção renovada progressista, cabe à escola adequar as necessidades
do indivíduo ao meio social em que está inserido, tornando-se mais próxima da vida. Já
a concepção renovada não-diretiva relega à escola o papel de formar atitudes e, para
isso, esta deve estar mais preocupada com os aspectos psicológicos do que com os
aspectos pedagógicos ou sociais.
A pedagogia renovada é conhecida também como Pedagogia Nova, Escola
novismo ou ainda Escola Nova. A necessidade de democratizar a sociedade fez com
que o movimento da Escola Nova acontecesse paralelamente à pedagogia tradicional,
buscando reformas educacionais urgentes, emergindo da própria população a
necessidade de uma consciência nacional.
"Por educação nova entendemos a corrente que trata de mudar o rumo da
educação tradicional, intelectualista e livresca, dando-lhe sentido vivo e ativo. Por isso
se deu também a esse movimento o nome de escola ativa" (LUZURIAGA, 1980, p.
227).
A Escola Nova tem seus objetivos concentrados no aluno. Os educadores que
adotam essa concepção acreditam em uma sociedade mais justa e igualitária, na qual
caberia à educação adaptar os estudantes ao seu ambiente social.
"Do ponto de vista da Escola Nova, os conhecimentos já obtidos pela ciência e
acumulados pela humanidade não precisariam ser transmitidos aos alunos, pois
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acreditava-se que, passando por esses métodos, eles seriam naturalmente
encontrados e organizados" (FUSARI e FERRAZ, 1992, p. 28).
No tocante às teorias e práticas estéticas, a pedagogia escolanovista rompe
com as "cópias de modelos", e parte para a criatividade e a livre-expressão. A estética
moderna privilegia a inspiração e a sensibilidade, acentuando o respeito à
individualidade do aluno.
Se por um lado esses aspectos foram importantes para o rompimento com os
padrões estéticos e metodológicos tradicionais, por outro, criou-se uma postura nãodiretiva, onde tudo em arte era permitido em nome da livre-expressão. A preocupação
em Artes Visuais passa a ser como o "desenho livre" e o conhecimento é deixado de
lado, caindo no espontaneísmo. Seu objetivo principal é o desenvolvimento da
criatividade. Porém, na tentativa exagerada de busca da criatividade do aluno, muitos
professores desviam-se da real proposta da Escola Nova.
A Pedagogia liberal tecnista, aparece nos Estados Unidos na segunda metade
do século XX e é introduzida no Brasil entre 1960 e 1970. Nessa concepção, o homem
é considerado um produto do meio. É uma conseqüência das forças existentes em seu
ambiente. A consciência do homem é formada nas relações acidentais que ele
estabelece com o meio ou controlada cientificamente através da educação.
A educação atua, assim, no aperfeiçoamento da ordem social vigente (o
sistema capitalista), articulando-se diretamente com o sistema produtivo; para tanto
emprega a ciência da mudança de comportamento, ou seja, a tecnologia
comportamental. Seu interesse imediato é o de produzir indivíduos "competentes para
o mercado de trabalho, transmitindo, eficientemente, informações precisas, objetivas e
rápidas" (LÍBANO, 1989, p. 290).
A prática escolar nessa pedagogia tem como função especial adequar o
sistema educacional com a proposta econômica e política do regime militar,
preparando, dessa forma, mão-de-obra para ser aproveitada pelo mercado de trabalho.
A Pedagogia progressista, a tendência progressista é resultado da inquietação
de muitos educadores que, a partir da década de 60, manifestam suas angústias em
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relação ao rumo que vem tomando a educação. Suas discussões e questionamentos
dirigem-se à educação, com ênfase na escola pública, no que diz respeito à real
contribuição desta para a sociedade.
Essas discussões têm contribuído para mobilizar novas propostas pedagógicas
que

apontam

para

uma

educação

conscientizadora

do

povo

e

para

um

redimensionamento histórico do trabalho escolar público, democrático e de toda a
população (FUSARI e FERRAZ, 1992, p. 40).
Segundo LIBÂNEO, o termo progressista é tomado emprestado de Snyders e
utilizado nesses estudos para:
Designar as tendências que, partindo de uma análise crítica das realidades
sociais, sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação. Evidente
que a pedagogia não tem como institucionalizar-se numa sociedade capitalista; daí ser
ela um instrumento de luta dos professores ao lado de outras práticas sociais (1989, p.
32).
A pedagogia progressista apresenta-se por meio das tendências libertadora,
libertária e a crítico-social dos conteúdos. Nessas concepções, a escola deve ser vista
como o ambiente onde acontecem:
[...] conflitos, interesses sociais contraditórios, lutas de poder, e no qual é
possível criar-se um discurso crítico capaz de desvelar esta realidade, seus
condicionamentos sócio-econômicos e as condições necessárias à sua superação.
Neste contexto, torna-se imprescindível a discussão sobre a cultura popular versus
cultura erudita, enfim, passa-se necessariamente a discutir a problemática da
democratização da cultura (FOERSTE, 1996, p. 43).
A Pedagogia progressista libertadora, essa tendência tem sua origem ligada
diretamente com o método de alfabetização de Paulo Freire. Nessa concepção, o
homem é considerado um ser situado num mundo material, concreto, econômico,
social e ideologicamente determinado. Sendo assim, resta-lhe transformar essa
situação. A busca do conhecimento é imprescindível, é uma atividade inseparável da
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prática social, e não deve se basear no acúmulo de informações mas, sim, numa
reelaboração mental que deve surgir em forma de ação, sobre o mundo social.
Assim, a escola deve ser valorizada como instrumento de luta das camadas
populares, propiciando o acesso ao saber historicamente acumulado pela humanidade,
porém reavaliando a realidade social na qual o aluno está inserido. A educação se
relaciona dialeticamente com a sociedade, podendo constituir-se em um importante
instrumento no processo de transformação da mesma. Sua principal função é elevar o
nível de consciência do educando a respeito da realidade que o cerca, a fim de torná-lo
capaz para atuar no sentido de buscar sua emancipação econômica, política, social e
cultural.
Pedagogia progressista libertária, valoriza a experiência de autogestão,
autonomia e não-diretividade. Pode-se dizer que a pedagogia libertária tem em comum
com a pedagogia libertadora "a valorização da experiência vivida como base da relação
educativa e a idéia de autogestão pedagógica" (LUCKESI, 1993, p. 64). Nessa
concepção, a idéia de conhecimento não é a investigação cognitiva do real mas, sim, a
descoberta de respostas relacionadas às exigências da vida social. Essa tendência
acredita na liberdade total; por isso dá mais importância ao processo de aprendizagem
grupal do que aos conteúdos de ensino.
Pode-se afirmar que a pedagogia libertária "abrange quase todas as
tendências anti-autoritárias em educação, como a psicanalítica, a anarquista, a dos
sociólogos e também a dos professores progressistas" (LIBÂNEO, 1989, p. 39). Em
resumo, o professor assume a função de conselheiro e, muitas vezes, também a de
instrutor-monitor.
Pedagogia progressista crítico-social dos conteúdos, essa tendência também é
conhecida por pedagogia histórico-crítica. Surgiu no início da década de 80 e difere das
duas progressistas anteriores pela ênfase que dá aos conteúdos, confrontando-os com
a realidade social. Sua tarefa principal centra-se na difusão dos conteúdos, que não
são abstratos, mas concretos. A ênfase dada ao conteúdo provoca polêmica por parte
de alguns educadores preocupados com tais questões.
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Nesse sentido, cabe ao professor escolher conteúdos mais significativos para o
aluno, os quais passam a contribuir na sua formação profissional. Tudo isso visando à
inserção do aluno no contexto social. Na realidade, não basta que os conteúdos sejam
bem ensinados, é preciso que tenham significação humana e social.
1.2 Evolução da Tecnologia da Informação
O desenvolvimento da Tecnologia da Informação e Comunicação – TICs surgiu
com a ordem cronológica em diferentes épocas dos computadores, que

consiste em

um dispositivo que processa dados, armazena e gera informação, permitir transmitir
dados tanto da fonte como destino.
Destacando as características da evolução dos computadores na ordem
cronológica segundo Stallings (2009):
•

Primeira geração: de 1946 a 1957 é desenvolvido o primeiro computador
digital eletrônico de propósito geral em do mundo na Universidade da
Pensilvânia, o ENIAC (Electrical Numerical Integrador and Calculator –
Computador e Integrador Numérico Eletrônico). O projeto foi uma resposta
às necessidades dos Estados Unidos diante da guerra.

•

Segunda geração: de 1958 a 1964, foi inventado pela Bell Laboratories um
componente menor e mais barato do que a válvula (utilizado no ENIAC) o
transistores, iniciando uma revolução na indústria eletrônica tornando-se os
computadores mais compactos e comercialmente disponíveis.

•

Terceira geração: de 1965 a 1971, os computadores de segunda geração
continham cerca de 10 mil transistores, surgindo a necessidade da criação
de uma nova tecnologia a microeletrônica com a invenção do circuito
integrado. Esse circuito caracteriza a terceira geração de computadores, os
CI assim com são conhecidos constituem o encapsulamento de milhares
de transistores.

•

Quarta geração: de 1972 a 1977: foi caracterizado pela memórias de
semicondutores e os microprocessadores onde a Intel desenvolveu o 4004,
sendo o primeiro processador a conter todos os componentes de uma
CPU, utilizado comercialmente nos computadores, conhecidos como PC.
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•

Quinta geração 1978 aos dias de hoje: o custo dos computadores começou
a cair ano após ano, o poder de processamento crescia, caracterizada pelo
surgimento das diferentes mídias (multimídias), que passaram a ser
integradas, com a capacidade de manipular itens como texto, som,
Imagem, animação e vídeo de maneira agrupada. Atualmente muitas
escolas utilizam esses recursos, permitindo ao aluno um maior poder de
ação sobre os materiais didáticos, ao contrário do que acontecia
anteriormente nas escolas tradicionais.

1.3 Evolução da Comunicação
O advento das redes de computadores, especialmente da World Wide Web
(www) e das tecnologias de comunicação da Internet, a partir da década de 1990,
marcou o início de uma nova fase, onde quase todos usuários de computador
residenciais acessavam a Internet por meio de linha telefônica discada analógica dialup. Atualmente, muitos países não desenvolvidos ou em desenvolvimentos
principalmente em áreas rurais onde o acesso a uma estrutura de rede de banda larga
é indisponível, utilizam a Internet discada. Essas tecnologias proporcionaram,
principalmente: o acesso remoto ao conhecimento e a possibilidade de uma
comunicação em via-dupla, implicando uma maior interação entre os participantes
(Kenski, 2006; Belloni, 2001). A internet hoje é provavelmente o maior avanço da
tecnologia criada pela humanidade, com milhares de usuários conectados ao mesmo
tempo, através de telefones, tabletes, notbooks, computadores. Em julho de 2008,
havia aproximadamente 600 milhões de dispositivos conectados à Internet [ISC, 2009],
sem contar os telefones celulares e outros dispositivos que são conectados a rede
intermitente. A Internet se tornou essencial para muitas instituição hoje, incluindo
escolas e universidades. A inovação na área de redes de computadores Internet
continua a passos largos. Há progressos em todas as áreas, incluindo desenvolvimento
de novas aplicações, telefonia por Internet, videoconferências, acesso sem fio,
televisão sobre rede, tela aulas, facilitada pelas velocidades de transmissão mais altas.
1.3.1 Dial-up
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Segundo Kurose, (2009), dial-up é o termo usado para um software que o
usuário para discar (em inglês, dial) um número de telefone do provedor de serviço de
Internet – ISP e realiza uma ligação telefônica tradicional, o computador é ligado a um
modem discado, que por sua vez, é conectado à linha telefônica analógica da
residência. Essa linha telefônica é composta por cabos de cobre trançados e é a
mesma linha telefônica utilizada para fazer ligações comuns. O modem da residência
converte a saída digital do computado em um formato analógico apropriado para
transmissão pela linha telefônica analógica. Na outra extremidade da conexão, um
modem do ISP converte o sinal analógico em forma digital para inserir dados no
roteador ISP.
O acesso a rede dial-up possui duas desvantagem principais. Em primeiro
lugar, é extremamente lento, fornecendo uma taxa máxima de transmissão de 56 kbps.
Em segundo lugar, o acesso discado bloqueá a linha telefônica comum do usuário,
enquanto uma pessoa usa o modem para acessar a rede, não se pode receber ou
realizar ligações comuns com a mesma linha.
1.3.2 Linha Digital de Assinante
Segundo Kurose, (2009), Linha Digital de Assinante – DSL, é o acesso direto
via cabo a grande rede de comunicação mundial Internet, mais de 50% das residências
possuem acesso a banda larga, sendo que a Coreia do Sul, Islândia, Holanda,
Dinamarca e Suíça lideram com mais de 74% nas residências em 2008 [ITIF, 2008].
Nos Estados Unidos, Canadá, e particularmente na Europa, a DSL domina cerca de
90% das conexões banda larga.
Normalmente uma residência obtém acesso DSL, Internet da mesma
operadora que fornece acesso telefônico local cabeado, a linha telefônica conduz,
simultaneamente, dados e voz, que são codificados e decodificados em diferentes
frequências. Assim, quando a DSL é utilizada, uma operadora do cliente é também seu
provedor de serviço de Internet (ISP).
A tecnologia DSL possui duas principais vantagens sobre o acesso discado.
Primeiro, ela pode transmitir e receber dados a taxas muito mais elevadas.
Normalmente, em cliente DSL terá uma taxa de transmissão na faixa de 1 a 50 Mbps
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da Central Telefônica para residência e a taxa de recebimento de 128kbps a 10Mbps.
Em razão das taxas de transmissão e recebimento serem diferentes, o acesso é
conhecido como assimétrica. A segunda vantagem principal é que os usuários podem,
simultaneamente, falar ao telefone e acessar à Internet. Diferentemente do acesso dialup, os usuários não discam um número de telefone o ISP para acessar à rede, pelo
contrário, eles têm uma conexão permanente ao DSL do provedor e portanto, à
Internet.
1.3.3 Cabos de Cobre
Muitas residências e empresas, recebem o sinal da rede mundial através de
cabos ligados diretos ao usuário, comparando como o sistema tradicional de canais de
televisão que distribui através de um cabo a transmissão de sinal do seu canal. O
acesso à Internet a cabo necessita de modens denominados de modem a cabo,
normalmente um dispositivo externo do computador. Uma característica da
comunicação a cabo é que ela é uma conexão ponto a ponto, isso que dizer a conexão
é dedicada a ISP e não compartilhada. Portanto a capacidade de transmissão é
superior a DSL.
1.3.4 Fibra Ótica
A fibra ótica – FTTH (Fiber-to-he-Home), pode oferecer taxas de transmissão
significativamente mais altas do que o par de fios de cobre trançado ou o cabo de
cobre. Algumas operadoras locais, recentemente passaram a utilizar fibra ótica nas
residências, agora oferecem acesso à Internet de alta velocidade, bem como serviços
telefônico e televisão através de fibra óticas. Nos Estados Unidos, a Veriozon saiu na
frente com a tecnologia FTTH, lançando o serviço FIOS [Verzion FIOS, 2009].
Existem várias tecnologia concorrentes para a distribuição ótica das Centrais
às residências. A rede de comunicação mais simples de distribuição ótica é chamada
fibra direta, para a qual existe uma fibra saindo da Central para cada residência. Essa
distribuição pode fornecer uma alta largura de banda, uma vez cada usuário recebe
uma própria fibra dedicada diretamente da Central telefônica. Geralmente, cada fibra
que sai da Central telefônica é compartilhada por vários usuários residenciais, a fibra é
dividida em fibras individuais do cliente somente após ela se aproximar relativamente

17

das residências. A FTTH pode prover taxas de acesso à Internet na faixa de gigabits
por segundos.
1.3.5 WiFi
Está cada vez mais comum as pessoas acessarem a Internet sem fio, seja por
laptop ou por um aparelho portátil, como smartfones, tablet. Um usuário sem fio
geralmente deve estar no espaço de alguns metros do ponto de acesso. Nas redes de
acesso sem fio em amplas áreas, são transmitidos para estação-base por meio da
mesma infraestrutura sem fio utilizada para telefone celulares. Neste caso a estaçãobase é controlada pelo provedor de rede. A rede sem fio é regulamentada pelo Instituto
de Engenharia Eletro Eletrônico - IEEE e está presente em todos os lugares,
universidades, escolas, praças, shopping.
Muitas residências unem o acesso residencial banda larga com a tecnologia
sem fio a um custo cada vez mais acessível, essa rede consiste em um dispositivo
móvel WiFi e uma estação base conhecida como Ponto de Acesso – AP, conectada ao
rede cabeada conectado ao modem com acesso a Internet. Para acessar a Internet em
áreas amplas, sem fio, utilizamos uma infraestrutura denominada WiMax que consiste
uma tecnologia de alta velocidade sem fio, o WiMax funciona independentemente de
uma rede de telefonia celular e chegando a uma taxa de transferência de 50Mbps e
com distância até dez quilômetros.
1.3.6 3g e 4g
O termo 3G faz referência à terceira geração de tecnologias de telefonia móvel.
O acesso à internet a partir de dispositivos móveis se tornou ainda mais popular com
os padrões 3G por causa de sua velocidade, fazendo inclusive com que muita gente
pense que estes dois caracteres são meros sinônimos de "internet no celular", mas é
muito mais do que isso. A ideia principal do 3G é a de fazer com que os usuários
possam ter acesso móvel à internet com qualidade similar às conexões fixas de banda
larga, de forma a conseguir aproveitar recursos como streaming de vídeo, aplicações
de áudio, mensagens multimídia, entre outros. Não por menos, as operadoras
começaram inclusive a comercializar os chamados "modems 3G", dispositivos
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equipados com cartões SIM desenvolvidos para permitir acesso à internet via redes 3G
em notebooks e desktops.
A quarta geração 4G da telefonia móvel tem início com a tecnologia LTE, sigla
para Long Term Evolution (algo como "Evolução de Longo Prazo"). Trata-se de mais
uma proposta apresentada pela 3G. Apesar de, na visão da ITU (International
Telecommunication Union), entidade ligada à Organização das Nações Unidas, o LTE
não cumprir com todas as exigências técnicas necessárias para ser considerada um
padrão 4G, comercialmente, a tecnologia é aceita como tal. O padrão LTE chama a
atenção pelas velocidades com as quais pode trabalhar: dependendo da combinação
de recursos implementados na rede e do aparelho do usuário, pode-se chegar a taxas
de 300 Mb/s para download e 75 Mb/s para upload.
1.3.7 PLC (Power Line Communication)
Tecnologia da Internet pela rede elétrica – PLC, que permite o tráfego de voz,
dados e imagens. Conhecida como PLC (Power Line Communication), a nova forma de
acesso à web já existe há cerca de dez anos e é vendida na Europa a links de 4,5
Mbps que devem chegar a 14 Mbps. No Brasil, o uso começou no Paraná, na
fornecedora de energia elétrica local, no final da década passada. Desde então, foi
desenvolvida uma tecnologia compatível com o sistema elétrico brasileiro, que foi
testado nos últimos dois anos, até ser homologado.
A principal vantagem dessa tecnologia, é que fornecerá acesso à web pela
tomada assim aproveita uma estrutura já existente para chegar a regiões onde outras
alternativas de acesso rápido ainda não estão disponíveis. Com o PLC, a tomada
elétrica vira o ponto principal de comunicação da residência ou da empresa.
A PLC pode ser a solução chave para levar a Internet (com seus governos
eletrônicos) e a telefonia para qualquer casa com uma conexão elétrica, uma solução
de acesso popular quando combinada com o uso de uma caixa pequena tipo WebTV
usada com um aparelho comum de televisão.
Considero que o surgimento da tecnologia na educação, propiciou que as
pessoas – professores e/ou alunos – tenham acesso às informações e possam entrar
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em contato com dados recentes em todas áreas, proporcionando o surgimento de
novas formas de construir o conhecimento. Autores como McLuhan (1979) e Levy
(1999) defendem, ainda, a idéia de que o mundo está cada vez mais interligado, e o
conhecimento de um se correlaciona às práticas e habilidades de outros.
Importante considerar que os tempos atuais são marcados por severas
mudanças, e a transformação decorrente é planetária, veloz e em tempo real (LEVY,
2001). É a cultura da transformação, que transforma tudo, inclusive a educação, e
derruba paradigmas em grande velocidade.
McLuhan (1979), há 40 anos, apontou que uma instituição de ensino que se
pretenda inserir na nova configuração social planetária deve fazer uso apropriado dos
meios de comunicação, em vista a transpor os muros que separam a escola de todo o
debate das diferenças étnicas, sexuais, políticas, sociais, econômicas, ambientais,
presentes no dia-a-dia dos estudantes da era eletrônica, de forma a promover um
diálogo com a vida cotidiana.
Ao comentar sobre esses meios no dia-a-dia dos alunos e sua utilidade na
escola, McLuhan assinala:
Hoje, esses novos meios ameaçam, em lugar de meramente
reforçarem, os métodos da aula tradicional. É comum
responder a essa ameaça com denúncias sobre o caráter e
os efeitos infelizes do cinema, da televisão, da internet. As
suas boas e más características em forma e conteúdo,
quando colocadas cuidadosamente, podiam ter-se
convertido numa importante e vantajosa aquisição para o
professor. Onde o interesse do estudante já estiver
focalizado, aí se encontra o ponto natural para a elucidação
de outros problemas e interesses. A tarefa educativa não é
fornecer, unicamente, os instrumentos básicos da
percepção, mas também desenvolver a capacidade de
julgamento e discriminação através da experiência social
corrente. [...] Ser articulado e perspicaz a respeito das
questões e informações correntes é a marca que distingue
um homem educado (1979, p.19).

A escola-planeta, preconizada por McLuhan (1979), pressupõe pensar a
educação contemporânea sob uma nova perspectiva, atravessada pelos meios de
comunicação com suas redes, tecnologias e linguagens, capaz de aportar
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contribuições que visem à politização/emancipação do indivíduo e cuja essência esteja
na polifonia das vozes.
Segundo Lima (1996), o modelo de educação que ainda se aplica, do ponto de
vista da relação ciência-educação, é muito mais próximo do modelo educacional
desenvolvido a partir da evolução da prática dos mosteiros medievais (séculos XII e
XIII) do que de algo que possa representar a síntese do conhecimento humano na
medicina, psicologia, eletrônica, comunicação etc.
O mesmo autor compara os métodos de ensino praticados àquela época com
os em vigor ainda hoje. Assinala que diferenças há, mas se tem dificuldade para
perceber que situações substanciais foram colocadas na prática (LIMA, 1996). O
espaço físico, a organização de classe, os recursos (por exemplo, o quadro de giz), a
separação dos conteúdos por horários, os exercícios escritos, o currículo escolar
fragmentado em disciplinas, entre outros aspectos, estão presentes na escola pelo
menos há 600 anos com características primárias muito semelhantes. Nesse processo,
talvez o que tenha marcado mais as mudanças no ensino não seja a forma de ensinar
nem de aprender, mas as questões de caráter social, ideológico e ético que circundam
a sociedade na qual a escola está inserida.
Assim, o ato educativo tem características históricas, sendo construído a partir
dos anseios, desejos e conflitos dos sujeitos nele envolvidos e das realidades sociais,
econômicas e políticas nas quais se insere, e as mudanças na educação acontecem a
partir da construção individual e social do conhecimento pelos sujeitos e seus
contextos.
1.4 História da Tecnologia Educacional no Brasil
A entrada da informática na educação, no Brasil, está ligada diretamente ao
ingresso dos microcomputadores, que ocorreu nos últimos trinta anos, principalmente
no

campo

da

microeletrônica,

acarretando

inúmeras

transformações.

Essas

transformações ocorreram em vários setores econômicos, como indústrias, bancos e
telecomunicações, que passaram a ter como base de seu desenvolvimento a
informática.
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Desta forma, classificamos os principais investimentos em educação com
tecnologia no país:
•

1981– Política de Informática Educativa (PEI), do governo federal, das
secretarias estaduais e municipais de educação e das universidades, a fim
de inserir o computador no processo ensino-aprendizagem.

•

1982 – Centro de Informática Educativa do MEC – CENIFOR, subordinado
à Fundação Centro Brasileiro de TV Educativa, seu papel era assegurar a
pesquisa, o desenvolvimento, a aplicação e a generalização do uso da
informática no processo de ensino-aprendizagem em todos os níveis e
modalidades.

•

1983 – Comissão Especial de Informática na Educação (CE/IE), que
elaborou e aprovou o projeto Educom – Educação com computadores,
ficando a cargo da FUNTEVÊ, apoiado financeiramente pela Secretaria
Especial de Informática (Seinf-MEC), pelo CNPq e pela Financiadora de
Estudos e Projetos (Finep).

•

1985 – I Plano Setorial: Educação e Informática, prevendo ações nos
segmentos de ensino e pesquisa relacionadas ao uso e aplicação da
informática na educação.

•

1986 – Comitê Assessor de Informática na Educação de Primeiro e
Segundo Graus – CAIE/SEPS, aprovou-se o programa de ação imediata
em informática na educação.

•

1988 – Realizou-se o III Concurso Nacional de Software Educacional
Brasileiro, e a Organização dos Estados Americanos (OEA) convidou o
MEC-Brasil para avaliar o programa de informática aplicada à educação
básica do México. O resultado foi um projeto multinacional de cooperação
técnica e financeira integrado por sete países (Argentina, Brasil, Chile,
Colômbia, Costa Rica, República Dominicana e Venezuela), com o objetivo
de utilizar as redes telemáticas para a formação de professores,
investigadores, administradores escolares e membros da comunidade, para
auxiliar a implantação da informática na educação e a promoção de
mudanças na escola pública.
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•

1989 – Jornada de Trabalho Latino-Americano de Informática na Educação
e Reunião Técnica de Coordenação de Projetos em Informática na
Educação; a Unicamp avançou implantando o II Curso de Especialização
em Informática na Educação – Projeto Formar II. Outro fator importante foi
que o Conselho Nacional de Informática e Automação (CONIN) alterou a
redação do II Plano Nacional de Informática e Automação, introduzindo
ações de informática na educação, implantando núcleos de informática em
educação nas instituições de ensino superior, secretarias de educação e
escolas técnicas, no sentido de criar ambientes informatizados para
atendimento à clientela de primeiro, segundo e terceiro graus, educação
especial e ensino técnico, para o desenvolvimento de pesquisa e formação
de recursos humanos; instituiu-se o Proninfe (Programa Nacional de
Informática na Educação).

•

1991 – Aprovado o 1º Plano de Ação Integrada (Planinfe), para
desenvolver nos anos de 1991 a 1993 um plano de ação integrada com
objetivos, metas e atividades para o setor da informática educativa; criouse o Comitê Assessor de Informática Educativa.

•

1996 – Foi criada a Secretaria de Educação a Distância – SEED, e também
foi apresentado o documento básico “Programa Informática na Educação”,
tendo como função básica promover o uso da informática como ferramenta
de enriquecimento pedagógico no ensino público médio.

•

2000 – Projeto Rede Telemática para Formação de Educadores a
Distância. O projeto formava professores, administradores, pesquisadores
e membros das comunidades escolares em informática na educação,
analisando, estudando e programando as mudanças pedagógicas e de
gestão da escola, integrando a comunidade e a escola, envolvendo e
formando continuamente os seus integrantes.

•

2010 – O governo federal instalou 6,6 mil telecentros em 5,4 mil cidades
brasileiras. Os telecentros são dotados de dez computadores, servidor
central, central de monitoramento, impressora, mobiliário e conexão
internet.

•

2010 – Parcialmente, o Estado de São Paulo promoveu a inclusão digital
implementando 519 postos do Acessa São Paulo, atendendo a 464
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municípios paulistas. Também foi criado o programa Acessa Escola em
3.752 escolas da rede pública estadual. Esse programa tem um diferencial
ao utilizar estagiários, cerca de 13.086, que serão os responsáveis pelo
atendimento aos alunos nas salas de informática, que permanecem abertas
o dia todo.
Atualmente, o MEC tem procurado, através de seus projetos, fundamentar nas
escolas um enorme potencial didático-pedagógico, ampliando oportunidades onde os
recursos são escassos, familiarizando o cidadão com a tecnologia que está em seu
cotidiano, dando respostas flexíveis e personalizadas para pessoas que exigem
diversidade maior de tipos de educação.
Outro fator é a criação de espaços educacionais que promovam a formação e o
conhecimento em informática educativa, motivando os profissionais e alunos para
aprender continuamente, em qualquer estágio de suas vidas.
Agora com a entrada das redes sociais, novos caminhos e novos rumos estão
sendo tomados na interpretação e mediação desta poderosa ferramenta de apoio ao
aprendizado.
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Capítulo 2
TECNOLÓGICAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS UNIVERSIDADES
PÚBLICAS

O conviveu da sociedade com a tecnologia, gera cada vez mais a necessidade
de aprender o que a tecnologia oferece com isso nos força a utilizar a tecnologia como
ferramenta de apoio na educação superior. O progresso tecnológico, positivamente
serve a toda a sociedade estimulando conhecimento, desta forma contribuindo para
uma nova educação, consequentemente nas universidades públicas.
Em seus textos, Kenski (1996, 2007) demonstra que as tecnologias – das mais
simples às mais sofisticadas – estão presentes em nossas vidas, seja em nossas casas
ou em lugares públicos, e que nós nos acostumamos com elas, a ponto de se tornarem
indispensáveis.
No dia-a-dia de nossas vidas, várias tecnologias são utilizadas, desde a
cafeteira que faz parte da nossa primeira refeição, a geladeira que armazena os
alimentos, ao transporte que nos leva e traz para o trabalho. Muitos deles não são visto
como tecnologia, embora tenham sido desenvolvidas devido às tecnologias
sofisticadas.
Castells (1996, p.5-11) explica que a tecnologia influencia as ciências e as
máquinas, porém também exerce uma força sobre o ambiente social organizacional.
Para o autor, tanto a ciência quanto a tecnologia são forças consideráveis no
crescimento contínuo da sociedade nos últimos anos. Assim, os processos e as
instituições sociais se viram envoltas em forças produtivas, o que resultou na
diversificação da estrutura ocupacional da sociedade no que se refere às suas
atividades.
O filósofo canadense McLuhan, foi um precursor nos estudos sobre tecnologia
e sobre a influência dos meios de comunicação junto à sociedade. Há quarenta anos,
em sua obra Os meios de comunicação como extensões do homem, sustentou a idéia
de que (1979, p.76-77) "a palavra falada foi a primeira tecnologia pela qual o homem
pode desvincular-se de seu ambiente e retomá-lo de novo modo". Portanto, a
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linguagem oral, a escrita e a (atual) linguagem digital são exemplos de tecnologias. O
autor segue esclarecendo que "[...] todas as tecnologias são extensões de nossos
sistemas físicos e nervosos, tendo em vista o aumento da energia e da velocidade”
(MCLUHAN, 1979, p.108-109). Seguindo esta linha de raciocínio, podemos identificar
que tecnologias são meios de interação entre as pessoas, que vão além do uso como
ferramentas. As tecnologias facilitam e propiciam interação e comunicação.
Kenski (2007) também escreve sobre as tecnologias como facilitadores de
interação e comunicação. Ela explica que para viabilizar a comunicação entre seus
semelhantes, o homem criou um tipo especial de tecnologia, a tecnologia da
inteligência, onde esta não existe como máquina, mas como linguagem. A autora
exemplifica ao escrever sobre a linguagem escrita, firmando que através dela o ser
humano conquistou autonomia da informação. "A tecnologia da escrita, interiorizada
como comportamento humano, age com o pensamento [...] tornando-se assim,
ferramenta para ampliação da memória e para a comunicação" (KENSKI, 2007, p.31).
Portanto, as Tecnologias influenciam na forma de vida, trabalho e nos
processos de ensino e aprendizagem da alfabetização a educação superior.
As Instituições de educação superior – IES, segundo o Instituto Nacional de
Ensino e Pesquisa (INEP, 2009), são classificadas conforme dois critérios, organização
acadêmica e categoria administrativa. O primeiro critério, que se refere à estrutura das
instituições distingue os seguintes tipos: universidades, centros universitários, centros
federais de educação tecnológica, faculdades integradas, faculdades e institutos ou
escolas superiores. Tais tipos podem ser agrupados em dois grupos: as instituições
universitárias, que congregam universidades e centros; e as instituições nãouniversitárias, englobada pelas demais.
As Universidades Públicas são instituições de ensino superior com importante
contribuição na sociedade, gerando e transmitindo conhecimento, através das
pesquisas que desenvolve e dos alunos que forma. As Universidades públicas são
universidades mantidas pelo governo de um país, estado, município, ou seja, são
instituições de ensino superior mantidas pelo poder público, podem ser federais,
estaduais ou municipais.
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De acordo com Nunes (2007), as universidades e instituições de educação
superiores privadas e públicas são aparentemente iguais, porque ambas militam na
oferta de educação superior.
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (1996), as
universidades públicas têm como finalidade de:
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do
espírito científico e do pensamento reflexivo;
II - formar diplomados nas diferentes áreas de
conhecimento, aptos para a inserção em setores
profissionais e para a participação no desenvolvimento da
sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua;
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação
científica, visando o desenvolvimento da ciência e da
tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo,
desenvolver o entendimento do homem e do meio em que
vive;
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais,
científicos e técnicos que constituem patrimônio da
humanidade e comunicar o saber através do ensino, de
publicações ou de outras formas de comunicação;
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento
cultural e profissional e possibilitar a correspondente
concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo
adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do
conhecimento de cada geração;
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo
presente, em particular os nacionais e regionais, prestar
serviços especializados à comunidade e estabelecer com
esta uma relação de reciprocidade;
VII - promover a extensão, aberta à participação da
população, visando à difusão das conquistas e benefícios
resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e
tecnológica geradas na instituição.

De forma geral, as colocações aqui relatadas mostram que as tecnologias
ampliam as possibilidades de adquirir conhecimento de forma dinâmica. Podendo ser
entendida como uma ferramenta de apoio a educação superior, que possibilita a
atender a necessidade ou interesse de uma sociedade. Proporcionando o acesso as
informações de forma acelerado.

27

2.1 O uso das ferramentas tecnológicas na educação
A tecnologia da informação e comunicação – TICs, caracteriza por agilizar a
transmissão e distribuição de informação, são consideradas TICs utilizada na educação
os computadores, data show, impressora, internet, TV, correio eletrônico, fórum de
discussão, chats, sites, AVA, vídeo conferencia, rede de computadores, entre outros.
As TICs relacionadas com a educação é evidenciado por Porto (2005). A
autora refere-se às tecnologias, mais especificamente, da comunicação e informação
como "sendo não apenas equipamentos e/ou ferramentas de ensino, mas como um
conjunto de processos usados na interação entre pessoas, que põe em discussão
questões individuais, referentes aos interesses e subjetividades dos sujeitos, e
questões coletivas, referentes aos contextos socioculturais dos indivíduos" (2005, p.4).
Portanto, as TICs proporcionam a interação entre as pessoas, desta forma
servindo como uma ferramenta da educação e aprendizagem.
Apesar dos avanços tecnológicos cada vez mais fazerem parte da realidade
educacional, não podemos esquecer que o ensino, em geral, continua a ser feito
predominantemente pela oralidade e pela escrita, que são entendidas por Lévy (1993),
pensador dos complexos movimentos da tecnociência na atualidade, como tecnologias
fundamentais.
Nem tudo, ou muito pouco do que se imaginou nos primórdios do século
passado, com relação à tecnologia na educação foi posto em prática. Há explicações
de toda ordem. Lima (1996) nos faz refletir a partir de seu instigante e polêmico
posicionamento sobre o lugar que tem o educador no processo de formação do
cidadão, afirmando que a educação, por resistência dela própria, foi a área que menos
se beneficiou dos avanços científicos da tecnologia dos últimos séculos.
Desta forma vale ressaltar que a tecnologia por si só não é capaz de promover
uma boa educação. Os professores precisam propor metodologias que envolva
diferentes usos das tecnologias. A questão do acesso às tecnologias é um tanto
polêmica (Horta, 2007; Silva et al, 2004), especialmente quando o tema é Educação e
Tecnologia. Considerando o acesso regular às TIC é de fundamental importância para

28

o bom acompanhamento. Nota-se ao adentrar em um cenário com educação e
tecnologia, alinhados com a mesma finalidade, os estudantes mantem-se motivados.
Desse modo, a tecnologia precisa ser organizada de forma a incentivar constantemente
o interesse do aluno.
A nosso ver, uma das características mais importantes no uso das TICs na
aprendizagem é a questão do trabalho colaborativo. Ouvir a sugestão do outro,
argumentar, tirar conclusões e solucionar problemas em grupo é importante para o
desenvolvimento de habilidades na formação do indivíduo.
Portanto, percebemos a tecnologia como um instrumento importante para a
educação, desde que esteja aliada aos saberes do aluno e ao contexto da instituição
de ensino. Kenski (2003) enfatiza a importância de algumas mudanças no ambiente
educacional, visando à utilização da tecnologia para dinamizar as relações entre
professor, aluno e conhecimentos. Segundo a autora, o processo de ensino depende
muito mais da interação entre as pessoas do que das ferramentas tecnológicas por
elas utilizadas. As mudanças no ambiente educacional, citadas pela autora, dependem
também do modelo de escola vigente. Ainda encontramos, no sistema educacional
brasileiro, um ensino segundo uma postura tradicional no qual o professor é visto como
aquele que apenas transmite o conhecimento. Nessa postura, o espaço educacional
não favorece o diálogo, entendendo o aluno como um sujeito passivo.
As tecnologias que propiciam a interação e a comunicação entre professor e
alunos "realizam o acesso, a veiculação das informações e todas as demais formas de
ação comunicativa, em todo o mundo, através de seus suportes (mídias, como o jornal,
rádio, a televisão [...]" (KENSKI, 2003, p.21). A autora utiliza a palavra mídia como
popularmente são designados, no Brasil, os meios de comunicação.
Conforme Toschi (2005), a palavra mídia tem sua origem no latim maedia, que
quer dizer meio. A expressão inglesa mass media refere-se aos meios de comunicação
de massa que surgiram com o aparecimento de "novas" tecnologias, como o rádio e a
televisão. Segundo a autora,
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o objetivo destes meios de massa é atingir o maior número
de pessoas com o máximo de mensagens [...] mídia referese a meios que divulgam mensagens. À noção de
tecnologia como produção cultural, como técnica que se
estuda e compreende, acrescenta-se a compreensão de
meio que emite mensagens – mídia. Assim, mídia não se
confunde com recurso, com equipamento, por mais
sofisticado e atual que seja, mas refere-se ao meio
tecnológico portador de conteúdos e, portanto, de sistemas
simbólicos (TOSCHI, 2005, p.37).

As novas tecnologias de informação e comunicação têm impacto direto na
sociedade. Para Castells (1996), elas estão criando novas formas de interação e
comunicação. O autor pontua uma série de tendências envolvendo os meios de
comunicação. Para ele, a informação e a tecnologia são entendidas como responsáveis
pela individualização e segmentação das mensagens audiovisuais, o que resulta na
idéia de que "agora a mensagem é o meio, já que a mensagem determina o meio a ser
usado, assim como o como, o onde, o quando e o para quem é usado" (CASTELLS,
1996, p. 4).
A primeira questão de ordem tecnológica na educação é ter acesso a um
computador conectado a Internet, com uma largura de banda compatível com o
manuseio de diferentes mídias: textos, imagens e vídeos.
Cabe assinalar que o computador pode ou não ser uma tecnologia
educacional. Entendemos que ele é uma tecnologia educacional quando for parte de
um conjunto de ações na universidade, ou qualquer outro local com o objetivo de
ensinar ou aprender. No entanto, o computador não é uma tecnologia educacional
quando

empregado

para

atividades

sem

qualquer

relação

com

ensino

ou

aprendizagem, como por exemplo, para o controle de estoque e/ou de funcionários
numa universidade. Do mesmo modo, uma máquina copiadora (xerox) pode ou não ser
uma tecnologia educacional.
Os diferentes recursos das tecnologias trazem grandes oportunidades no
processo de ensino na educação, favorecendo o ensino aprendizado. Nota-se uma
preocupação do governo em incluir a tecnologia nas universidades, de tornar mais
moderna a educação e portando melhorando. A universidade deixou de ser o local

30

central de informações, os alunos chegam as universidades com informações adquirida
pelas redes mundiais de computadores. Contudo as universidades é um espaço físico
onde encontra-se professores qualificados para analisar informações e formalizar suas
críticas. É dever das universidades utilizar essas informações como construção do
verdadeiro conhecimento.
As novas ferramentas tecnologias podem servir tanto para inovar como para
apoiar no ensino aprendizado do aluno. A simples utilização de uma ou outra
tecnologia não pressupõe um trabalho educativo ou pedagógico. No entender a
tecnologia por si só não garante uma melhor educação. Quando o interesse facilita no
aprendizado, ao se modernizar com a utilização das novas tecnologias, cresce e até
melhora, a educação, devemos investir cada vez mas nesta oportunidade de consolidar
educação e tecnologia. As tecnologias exercem uma mediação particular nas pessoas
com os quais utilizam, fazendo transformações na sociedade e no trabalho,
consequentemente, nas instituições de educação superior.
Os benefícios ao utilizar essas ferramentas tecnológicas disponíveis na
chamada nova era da educação, tanto o professor quanto os alunos envolvidos
participam de uma interação, gerando conhecimento, e que essa experiência pode ser
enriquecida com a participação de outros, como por exemplo alunos e professores de
outras universidades ou até mesmo de outro pais. Desta forma percebemos uma
mudança no ensino, com inovação e agilidade. Aquela imagem de alguns anos atrás,
quando a relação do professor com seus alunos terminava no toque da sineta está
ficando cada vez mais ultrapassada. Agora, é possível manter os relacionamentos
independentemente de lugar e horário, graças à Internet e às suas ferramentas.
De posse da tecnologia, o aluno precisará agora compreender o seu manuseio,
não como o foco principal de sua formação, mas para usá-la como uma ferramenta de
apoio, importante ao seu aprendizado. É preciso conhecer as ferramentas disponíveis,
como também suas limitações, para que possa utilizar alternativas que ampliem suas
possibilidades educativas.
Entre as ferramentas mais importantes a serem manuseadas pelo aluno,
destacamos as ferramentas de interação (fórum, chat, e-mail, redes sociais), por
possibilitarem uma aproximação maior entre os alunos virtuais e seu professor. Esses
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recursos abrem canais de comunicação indispensáveis à construção coletiva do
conhecimento.
O aluno tem autonomia isso significa que é responsável pelos percursos de
aprendizagem,

colaboram

com

os

avanços

de

aprendizado.

Contudo,

o

desenvolvimento da autonomia se faz necessário pela própria natureza, uma
modalidade educacional que congrega pessoas, distantes fisicamente, em ambientes
virtuais repletos de possibilidades e recursos pedagógicos e tecnológicos.
Freire (2007) critica a concepção de educação baseada na transferência de
conhecimentos (educação bancária), e argumenta em favor de uma educação
dialógica, com uma visão libertadora, responsável pelo desenvolvimento da autonomia
nos educandos. Estes devem ser sujeitos ativos, interessados em compreender o
mundo que os cerca para nele agir, construindo seus conhecimentos de acordo com
suas demandas.
Percebemos, então, que o exercício da autonomia não invalida a participação
do professor e de outras pessoas mediando os conhecimentos construídos
coletivamente.
O interesse por pesquisa representa uma busca voluntária de novos
conhecimentos em diferentes espaços que não somente o do ambiente do curso. O
estudante deve desenvolver seu poder de criação, nunca se limitando aos materiais
disponibilizados pelo curso ou pelo professor. Essa postura pode despertar a
curiosidade dos demais participantes, gerando discussões valiosas que concorrerão
para o crescimento pessoal e coletivo.
Diante das elevadas taxas de evasão dos alunos de universidades públicas, do
grande número de professores despreparado, da dificuldade de localidade, temos a
tecnologia da informação como ferramenta de apoio para suprir essas grandes
dificuldades. As universidades precisam ser organizadas de forma a incentivar
constantemente o interesse dos alunos, os materiais didáticos devem ser voltados para
realidade atual, que motive constantemente a participação do aluno. Essas premissas
contribuem para que o aluno construa uma trajetória de aprendizagem bastante
significativa. Entretanto, existem questões que envolvem decisões que não dependem
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da organização do curso em si, desse modo, o ensino precisa ser organizados de
forma a incentivar constantemente os interesses dos alunos e professores.
Uma atitude de pesquisa envolve deslocamentos para outros espaços de
aprendizagem, dentro ou fora da rede, representados por: blogs, murais, capítulos de
livros, periódicos, entrevistas, vídeos etc. Sobre as pesquisas implementadas no
ciberespaço, veja o que dizem Palloff e Pratt (2004, p. 27):

Fazer pesquisas na internet ou seguir o caminho indicado
por algum colega para a suplementação do material do
curso ajuda o aluno a entender que a criação do
conhecimento ocorre mútua e colaborativamente, o que leva
a aumentar a capacidade crítica.

Os resultados do uso da tecnologia da informação como ferramenta de apoio
da educação são positivos, as pesquisas de campos, os trabalhos de laboratórios, as
pesquisas na internet, são cada vez mais comum. A tecnologia deixou de ser apenas
um Banco de Dados passivo de informações tornando-se uma peça fundamental no
sistema de educação, trazendo recursos interativos, novas formas de leitura e escrita,
uma nova maneira de aprender e pensar, passando a ser uma ferramenta amigável e
agradável de se utilizar.
Desta forma podemos proporcionar mudanças de atitude de alunos e de
professores, estimulando a criatividade e a participação de todos os envolvidos,
mudando a forma de ensinar, com resultados que podem ser aplicados até em sala de
aula. Muitos dos casos citados trataram de experiências geradoras de um aprendizado
mais eficiente, mesclado com um lado divertido. Com essa nova era educação em
grandes proporções e é para todos. Os professores passam a trabalhar com novas
modalidades de aprendizagem, mudando seu perfil, revendo seus conceitos tanto na
forma de ensinar como em seus próprios conhecimentos. Essas ferramentas podem
ajudar a estender o processo de aprendizagem para fora do horário das aulas, além de
enriquecer a própria experiência de sala de aula.
Portanto, paralelamente à busca por outras fontes de conhecimento, o aluno
deve ser norteado por um forte senso crítico e de reflexão. De acordo com Castro-Filho
e David (2009), o pensamento crítico está na base de uma pedagogia progressista,
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pois permite a construção de "diálogos" com os conteúdos pesquisados, permitindo
uma elaboração pessoal acerca dos novos conhecimentos. É preciso confrontar idéias
entre autores, buscar o fundamento teórico das afirmações, questionar e argumentar
nos debates constituídos com os outros participantes sobre os temas estudados.
Estamos vivenciando uma nova cultura na educação entre professores e alunos
redimensionando a metodologia de ensino-aprendizagem, utilizando a tecnologia para
criar, experiências novas tornando o ensino-aprendizagem cativante.
2.2 A educação superior pública no Brasil
A educação superior pública no Brasil vive a expansão com a ampliação das
redes das universidades federais, essa evolução pode-se observar do período de 2001
a 2010, com os números de criações das instituições de educação superior – IES,
através do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP), por meio da Diretoria de Estatísticas Educacionais (DEEP), realiza anualmente
o Censo da Educação Superior.
Conforme previsto pelo Decreto no 6.425, de 4 de abril de 2008 (Brasil, 2008)
todas as IES devem prestar informações ao Censo, cuja operacionalização se dá por
meio de acesso on-line ao sistema eletrônico de informações (Censup).
Os dados coletados são informações sobre as IES, dos cursos de graduação de
formação e alunos e docentes vinculados a esses cursos. por categoria, como
demonstrado na tabela abaixo:
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Universidades Públicas
Ano

Total

Total

%

Federal

%

Estadual

%

Municipal

%

2001

1.391

183

13,2

67

4,8

63

4,5

53

3,8

2002

1.637

195

11,9

73

4,5

65

4,0

57

3,5

2003

1.859

207

11,1

83

4,5

65

3,5

59

3,2

2004

2.103

224

11,1

87

4,3

75

3,7

62

3,1

2005

2.165

231

10,7

97

4,5

75

3,5

59

2,7

2006

2.270

248

10,9

105

4,6

83

3,7

60

2,6

2007

2.281

249

10,9

106

4,6

82

3,6

61

2,7

2008

2.252

236

10,5

93

4,1

82

3,6

61

2,7

2009

2.134

245

10,6

94

4,1

84

3,6

67

2,9

2010

2.378

278

11,7

99

4,2

108

4,5

71

3,0

Tabela 1 – Evolução do Número de Instituições de Educação Superior por Categoria Administrativa –
Brasil – 2001 – 2010 (Fonte: MEC/INEP).

No que se refere à participação percentual das instituições por categoria, os
totais apresentados mostram-se relativamente constantes durante a série histórica. Em
2010, esses totais representam: 4,5% estaduais, 4,2% federais e 3,0% municipais.
O gráfico 1 ilustra a evolução dessas instituições na categoria pública, ao longo
do período de 2001 a 2010.
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Gráfico 1 – Evolução do Número de Instituições de Educação Superior Públicas – Brasil – 2001 - 2010
(Fonte: MEC/INEP)

De acordo com o Censo, em 2010 o setor público assiste a uma significativa
expansão. As categorias federal e estadual apresentam crescimento no número de
matrículas de 2001 a 2010 da ordem de 85,9% e 66,7%, respectivamente (Tabela 2).
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Universidades Públicas
Ano

Total

Total

%

Federal

%

Estadual

%

Municipal

%

2001

3.036.113

944.584

31,1

504.797

16,6

360.537

11,9

79.250

2,6

2002

3.520.627

1.085.977

30,8

543.589

15,4

437.927

12,4

104.452

3,0

2003

3.936.933

1.176.174

29,9

583.633

14,8

465.978

11,8

126.563

3,2

2004

4.223.344

1.214.317

28,8

592.705

14,0

589.529

11,6

132.083

3,1

2005

4567.798

1.246.704

27,3

595.327

13,0

514.726

11,3

136.651

3,0

2006

4883.852

1.251.365

25,6

607.180

12,4

502.826

10,3

141.359

2,9

2007

5.250.147

1.3353177

25,4

641.094

12,2

550.089

10,5

143.994

2,7

2008

5.808.017

1.552.953

26,7

698.319

12,0

710.175

12,2

144.459

2,5

2009

5.954.021

1.523.864

25,6

839.397

14,1

566.204

9,5

118.263

2,0

2010

6.379.299

1.643.298

25,8

938.656

14,7

601.112

9,4

103.530

1,6

Tabela 2 - Evolução do Número de Matrículas por Categoria Administrativa – Brasil – 2001-2010 (Fonte:
MEC/INEP).

Gráfico 2 - Evolução do Número de Matrículas das universidades públicas – Brasil – 2001-2010 (Fonte:
MEC/INEP).
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Portanto, o crescimento das universidades públicas brasileiras pode ser visto
através dos resultados da pesquisa do MEC/INEP 2011, apresenta aumento no número
das universidades conseqüentemente o avanço de ingressos de alunos.
Embora haja um aumento de matrículas nas universidades públicas, um
problema permanece latente: a ociosidade. Ao mesmo tempo em que aumenta o
número de alunos matriculados, também cresce a ociosidade nas universidades:
conforme o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP), em 2008 houve o ingresso de 1.505.819 novos estudantes nos cursos
presenciais, ao mesmo tempo em que 1.479.318 vagas não foram ocupadas. Ou seja,
a ociosidade total é de 50,4%.

Ano
1996

Vagas ofertadas
183.513

Ingressos
166.494

Ociosidade
17.019

2001

256.498

244.621

11.877

2004

308.342

287.242

21.250

2007

329.260

298.491

30.379

2008

344.038

307.313

36.725

Tabela 3 – Número de vagas, ingressos e ociosidade setor público – Brasil (Fonte: MEC/INEP).

É importante considerar, ainda, o baixo índice de conclusões na Educação
Superior. Segundo dados do INEP (2008), o total de concluintes foi de 800.318, sendo
que 20% destes eram de cursos da área da educação. No entanto, se considerarmos
os cursos de licenciatura (formação de professores da educação básica e formação de
professores de matérias específicas), o índice de concluintes representou apenas 11%.
Cabe destacar que tanto a ociosidade quanto o fenômeno da evasão, que
causam o baixo índice de conclusões na educação superior, têm sido pouco estudados
pelos pesquisadores, ao contrário da educação básica, que tomou o foco da política
educacional nas últimas duas décadas. Desse modo, os fatores que têm contribuído
para a ociosidade das vagas e para a evasão – tais como a recente diversificação e
qualidade do sistema (que pode estar provocando a “migração” de estudantes de uma
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instituição para outra, ou de cursos presenciais para cursos a distância) – ainda são
pouco compreendidos.
A Conferência Nacional de Educação (CONAE), realizada em Brasília entre os
dias 28 de março e 1º de abril de 2010, e que foi precedida por conferências estaduais
e municipais Um dos principais objetivos da CONAE foi delinear as bases do novo
Plano Nacional de Educação - PNE (2011-2020) e, para isso, trouxe uma mobilização
importante de educadores e da sociedade civil em torno da educação. Ou seja,
constituiu-se um importante espaço democrático para a construção de diretrizes para a
política nacional de educação e também para o seu acompanhamento, a partir da
aprovação, em sessão plenária, da criação de um Fórum Nacional de Educação para
monitorar e encaminhar as propostas da CONAE.
A seguir, destacamos os pontos aprovados no CONAE 2010 e que receberam
destaque dos coordenadores, no que diz respeito à Educação Superior:
•

Fortalecimento dos Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais de
Educação, ampliando seu papel deliberativo;

•

Criação de uma Lei de Responsabilidade Educacional e efetivação do
regime de colaboração;

•

Articulação, normatização e regulamentação do ensino público e privado;

•

Criação de Fóruns Nacional, Estaduais e Municipais para acompanhar a
construção e o cumprimento dos próximos planos, além de realizar
periodicamente as próximas conferências;

•

Criação de conselhos universitários que garantam transparência financeira
e na gestão;

•

Implementação de cotas de 50% para estudantes de escolas públicas nas
instituições de ensino superior;

•

Ampliação do investimento em educação como proporção do piso,
chegando a 7% do PIB até 2011, e a 10% até 2014;

•

Destinação de 50% do Fundo Social do Pré-sal para a educação, sendo
30% para a União, para o investimento no ensino superior e
profissionalizante, e 70% para estados, municípios e DF;
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•

Determinação de um número máximo de alunos por sala de aula, em todos
os níveis de ensino. O limite aprovado é 15 alunos por turma na educação
infantil; 20 no ensino fundamental; 25 no ensino médio e 35 no ensino
superior.

•

Estabelecimento de metas e de estratégias que garantam condições
salariais e profissionais aos profissionais da educação, em sintonia com as
Diretrizes Nacionais de Carreira e o piso salarial nacional, estabelecidos
em lei;

•

Formação inicial presencial e, apenas em casos excepcionais, a distância.

É interessante observar que o documento da CONAE dá maior ênfase aos
aspectos políticos da agenda da Educação Superior como, por exemplo, a efetivação
de melhores condições de trabalho e remuneração dos docentes, ampliação dos
investimentos públicos e vinculação de novas fontes de recursos como o présal, e a
criação de um sistema de garantias para sua efetivação por meio de um arcabouço
legal e mecanismos de controle social. Do ponto de vista que poderíamos definir como
técnico, o documento pauta aspectos como a necessidade de se estabelecer formas de
controle sobre a qualidade das IES públicas e estabelece limites para a oferta da EAD
na formação inicial.
Os documentos analisados indicam a quantidade e a complexidade dos
desafios da Educação Superior brasileira na perspectivas da PNE para a próxima
década (2011-2020), caso seja mantida a política de continuar a expansão de vagas e,
ao mesmo tempo, promover e ampliar a qualidade de cursos e instituições, bem como
a relação com a sociedade. Dentre esses desafios, podemos destacar: i) a
democratização do acesso e permanência; ii) a ampliação da rede pública superior e
de vagas nas IES públicas; iii) a redução das desigualdades regionais, quanto ao
acesso e à permanência; iv) a formação com qualidade; v) a diversificação da oferta de
cursos e níveis de formação; vi) a qualificação dos profissionais docentes; vii) a
garantia de financiamento, especialmente para o setor público; viii) a relevância social
dos programas oferecidos; e ix) o estímulo à pesquisa científica e tecnológica.
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2.3 A tecnologia na educação superior
Compreender a relação entre Educação, Comunicação e Tecnologias é uma
preocupação permanente do governo e da sociedade. O conhecimento sobre os usos
das novas TICs na educação ainda é algo relativamente recente, nessa atual
transformação as instituições de ensino superior enfrentam grandes desafios, de
acompanhar a evolução rápida da tecnologia. Neste contexto as instituições superiores
buscam soluções para esses problemas.
Para Torres (2004), o principal problema na questão tecnológica no ensino
superior é "adequação de professores e alunos que necessitam ser capacitados, pois
não basta saber mexer no computador e entrar na internet. É preciso manter a
motivação da comunidade virtual e principalmente adaptar-se a um sistema novo que
funciona com outro paradigma" (TORRES, 2004, p.7).
Portanto, a política pedagógica das Instituições de Ensino Superior – IES,
assim como a experiência do docente ao longo de sua vida profissional são essenciais
para que o processo de implementação das TICs tenha sucesso.
A comunicação e/ou orientação entre o professor e os alunos, é essencial na
educação. E esta comunicação pode perfeitamente dar-se através de e-mails, chats e
em ambientes educacionais, como o uso de ambiente virtual de aprendizado – AVA,
plataforma moodle, entre outros.
Vários ambientes virtuais de aprendizagem estão sendo utilizados por
universidades no mundo. Estes ambientes incorporam cada vez mais recursos de
comunicação em tempo real e off-line, possibilitando o compartilhamento de idéias por
professores e alunos. Moran (2007) explica que existem ambientes virtuais simples,
como páginas criadas por grupos de estudantes e professores, e ambientes
complexos, como plataformas virtuais integradas.
Entretanto de pose de um computador conectado a internet percebe-se que os
alunos utilizam o computador/internet para os mais variados fins, mas de um modo
especial o fazem em decorrência das necessidades de sua própria formação inicial. As
potencialidades pedagógicas do instrumento ainda não são pensadas pelo curso de
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formação de professores. Os seus professores utilizam o computador/internet para
suas atividades pessoais, mas não o vêem como participante do processo ensinoaprendizagem, como um instrumento transformador de uma cultura. Além disso, os
professores não percebem as mudanças ocasionadas no ensino com o uso das novas
tecnologias.
Portanto a uma dependência ou vício da Internet, jogos, videogames, trazendo
o transtorno na aprendizagem, fazendo com que haja o desvio do estudo. Percebesse
uma desmotivação de buscar respostas nos livros, usando-se a pesquisa pronta com
suas respostas sem uma leitura consequentemente dificultando as habilidades de
leitura e escrita.
Por outro lado, a tecnologia na educação superior, proporciona a habilidade
educacional e o interesse por aprender colaborativamente. Conhecendo as ferramentas
comunicativas, é possível interagir com outros estudantes mesmo estando distante
fisicamente. Dessa forma viabilizando um aprendizado colaborativo, que significa
interagir através de fóruns, chats, mensagens, redes sociais, com pessoas que tem o
mesmo objetivo, compartilhando conhecimento, contribuindo no grupo ao qual estuda.
De acordo com Pallof e Pratt (2002), uma atitude colaborativa facilita o
desenvolvimento da aprendizagem produzem um conhecimento mais profundo,
deixando de ser independentes para se tornarem interdependentes.
Contudo, os alunos foram buscar fora dos muros das Universidades os
conhecimentos para saberem lidar com as TICs. Esses conhecimentos são: saber
digitar, navegar na internet, passar/receber e-mail e usar editor de texto. Mesmo assim,
a Instituição ainda é uma das principais responsáveis em oferecer a oportunidade de
acesso ao computador e à internet a alunos que, por diversos motivos, não os tenham
em suas casas e/ou no trabalho.
As exigências da sociedade sobre a educação aumenta a responsabilidade do
professor a cada dia, o que desperta a necessidade de que ele esteja sempre em,
constante atualização e formação. Para trabalhar como docente, o profissional
necessita adequar-se às mudanças e estar aberto a elas para ter a possibilidade de ser
articulador desse processo.
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Kenski (2003) evidencia a importância da formação contínua do professor em
um mundo em rede, quando explica que
… a formação do professor para atender às novas
exigências originárias da ‘cultura informática’ na educação
precisa refletir sobre a percepção de que a atualização
permanente é a condição fundamental para o bom exercício
da profissão docente (2003, p.88).

O professor tem a responsabilidade de não somente em passar conteúdo para
o aluno e sim de adaptar as novas tendências valorizando a produção de novos
conteúdos desta forma o professor também aprende com o aluno. Muitos expressam o
seu receio dizendo que a tecnologia tomara o lugar do professor, ou até mesmo com o
uso da tecnologia a qualidade de ensino cairá, veja o que diz Freire (1978, p. 98):

Não há docência sem discência, as duas se explicam e
seus sujeitos apesar das diferenças que os conotam, não se
reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina
aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender.

Assim, o docente deve ser consciente de que a sua formação necessita ser
contínua, preparando-se não só para as aulas, mas para os avanços das tecnologias e
das formas de comunicação presentes na sala de aula e na sociedade em geral.
Enfatizando que a valorização profissional do professor e a melhoria de sua formação
contribuem para adaptação às exigências sociais e conseqüente aperfeiçoamento e
atualização de conhecimentos (KENSKI, 2003).
Porém, não podemos indicar somente aos professores a atribuição de usar
TICs . O fato de os alunos possuírem contato com as TICs no seu dia-a-dia não
garante a sua motivação para o uso em sala de aula. Devemos considerar que os
alunos também devem estar preparados e capacitados para utilizar as TICs em sala de
aula, ultrapassando o papel de repetidor dos ensinamentos do professor, tornando-se
crítico e atuante, buscando sua própria maneira de organizar, analisar, refletir e
elaborar com autonomia o conhecimento.
Neste processo, cabe ao professor estudar e pesquisar sobre as TICs
buscando, assim, capacitação e conhecimento para tornar-se um orientador e/ou

43

moderador do processo de aprendizagem. Para tal, o professor precisa ter uma visão
pedagógica aberta às possibilidades que se apresentam na classe. Por exemplo, os
celulares, Smartphone, Tablets e os iPods dos alunos podem se transformar em
poderosas ferramentas de ensino e aprendizagem.
O processo de inserção das TICs na educação superior exige que elas não
sejam concebidas como meros equipamentos eletrônicos, pois têm potenciais
transformadores da prática pedagógica, o que exige um repensar da concepção de
educação e da formação do professor, para além do conhecimento do uso das
ferramentas. Logo, a proximidade das pessoas com as TICs é algo que pode ser
aproveitado pelas instituições de ensino.
Nota-se, a influências da tecnologia no ensino superior, considerando
importante o empenho na formação de professores para trabalhar com TICs,
principalmente em relação às metodologias utilizadas, visando a evitar a simples
transposição da sala de aula para o ambiente virtual.
Portanto, o potencial das TICs na educação não é difícil. O mais difícil é
proporcionar que a tecnologia seja aplicada em todas as faixas sociais da sociedade. O
que vemos, todos os dias, são notícias de professores desanimados e desestimulados,
mal preparados para o uso da tecnologia e a falta de recursos nas instituições de
ensino. Sem políticas sociais, não há tecnologia eficaz, muito menos na sala de aula.
Primeiro, é preciso pensar em como usar a tecnologia para incluir o cidadão no mundo
digital.
2.4 O professor e as tecnologias
Segundo Moran (1993), é essencial que o professor seja conhecedor e tenha
experiência com os meios de comunicação, estabelecendo relações no ensino com
eles. Neste processo, o educador conecta os assuntos da sala de aula com algum meio
tecnológico – softwares, data show ou outro meio de comunicação do interesse e do
cotidiano do aluno. Evidente que um dos grandes desafios para o educador ao ensinar
com uso de tecnologias e/ou meios de comunicação é ajudar a tornar a informação
significativa e escolher informações verdadeiras.
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Observamos que muitos professores ainda não conhecem as possibilidades de
uso das TICs na educação. O professor é formado para valorizar conteúdos e
ensinamentos acima de tudo, e privilegiar a técnica de aula expositiva para transmitir
esses ensinamentos. Na maioria dos cursos de formação de professores o destaque é
dado para que ele aprenda a dominar o conteúdo, tornando-se especialista em sua
área sem privilegiar o estudo dos meios de comunicação. Portanto muitos professores
são apenas transmissores de conhecimento para o aluno de forma tradicional.
Segundo Tardif (2002), a natureza dos conhecimentos dos professores e o que
ele faz com eles são extremamente importantes, principalmente no que se refere à
reciclagem dos conhecimentos. O autor evidencia que "os conhecimentos profissionais
são evolutivos e progressivos e necessitam, por conseguinte, de uma formação
contínua e continuada". (2002, p.249). Ele segue suas reflexões explicando que os
profissionais devem autoformar-se e estar em constante atualização, tornando-se,
assim, em sujeitos que, além de aperfeiçoarem seus conhecimentos científicos e
técnicos, também reformulam e renovam os fundamentos epistemológicos do ofício de
professor.
A simples incorporação das tecnologias no cotidiano dos professores e das
instituições não representa qualidade na educação. Entendemos que a qualificação de
docentes para os processos mediados por tecnologias é algo que deve acontecer
constante e continuamente em sua formação (tanto inicial como continuada). O ideal é
que o professor aprenda a lidar com as tecnologias durante sua formação regular, ou
com a ajuda de colegas e de alunos experientes, como oportunidades para início de
novas relações entre aluno e professor.
Portanto, o professor deveria estar consciente de que a sua formação
necessita ser contínua, preparando-se não só para as aulas, mas para os avanços das
tecnologias e das formas de comunicação presentes na sala de aula e na sociedade
em geral. Segundo Tardif (2002), a natureza dos conhecimentos dos professores e o
que ele faz com eles são extremamente importantes, principalmente no que se refere à
reciclagem dos conhecimentos. O autor evidencia que "os conhecimentos profissionais
são evolutivos e progressivos e necessitam, por conseguinte, de uma formação
contínua e continuada". (2002, p.249). Ele segue suas reflexões explicando que os
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profissionais devem autoformar-se e estar em constante atualização, tornando-se,
assim, em sujeitos que, além de aperfeiçoarem seus conhecimentos científicos e
técnicos, também reformulam e renovam os fundamentos epistemológicos do ofício de
professor.
Cunha (1989, 1998), ao estudar o bom professor, constata que os docentes
dão extrema importância à aprendizagem com colegas de trabalho e alunos, o que os
auxilia a refletirem "sobre sua própria docência, reformulando sua forma de pensar e
agir" (1998, p.35). A autora enfatiza que, ao refletir sobre sua prática, o professor
constrói um novo papel, que relata uma idéia de ensinar e aprender (CUNHA,1998).
Assim, na constituição do ser docente, é essencial que ele reflita sobre si
mesmo e sobre seu trabalho, pois adquire elementos para perceber algumas situações
em sua prática e/ou no contexto em que atua. A reflexão sobre sua prática o ajuda a
buscar mudanças para melhorar sua relação consigo, com os alunos e com a
sociedade em geral.
Entretanto, a formação de professores e da democratização do ensino não
podem estar desligadas de uma análise das mídias comunicacionais e da
universalização das TICs. Tecnologia e educação estão diretamente ligadas às
dinâmicas sociais, pois também são agentes transformadores do processo de
aprendizagem e da formação do indivíduo apto a atuar significativamente num contexto
globalizado. Nessa nova perspectiva, o professor não pode mais ser apenas
repassador de conteúdos, mas será o propulsor de uma prática pedagógica promotora
de mudanças no espaço social, na vida de cada um.
O professor deverá estimular o educando ao desenvolvimento de competências
para lidar com a sociedade moderna, enfatizando a autonomia, o senso de busca e
promovendo a produção de idéias e de ações críticas e colaborativas. O professor,
para oportunizar o conhecimento, precisa envolver-se numa formação que lhe dê
competência para analisar os aspectos cognitivos, sociais e culturais do educando,
precisa reinventar sua prática integrando o Currículo às novas tendências da educação
e tecnologia.
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Percebemos maiores exigências na formação do professor, entretanto, faz-se
necessário que este as cumpra, principalmente, para que se possa transformar
informação em conhecimento, que oportunize transformações sociais, viabilizando uma
sociedade para todos. Desta forma consegue-se um ensino de qualidade, com
valorização do docente.
Ter compreensão dos mecanismos sociológicos, didáticos e psicológicos em
questão no momento da aprendizagem, seja em espaço sistêmico-educacional ou não,
e estimular o desejo de saber dos sujeitos em foco são competências básicas para o
professor da Sociedade Informatizada. Possuir habilidade em utilizar recursos
midiáticos, construindo sentido pedagógico para estes é a habilidade extra e,
atualmente, imprescindível para a promoção de uma aprendizagem desencadeadora
de inclusão de fato. Não há como formar para a nova sociedade sem essas condições.
Para Perrenoud (2000; p. 128),
Formar para as novas tecnologias é formar o pensamento
hipotético e dedutivo, as faculdades de observação e de
pesquisa, a imaginação, a capacidade de memorizar e
classificar, a leitura e a análise de textos e de imagens, a
representação de redes, de procedimentos e de estratégias
de comunicação.

Percebemos que, a docência, atualmente, está inscrita numa era em que
aprender é conviver e compartilhar. Como as informações se processam muito
rapidamente, decodificá-las para incitar o saber deriva de um processo comunicativosocial, a partir de relações contextuais. O educando pode não viver afixado à frente de
um computador, mas o meio em volta dele exigirá que as informações advindas das
TICs sejam apreendidas, compreendidas, resignificadas, pois sua imersão no processo
educativo, social e produtivo dependerá de sua capacidade de relacioná-las ao seu
saber e aos seus objetivos. Ao novo educador cabe reaprender dentro desse novo
contexto, para poder motivar a aprendizagem.
Portanto, através do diálogo com outras pessoas e com os meios de
comunicação o professor interage e aprende. Porém, a ação reflexiva envolve intuição,
emoção e não somente um conjunto de técnicas que podem ser ensinadas aos
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professores. Em sua formação, o ideal seria que os professores experimentassem
situações que permitissem a reflexão sobre o papel de ensinar. “Para o educador
ensinar com qualidade, ele precisa dominar, além do texto, o contexto, além de um
conteúdo, o significado do conteúdo, que é dado pelos contextos social, político,
econômico [...]” (GADOTTI; 2007).
O professor como motivador de aprendizagem e oportunizador para a
exploração das novas tecnologias deixa de ser o “lecionador para ser um gestor do
conhecimento social (popular)” (GADOTTI; 2007). Precisamos pensar a realidade e dar
sentido ao que nos é informado bombardisticamente. O professor desse novo
paradigma é um aprendente constante, é consciente, é sensível. Assim, poderá
despertar o desejo de aprender do aluno que construirá seu saber autonomamente,
sendo sujeito da própria formação.
O diálogo entre professor e aluno possibilita a aprendizagem de maneira
significativa, permitindo “[...] inteligir e comunicar o inteligido. É neste sentido que se
impõe (ao professor) escutar o educando em suas dúvidas, em seus receios, em sua
incompetência provisória. E ao escutá-lo, aprender a falar com ele” (FREIRE, 1996,
p.119). Dialogando, o professor também aprende, pois está trocando informações,
comunicando-se, e é importante para ele a percepção de que está constantemente
aprendendo. Esta idéia encontra respaldo em Moran (1998). Para o autor,
[...] educamo-nos por meio das múltiplas formas de
comunicação, das inúmeras interações com as pessoas
com quem convivemos e com as instituições de que
participamos. Todos nos educamos e somos educados
pelos demais. Estamos sempre ensinando e aprendendo
através de múltiplas formas de comunicação (MORAN,
1998, p.155).

Em pesquisa efetuada junto ao MEC – sobre a existência de programas de
formação de professores para trabalhar com tecnologias, encontramos os Programas
PROFORMAÇÃO e ProInfo. O PROFORMAÇÃO traduz a intenção do Ministério de
valorizar os docentes e de incentivar a educação a distância e o uso das tecnologias,
como parte de um conjunto de estratégias para “promover qualidade e eqüidade
educacional” (BRASIL., 2007e). O programa foi desenvolvido atendendo à LDB – Lei n°
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9.394/96 (Brasil, 1988) que incumbiu os municípios, os estados e a união de “realizar
[em] programas de formação para todos os professores em exercício, utilizando para
isso também os recursos da educação a distância” (Art. 87, § 3º, inciso III). O
PROFORMAÇÃO é destinado a professores da rede pública de ensino e não possuem
a habilitação legalmente exigida. O programa funciona na modalidade de educação a
distância,

utilizando-se

de

materiais

auto-instrucionais

(impressos

e

vídeos)

especificamente produzidos para o curso. Tem, ainda, atividades individuais e coletivas
e um serviço de apoio à aprendizagem realizado pela equipe de professores
formadores e por tutores (BRASIL., 2007b).
A implementação do PROFORMAÇÃO é descentralizada, envolvendo uma
estrutura organizacional em três níveis: federal, estadual e municipal. Essa estrutura
organizacional é formalizada por meio de um Acordo de Participação, documento legal
que estabelece a parceria entre esses níveis, definindo as responsabilidades de cada
instância.
Os professores que participam do programa são avaliados através de provas,
práticas pedagógicas, planos de aula, exercícios, memorial (onde o professor registra
sua evolução nos módulos de estudo) e projeto de pesquisa (que deve conter a
aplicação dos conhecimentos adquiridos no curso). Segundo o site do programa
(BRASIL., 2007c), periodicamente são realizados encontros para avaliar o processo de
implementação do PROFORMAÇÃO nos estados participantes e possibilitar a troca de
experiências entre os colaboradores. Foram realizadas formaturas de professores nos
estados de Alagoas, Bahia, Piauí, Pernambuco, Rondônia e Sergipe.
O PROFORMAÇÃO desenvolveu um sistema de informações gerenciais que
possibilita o monitoramento e a avaliação contínua do Programa. É o Sistema de
Informações do PROFORMAÇÃO – SIP, que apresenta uma versão disponível na
internet, no site (BRASIL., 2007e). O Sistema permite às Agências Formadoras
acompanhar a freqüência e o desempenho dos cursistas em todas as atividades, emitir
relatórios gerencias e, com isso, identificar áreas que necessitam de uma maior
atenção. Com os dados do sistema, pode-se analisar o desempenho individual dos
professores e seu desempenho por Tutor e por Agências Formadoras, possibilitando,
assim, um acompanhamento pedagógico sistemático.
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Disponibilizados na internet, estão o cadastro profissional de todos os
colaboradores e participantes do Programa, dados referentes às Agências Formadoras,
municípios e estados, bem como dados de desempenho dos cursistas.
Os dados de observação, entrevista e análise de memoriais permitiram
identificar no SIP várias mudanças nas concepções pedagógicas dos professores
cursistas (ANDRE et al., 2003). Segundo os autores, os relatos deixam claro que o
programa trouxe crescimento pessoal e profissional, conforme o seguinte depoimento:
Como profissional seria hipócrita se dissesse que não
cresci, pois passei a entender melhor o meu aluno,
respeitando a individualidade de cada um, adquiri o hábito
de ler mais, e obtive bons rendimentos na minha prática
pedagógica com aulas mais dinâmicas. Aprendi a expor
minhas idéias, enfim, foram vários conhecimentos obtidos.
Tudo isso leva-me a ter certeza que o curso tem sido de
grande influência nessas mudanças e conhecimentos
obtidos, creio que ao final do mesmo sairei não só com um
diploma, mas sim, como uma profissional qualificada
convicta do que irei fazer. (AGF de Cruzeiro do Sul, Módulo
3, unidade 2) (ANDRE et al., 2003, p.54).

Identifica-se que, de modo geral, o PROFORMAÇÃO criou situações favoráveis
ao processo de construção da identidade profissional dos professores cursistas.
Interessante notar que 99,2% se dizem realizados e satisfeitos em participar do
Programa, e 97,4% afirmam contar com o apoio da família para continuar estudando no
PROFORMAÇÃO (ANDRE et al., 2003). O modelo de educação a distância adotado e
as formas de gerenciamento foram avaliadas como boas pelos cursistas, considerando
suas possibilidades de estudo e suas condições de moradia e de trabalho. Para isso.
contribuíram diretamente as formas de suporte, de comunicação e monitoramento do
programa. Este programa previa a alternância de momentos virtuais, presenciais com
momentos de estudos e atividades pessoais do estudante, tendo o acompanhamento
dos tutores e professores cursistas.
Garimpando

programas

de

formação

docente

para

as

tecnologias,

encontramos o Programa Nacional de Informática na Educação – ProInfo criado pela
Portaria N. 522/MEC, de 9 de abril de 1997 para promover o uso pedagógico da
informática na rede pública de ensino fundamental e médio. A capacitação dos
professores é realizada em locais dotados de infra-estrutura de informática e
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comunicação que reúnem educadores e especialistas em tecnologia de hardware e
software. Os agentes multiplicadores dispõem de toda a estrutura necessária para
qualificar os educadores a fim de utilizar a internet no processo educacional. Segundo
o site do programa (BRASIL., 2007d), esta capacitação não começou da estaca zero,
pois universidades federais, estaduais e privadas já desenvolveram cursos de
especialização em informática educativa e, em vários estados, alguns professores da
rede pública já usam computadores no seu dia-a-dia. Indicadores do programa
mostram que, de 1997 até 2006, 244.112 professores já passaram pelo ProInfo, e
7.017.770 alunos foram beneficiados. Até 2005, 5.766 escolas participavam do
programa.
Percebemos que muitos professores ainda não conhecem as possibilidades de
uso das TICs na educação. Moran, Masetto e Behrens (2000), ao efetuarem um estudo
sobre a utilização de tecnologias na educação, identificam que o professor é formado
"para valorizar conteúdos e ensinamentos acima de tudo, e privilegiar a técnica de aula
expositiva para transmitir esses ensinamentos" (2000, p.134). Os autores verificam que
na maioria dos cursos de formação de professores o destaque é dado para que ele
aprenda a dominar o conteúdo, tornando-se especialista em sua área sem privilegiar o
estudo dos meios de comunicação.
A simples incorporação das tecnologias no cotidiano dos professores e das
escolas não representa qualidade na educação. Entendemos que a qualificação de
docentes para os processos mediados por tecnologias é algo que deve acontecer
constante e continuamente em sua formação (tanto inicial como continuada).
Acreditamos que o ideal é que o professor aprenda a lidar com as tecnologias durante
sua formação regular, ou com a ajuda de colegas e de alunos experientes, como
oportunidades para início de novas relações entre aluno e professor.
Portanto, independente de sua formação profissional e do tipo de tecnologia
e/ou meio

que o professor utiliza, é imprescindível que tenha consciência da

necessidade de uma constante formação, que vai se refletir em sua prática cotidiana
pedagógica. E a formação do professor para trabalhar com as TICs está relacionada
com os saberes da docência, com a sua prática profissional e o seu relacionamento
com os meios.
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O INEP coletou informações através de instrumento eletrônico que pôde traçar
algumas características do docente do ensino superior no Brasil. Essas informações
foram fornecidas por um pesquisador institucional, que é uma pessoa designada para
tal pela IES para prestar e validar informações dos docentes. A seguir mostraremos
alguns números referentes à 2001 – 2010, com relação especificamente nas funções
docentes com doutorado passam de 35,9%, em 2001, para 49,9%, em 2010; para o
mestrado, observa-se uma participação relativamente estável – de 26,9%, em 2001,
para 28,9%, em 2010; e, para o grupo com “até especialização”, o correspondente
percentual de participação passa de 37,3%, em 2001, para 21,2%, em 2010.

Ano

Mestrado
%

2001

Até
Especialização
%
37,2

26,9

Doutora
do
%
35,9

2006

29,4

28,3

42,3

2010

21,2

28,9

49,9

Tabela 4 – Percentual da Titulação Docentes – Brasil (Fonte: MEC/INEP).

Especificamente em relação ao ano de 2010, verifica-se a predominância de
doutores nas universidades, os percentuais de mestres e de docentes com título de
“até especialista” são equivalentes.

Gráfico 3 - Percentual da Titulação Docentes – Brasil (Fonte: MEC/INEP 2012).

52

Destaca-se a elevação progressiva da titulação das funções docentes ao longo
do período de 2001 a 2010, sendo que, no ano de 2010, a titulação mais expressiva na
categoria pública é o doutorado (49,9%).
Conforme o Decreto no 5.786, de 24 de maio de 2006, são requisitos de
atendimento por essas instituições:
I.

um quinto do corpo docente em regime de tempo integral; e

II.

um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de
mestrado ou doutorado.

A pesquisa (INEP, 2012) do Censo 2010 registrou 366.882 docentes, desse
total, encontram-se em exercício 300.078 docentes.
Conforme o Tabela 5, a categoria pública apresenta, predominantemente,
regime de trabalho de tempo integral. Nesse sentido, pode-se observar que são
crescentes os percentuais relativos a tempo integral ao longo do período, que passam
a representar 80,2% em 2010. O regime de tempo parcial, por sua vez, passa de
18,5%, em 2002, para 12,9%, em 2010. Residualmente, o percentual de horistas é de
6,8%, em 2010.
Anos

Tempo Integral

Tempo Parcial

Horista

2002

75,9%

18,5%

5,6%

2004

73,3%

18,6%

8,7%

2006

74,1%

16,3%

9,6%

2008

76,1%

16,2%

7,7%

2010
80,2%
12,9%
6,8%
Tabela 5 – Evolução da Participação Percentual dos Diferentes Tipos de Regime de Trabalho dos
Docentes das universidades Públicas – Brasil – 2002-2010

Destaca-se em termos de regime de trabalho, a categoria pública alcança, em
2010, o correspondente a 80,2% de contratos em período integral, a partir de crescente
elevação desde 2001.
Em relação ao tempo de vinculação do docente à instituição, as instituições
com percentuais elevados de professores costumam ter comunidades acadêmicas
organizadas, fortes e atuantes. Esse conceito indica também que há programas de
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pesquisa consolidados. Entretanto, as instituições cujos professores têm poucos anos
de casa ou são instituições novas ou, sendo antigas, caracterizam-se pela rotatividade
de pessoal, uma vez que as Universidades Federais têm contratado, nos últimos anos,
a categoria de professores substitutos, cujo contrato tem validade por 2 (dois) anos.
Portanto, de acordo com a pesquisa, o “típico” docente vinculado às IES
públicas é do sexo masculino, possui 45 anos de idade, título de doutor e atua em
regime de trabalho em tempo integral.
Independente de sua formação profissional e do tipo de tecnologia e/ou meio
que o professor utiliza, é imprescindível que tenha consciência da necessidade de uma
constante formação, que vai se refletir em sua prática cotidiana pedagógica. E a
formação do professor para trabalhar com as TICs está relacionada com os saberes da
docência, com a sua prática profissional e o seu relacionamento com os meios.
Portanto, o docente do ensino superior enfrenta dificuldades ao longo de sua
trajetória profissional e em seu processo formativo. A docência no Ensino Superior
brasileiro insere-se em uma estrutura que privilegia o domínio de conhecimentos em
sua área de formação e experiências profissionais como requisitos para atuar em
cursos superiores. Cursos de pós-graduação, por exemplo, tendem a priorizar a
condução de pesquisas em sua área (como a Administração, Direito e Engenharia,
entre outros), perpetuando a crença de que para ser professor basta conhecer a fundo
determinado conteúdo.
A lei brasileira de diretrizes e base da educação LDB n° 9394 (BRASIL., 1988)
exige que a preparação do docente para o magistério superior deve ser em cursos de
Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestre e Doutor), e que 1/3 dos educadores que
ministram aulas em Instituições de Ensino Superior possuam esses títulos, o que
significa menos da metade do corpo docente.
A docência no ensino superior não é algo que qualquer pessoa possa realizar,
pois pressupõe conhecimentos específicos do campo de atuação e das relações aí
existentes. Ainda assim, cabe destacar que as diferentes competências exigidas do
professor universitário podem ter uma valorização diferenciada na percepção de cada
docente e/ou instituição.
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Por exemplo, é comum, em algumas áreas, a valorização do conhecimento
específico na formação profissional, independente dos demais componentes da
atuação profissional no espaço acadêmico. Ou seja, para dar aulas no Ensino Superior,
o docente, necessariamente, não precisa ter qualificação na área pedagógica. Assim,
em geral, os professores priorizam a transmissão de conteúdos, reproduzindo modelos
de ensino vivenciados ao longo da formação escolar e/ou acadêmica pois não tiveram
(ou tiveram pouco) contato com estudos sobre formação docente.
Portanto, a formação do professor universitário, e seus estudos demonstram a
preocupação com o ingresso do docente na Universidade, através dos professores
novos (recém-mestres e recém-doutores) que investiram na qualificação em nível de
pós-graduação estão ingressando no ensino superior, muitas vezes, com pouca ou
nenhuma experiência profissional. Essa supervalorização do conhecimento teórico e a
ausência de experiência cotidiana na experiência profissional podem acarretar num
professor “transmissor” de conhecimento.
O eixo científico define-se por saberes construídos no percurso acadêmico, na
formação universitária e profissional, responsável pelo domínio de conteúdos. Como
vimos anteriormente, o domínio da área específica de conhecimento e a prática a ela
relacionada estão presentes na decisão do profissional (por exemplo, um médico,
administrador ou engenheiro) de tornar-se professor.
O eixo experiencial reúne as experiências acumuladas ao longo da vida
pessoal e profissional, seja em contato com outros professores seja no exercício do
magistério.
Tardif (2002), ao pesquisar sobre os saberes docentes, evidencia o quanto a
experiência adquirida na prática é importante. Segundo o autor,
ora, um professor de profissão não é somente alguém que
aplica conhecimentos produzidos por outros [...] é um ator
no sentido forte do termo, isto é, um sujeito que assume sua
prática a partir dos significados que ele mesmo lhe dá, um
sujeito que possui conhecimentos de um saber-fazer
provenientes de sua própria atividade e a partir dos quais
ele a estrutura e orienta (TARDIF, 2002, p.230).
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Portanto, os professores sem experiência prévia têm dificuldades com o saberfazer

específico

de

sua

formação

profissional,

tornando-se,

provavelmente,

reprodutores dos quadros teóricos trabalhados em seus cursos de formação. A falta de
embasamento dos docentes no que se refere às questões pedagógicas é algo que
aparece fortemente. Como vimos anteriormente, a legislação é omissa em relação à
exigência de formação pedagógica para o exercício da docência no ensino superior. É
freqüente o professor ter a idéia de que para ensinar basta ter domínio do conteúdo.
Alguns expressam uma preocupação em adquirir formação pedagógica que os auxiliem
nos procedimentos didáticos, que a autora chama de "técnicas didáticas", supondo que
isso lhes garante um melhor desempenho docente. A experiência prática em sua área
aliada a uma postura de pesquisador adquirida nos cursos de pós-graduação é
importante, porém não pode ser considerada como garantia para a qualificação
docente. É fundamental investir na dimensão pedagógica, necessária para a formação
da real função do docente do ensino superior. Para que isso ocorra, o professor tem
que ter consciência de que investir em sua formação também engloba a dimensão
pedagógica.
2.5 Tecnologia na Educação Especial
Educação Especial, Inclusão Digital e outros termos que fazem da tecnologia
uma importante ferramenta de auxílio no aprendizado de muitas pessoas com
necessidades especiais. Essas ferramentas, desde que bem utilizada poderá trazer
evoluções consideráveis. O uso das novas tecnologias na educação constitui-se um
verdadeiro laboratório, onde se desenvolvem experiências e observam-se reações e
resultados.
Tramita na Câmara o Projeto de Lei 508/11, do Senado Brasileiro, que
assegura o acesso a educação ao aluno cuja deficiência o impede de frequentar
estabelecimentos de ensino. A proposta prevê atendimento educacional em local
especial, recursos pedagógicos de educação a distância e outros que se utilizem da
internet.
A Lei atual O projeto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB, Lei 9,394/96). A lei estabelece que o dever do Estado com educação escolar
pública será efetivado mediante diversas garantias, entre elas o atendimento
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educacional

especializado

gratuito

aos

alunos

com

necessidades

especiais,

preferencialmente na rede regular de ensino.
A lei também obriga os sistemas de ensino a assegurar aos alunos com
necessidades especiais, entre outros pontos:
•

currículos,

métodos,

técnicas,

recursos

educativos

e

organização

específicos, para atender às suas necessidades;
•

professores com especialização adequada em nível médio ou superior,
para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns.

Para deficientes visuais, conforme descrito no artigo 5°, parágrafo 1°, inciso I,
alínea c que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá
outras providências:
c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é
igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor
correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual
entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção
óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo
visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60°; ou a
ocorrência simultânea de quaisquer das condições
anteriores;

Embora

portadores

de

deficiência

visual

tenham

em

comum

o

comprometimento do órgão visual, existem diversas características que tornam cada
tipo de deficiência única e singular. Sendo necessários assim diversos meio de
acessibilidade a esses indivíduos.
São muitos os recursos utilizados hoje no ensino de deficientes visuais,
vinculados à introdução de tecnologias no ensino: reglete, punção, livro adaptado, livro
falado e sistema Dosvox, entre outros.
Esses recursos, são muito importantes para a inclusão de pessoas deficientes
na sociedade, normalmente são utilizados em escolas de Educação Especial por
professores com especialização na área, apesar de ser grande o número de
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professores tanto na Educação Especial quanto no Ensino Regular que desconhecem
os meios para sua utilização. No entanto observamos cada vez mais nas universidades
a inclusão de deficientes, com isso a necessidade da formação de professores
especializados.
Estatísticas oficiais governamentais mostram que, das 24 milhões de pessoas
com algum tipo de deficiência no Brasil, quase metade está fora do mercado de
trabalho. O motivo não é necessariamente a falta de vagas para estas pessoas nas
empresas. Existe legislação federal que prevê a contratação de um determinado
percentual de pessoas com deficiência em organizações com mais de cem
empregados. Empregadores garantem que possuem interesse. O problema parece
esbarrar na dificuldade de se identificar deficientes com qualificação para as
oportunidades oferecidas.
Segundo o censo da Educação Superior de 2007, dos 300 mil alunos da
graduação a distância, apenas 137 são portadores de necessidades especiais. Os
maiores beneficiados são os portadores de baixa visão, que representam 38,68% do
montante total.
Para o Governo Federal, dentre as várias iniciativas com relação à assistência
e à inclusão de pessoas com deficiência, está a liberação de recursos para inovação e
pesquisa na área de tecnologia assistiva, além da redução do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) para equipamentos de acessibilidade. O objetivo é facilitar a
aquisição de itens que podem ajudar a melhorar o dia a dia de cerca de 45,6 milhões
de brasileiros com deficiência – segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística(IBGE).
Só no Brasil, a população que pode se beneficiar supera seis milhões.
Segundo dados do Ministério da Educação (MEC), em 2010, já havia mais de 52 mil
estudantes com deficiência auditiva matriculados nas escolas privadas e públicas do
país.
2.5.1 Tecnologias Assistivas
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Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica
interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e
serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e
participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida,
visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social, que
contribuem parra proporcionar vida independente aos deficientes. Borges (1996, p. 6)
afirma que “uma pessoa cega pode ter algumas limitações, as quais poderão trazer
obstáculos ao seu aproveitamento produtivo na sociedade”.
Com o desenvolvimento da tecnologia, nas últimas décadas abriram-se novas
possibilidades para o processo de aprendizagem do aluno com deficiência.
Takahashi (2000, p. 45) afirma que
inclusão social pressupõe formação para a cidadania, o que
significa que as tecnologias de informação e comunicação
devem ser utilizadas também para a democratização dos
processos sociais, para fomentar a transparência de
políticas e ações de governo e para incentivar a mobilização
dos cidadãos e sua participação ativa nas instâncias
cabíveis.

Segundo Bruno (2001), “o grande avanço tecnológico verificado nos últimos
anos vem proporcionando recursos valiosos ao processo de ensino-aprendizagem na
educação de deficientes visuais, sobretudo com a utilização de equipamentos de
informática”.
Hoje é possível, para uma pessoa com deficiência visual, navegar pela internet,
usufruindo de vários recursos que ela oferece, como chats, jornais e revistas. Há sites
que possuem versões para deficientes, como o www.amazon.com/access, uma
adaptação da livraria virtual. O www.dicionariolibras.com.br é outro exemplo. Nele os
deficientes auditivos, especialmente as crianças, podem aprender a linguagem de
sinais, denominada Libras.
Um dos programas mais conhecidos para portadores de deficiências visuais é
o Dosvox. Consiste de um sistema para computadores que se comunica com o usuário
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através de síntese de voz; ele viabiliza o uso de computadores para o portador de
necessidades visuais, que passa a ter independência no estudo e no trabalho.
O sistema Dosvox foi desenvolvido pelo Núcleo de Computação Eletrônica da
UFRJ (NCE/UFRJ), situado no Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza. É
destinado ao auxílio de deficientes visuais no uso do computador; o sistema conversa
com o deficiente visual em português. Além de ampliar as telas para pessoas com
visão reduzida, ele contém ainda programas para educação de crianças com
deficiência visual e programas sonoros para acesso à internet.
O Dosvox Pro pode ser obtido pelo centro de distribuição do programa. Essa
versão contém programas de uso profissional.
Entre as atividades que podem ser executadas pelo sistema estão:
•

Edição de textos para impressão Braille;

•

Leitura e audição de textos;

•

Utilização de calculadora, agenda, entre outros instrumentos;

•

Jogos.

BIBLIVOX - Sistema de controle, cadastro e consulta bibliográfica vocal para
deficientes visuais: Tem como objetivo servir como ferramenta de apoio e estímulo ao
processo de pesquisa e consulta bibliográfica e da administração do sistema por
portadores de deficiência visual, com o auxílio de voz sintetizada, permitindo assim que
o cego possa realizar suas consultas, ou manutenção do sistema sem auxílio. Este
trabalho pretende resolver uma das muitas dificuldades que o deficiente visual enfrenta
para realizar suas atividades quotidianas.
CantaLetras: sistema multimédia de apoio ao processo de ensino da leituraescrita para crianças cegas: Através de um interface auditivo, impressão Braille e
características interativas, tem por objetivo facilitar a aprendizagem da leitura e da
escrita para cegos. Este sistema conta com os seguintes módulos:
•

Letras e números: reforça a associação entre o nome das letras e dos
números com a sua representação em Braille.

•

Sílabas: introduz a sílaba como unidade da linguagem.
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•

Fonemas: introduz a análise fonológica onde a criança pode explorar os
sons das letras ou identificar o som inicial das palavras. Também pode
formar palavras com fonemas dados.

•

História: como reforço para a compreensão auditiva e motivação para a
leitura.

•

Braille: reforça e produz signos em Braille.

SONIX - Entorno operativo para cegos: Entre os objetivos deste trabalho podese citar:
Como a maioria dos programas voltados para utilizadores cegos necessitam
hardware especial para funcionar no que se refere ao teclado ou ao som, o primeiro
objetivo foi substituir estes hardware especial por hardware de uso comum.
•

Facilitar a escrita de software realizando módulos de programação
completamente transparentes para o programador cego.

•

Possibilitar que o usuário cego ganhe independência no uso do
computador.

El toque mágico: sistema multimídia de ajuda escolar para crianças cegas:
Utiliza um ecrã sensível ao toque que está dividido em 4 quadrantes: linguagem,
matemática, orientação espacial, orientação temporal. O sistema conta com diferentes
estruturas de funcionamento onde o usuário deve:
•

Explorar: onde o utilizador percorre e conhece os conteúdos dos diferentes
quadrantes.

•

Encontrar: cada quadrante tem associado um conteúdo e o usuário deve
selecionar o correto. Todo os exercícios vêm com o enunciado do que deve
ser feito.

•

Perseguir: o usuário deve encontrar personagens que estão escondidos
nos quadrantes.

•

Descobrir a sequência correta: cada quadrante tem associado um elemento
que ocupa uma ordem dentro da sequência. É apresentada uma sequência
e é solicitado que o usuário a reproduza pressionando os quadrantes na
mesma ordem.
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•

Completar histórias: a criança escuta uma história incompleta e deve
completá-la com diferentes sons.

Outra tecnologia assistiva desenvolvida recentemente por brasileiros é o Livox,
o primeiro sistema de comunicação alternativa para tablets totalmente em português. A
ferramenta roda em tablets iPad e em modelos com Android e permite a conversão de
símbolo sem fala. Dessa forma, por meio de imagens que representam necessidades,
desejos e até sentimentos, é possível interagir e se comunicar de maneira simples e
lúdica. Conforme uma categoria é escolhida, como almoço, por exemplo, o sistema
permite que o usuário refine a comunicação e opte, nesse caso,pelo tipo de comida
desejado. A customização é uma importante característica do Livox. Isso porque as
figuras representativas podem ser definidas de acordo com a necessidade e a
capacidade de entendimento de cada usuário. Assim, com o auxílio de terapeutas e
fonoaudiólogos, é possível criar categorias e imagens específicas para simplificar a
comunicação, de acordo com os gostos e as rotinas de cada um.
Portanto, a importância da tecnologia aliada ao ensino seja presencial, seja à
distância, é inquestionável, uma vez que auxilia muito no processo ensinar-aprender.
Quando falamos em educação especial e em deficiência física, essa afirmação torna-se
ainda mais importante e necessária, visto que grande parte das pessoas portadoras de
deficiências dependem da tecnologia para poderem realizar suas tarefas. A palavra
Inclusão Digital nunca foi tão citada como hoje em dia. Governos e Organizações Não
Governamentais estão cada vez mais empenhados em distribuir oportunidades de
acesso à tecnologia. Mas não nos iludamos, pois embora estejam empenhados, essa é
uma luta constante e trabalhosa. Vale lembrar também que não é o uso do computador
que fará que todos os objetivos almejados sejam alcançados, é antes de tudo uma
postura educacional. É o profissional do ensino trabalhando como um facilitador e
criador de condições para que esses objetivos sejam alcançados.
Percebe-se, que a

educação inclusiva já é uma realidade no país. Mas,

infelizmente, isso ainda está longe designe ficar que o Brasil tenha alcançado plenitude
em relação ao tema. Todos os profissionais precisam de formação: educadores,
gestores e os demais que interagem com os estudantes com deficiência e suas
famílias. Entre os 45,6 milhões de brasileiros que têm deficiência, Transtorno Global de

62

Desenvolvimento (TGD) ou altas habilidades, o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) aponta que, em 2009,quase 2,5 milhões tinham entre quatro e 17
anos. Desta parcela em idade escolar, apenas 928 mil estavam matriculados em sala
de aula regular das redes pública e privada.
Analisando tais números de maneira administrativa, não há como negar que
ainda há muito trabalho afazer. E, para que a inclusão alcance níveis realmente
satisfatórios, também é preciso contar com profissionais capacitados de diversas áreas
de atuação.
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Capítulo 3
FERAMENTAS TECNOLÓGICAS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Ao longo da história grande parte dos conhecimentos eram preservados e
compartilhados por meios de conversas e relatos orais. Isso interferia diretamente no
cotidiano das pessoas. Muitos faziam do seu oficio a arte de contar histórias. Então, a
técnica, podemos dizer assim, residia na habilidade de alguém contar bem uma
história, e a educação se utilizava frequentemente dessa técnica. As pessoas
aprendiam graças a uma memória oral dos conhecimentos, dada a grande escassez de
livros e impressos.
A partir da criação de Gutemberg, o teórico Marshall McLuhan estabelece um
novo paradigma, dando início ao homem tipográfico e à comunicação de massa. Os
livros (e outros materiais impressos, como os jornais) começam a se democratizar e
chegam também às instituições de ensino.
Diante da disponibilidade dos livros e impressos, a instituição de ensino
começa a mudar, às vezes em caráter progressivo, as formas de ensinar e aprender.
Aos poucos, a técnica de transmissão oral do conhecimento deu lugar à transmissão
pela leitura, pela reprodução dos textos.
Isso teve implicações para vários aspectos da educação superior e para outros
processos educacionais. Acreditava-se que o conhecimento, e até mesmo a "verdade",
estava nos livros e que para "aprender coisas sérias" alguém precisaria ler e conhecer
seus conteúdos.
Segundo Lemos (2002), "a cultura contemporânea, associada às tecnologias
digitais, (ciberespaço, simulação, tempo real, processos de virtualização etc.) vem criar
uma nova relação entre a técnica e a vida social que chamamos de cibercultura (2002,
p. 15).
No século XXI, temos o advento dos computadores (a máquina) e da Internet
(a rede), que hoje é a principal representante das Tecnologias de Informação e
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Comunicação – TIC. As TICs têm causado repercussões muito profundas no
conhecimento produzido pelo homem e em suas formas de vida, inclusive na
Educação.
Com crescente fenômeno da tecnologia, surgiu o conceito de 'Cibercultura',
que envolve práticas contemporâneas de sociabilidade no 'ciberespaço', onde se
constituem as redes telemáticas mediante o uso das tecnologias digitais pelos atores
sociais. Percebendo uma mudança de cultura da sociedade, em função da
necessidade de atualização constante, de se construir aprendizados múltiplos,
considerando limitações de tempo e deslocamento, a cibercultura vem contribuindo
com uma nova ferramenta na educação.
A cibercultura, formar educandos críticos para uma sociedade exigente pelas
tecnologias da informação e comunicação. As tecnologias não são a finalidade da
formação, são ferramentas pelo quais os processos educacionais podem ser mais
atraentes, efetivos e compatíveis com a tradicionalidade. Os planejamentos dessas
ações da tecnologia nas instituições de ensino precisam contar com detalhes que
envolvem não só os equipamentos em si, mas também a logística, manutenção,
infraestrutura elétrica e de tráfego de dados (banda larga) etc. Entretanto, o principal
foco de todo o planejamento é sem sombra de dúvida a formação dos professores.
Investir em novos equipamentos não resolverá os problemas,

pelo contrário, eles

serão multiplicados e possivelmente ampliados.
Como analisa Lemos (2002), a era da cibercultura tem uma natureza diferente
da era da modernidade, "onde a tecno-cultura tentou reduzir as formas de vida a
normas racionais, à complexidade do vivido [...] O sonho da modernidade estava
completamente concentrado na perspectiva racionalista da vida, no domínio da
natureza e no controle e domesticação do homem e da sociedade" (p. 18). Segundo
Lemos (2002), isso não ocorre na era da cibercultura, marcada por atitudes dispersas,
mudanças rápidas, prazer individual, características da vida social.
Essas atitudes têm reflexos em várias esferas da sociedade. No trabalho, por
exemplo, cada vez mais as empresas incentivam atividades em grupo (as chamadas
células de produção ou equipes) para somar talentos na busca por uma atualização
constante. A vida tornou-se mais complexa, os conhecimentos mudam rapidamente e
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as pessoas se unem para produzir e consumir tais conhecimentos, necessitando para
isso atuar com iniciativa, autonomia e senso crítico.
É a partir do paradigma da cibercultura e das mudanças sociais daí
decorrentes que se iniciam mudanças profundas na Educação, sem, no entanto,
romper com saberes e práticas anteriores, originando muitas vezes formas híbridas.
O caso mais exemplar dessas formas híbridas é o de algumas experiências de
Educação a Distância, ou seja, em que não prepondera o contato face a face entre o
aluno e o professor, através da criação dos chamados ambientes complexos de
aprendizagem. Essa expressão foi cunhada a partir da Teoria da Complexidade, que
tem entre seus proponentes o filósofo francês Edgar Morin. Tais ambientes procuram
incorporar,

simultaneamente,

situações

cognitivas

programadas

/ordenadas

e

aleatórias/ desordenadas e que revalorizem a intuição a fim de gerar explicações
coerentes para fenômenos e situações mutáveis e indeterminadas.
No paradigma da cibercultura, a aprendizagem na educação não deve mais se
restringir a uma configuração linear (mapa bidimensional), mas deve ser organizada em
torno da imagem de um hipertexto aberto, favorecido pelas TIC. A metáfora hipertextual
refere-se ao conjunto de relações e articulações que se atualizam permanentemente e
tem como fonte, além da própria compreensão sobre o sistema nervoso humano, o
desenvolvimento dos sistemas de conexões e associações (redes neurais) nos
dispositivos de inteligência artificial e na construção de conhecimentos em rede.
Portanto, o trabalho didático deve criar condições para mobilizar a atenção e
interesse do educando pelo conteúdo novo, sensibilizando a necessidade de aprender
e transformar conhecimentos adquiridos, dando uma aproximação do conteúdo/objeto
de estudo por meio de uma situação/problema para que ele possa consolidar suas
habilidades. É necessário dar condições ao professor para ele rever e modificar suas
orientações didático-pedagógicas para que o ambiente torne-se confiante e
democrático entre todos os participantes do processo educativo e que sintam-se
responsáveis pelos resultados obtidos. Por isso deve ser feito em vários momentos do
processo educativo de ensino aprendizagem, diversos instrumentos quantitativos e
qualificativos, que analisem aspectos objetivos e subjetivos da aprendizagem do
educando.
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3.1 Tecnologia Web 2.0
Em 2004, a empresa americana “O’Reilly Media” criou o termo Web 2.0 para
designar um conjunto de ferramentas que inovaria o mundo da informática. A idéia é
não deixar a informação limitada ao computador, expandindo-a para a internet e a
compartilhando milhões de usuários web. Porém, para ter esse privilégio é necessário
fazer um cadastro nos serviços de ferramentas de Web 2.0, onde você cria um nome
de usuário e senha para acessar e publicar seu conteúdo.
As tecnologias da Web 2.0 representam uma revolução, da maneira de
gerenciar e dar sentido ou ofertar a informação online, e aos repositórios de
conhecimento. Sua filosofia prima pela facilidade na publicação e rapidez no
armazenamento de textos e arquivos, ou seja, tem como principal objetivo tornar a web
um ambiente social e acessível a todos os usuários, um espaço onde cada um
seleciona e controla a informação de acordo com as suas necessidades e interesses
(GREENHOW, 2007).
O'Reilly (2005, p.1) define o termo web 2.0 como: a mudança para uma Internet
como plataforma, e um entendimento das regras para obter sucesso nesta nova
plataforma. Entre outras, a regra mais importante é desenvolver aplicativos que
aproveitem os efeitos de rede para se tornarem melhores quanto mais são usados
pelas pessoas, aproveitando a inteligência coletiva.
A Web 2.0 pode ser vista por educadores como uma “grande caixa de
ferramentas atraentes, simples e úteis”. Essas ferramentas têm como algumas de suas
principais características:
•

Utilização da Web como plataforma: serviços que antes dependiam de
software instalado na máquina podem ser acessados direto pelo navegador
Web, a qualquer momento e de qualquer lugar;

•

Aperfeiçoamento constante: as ferramentas estão cada vez melhores e
com mais possibilidades, o que ocorre graças às contribuições dos próprios
usuários;
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•

Serem total ou parcialmente gratuitas;

•

Permitirem que o usuário utilize a ferramenta para si mesmo ou para
compartilhar informações e outros recursos com a coletividade;

•

Permitirem a produção, armazenamento e compartilhamento de diferentes
mídias (imagens, vídeos, sons, textos etc.); Permitirem a construção
coletiva do conhecimento, de forma que vários atores possam contribuir de
forma conjunta e que o usuário da Internet possa ser também autor de
conteúdo e não apenas um receptor passivo;

•

Permitirem o uso e produção compartilhada, para que várias pessoas
possam editar conjuntamente um texto, produzir e comentar um vídeo ou
ajudem a eleger o que deve aparecer na página inicial de um site;
Permitirem e estimularem a formação de comunidades virtuais que
compartilham interesses comuns;

•

Possibilidade de interfaces amigáveis com o usuário, de maneira que ele
possa aprender e usar os recursos oferecidos pela ferramenta de forma
simples e rápida.

Novas ferramentas com potencialidades imensas surgem todos os dias no
mundo virtual, nomeadamente em termos de interação e construção coletiva de
conhecimentos. Em um processo no qual a comunicação é constante, ocorrem trocas
de informações e o aluno participa na construção de sua aprendizagem e na
organização do trabalho educacional junto com o professor. "O professor, com acesso
a tecnologias pode se tornar um orientador/gestor setorial do processo de
aprendizagem, integrando de forma equilibrada a orientação intelectual, a emocional e
a gerencial" (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2000, p. 30).
De acordo com esta perspectiva, Silva (2000) destaca a pedagogia interativa,
uma proposta de valorização do papel do professor como mediador de novas e
recorrentes interações e encorajador da rede de conhecimentos que os alunos
constroem e do desenvolvimento de novas competências comunicativas. Portanto, a
interatividade passa a ser compreendida como a possibilidade de o usuário participar
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ativamente, interferindo no processo com ações, reações, intervindo, tornando-se
receptor e emissor de mensagens que ganham plasticidade, permitindo a
transformação imediata (LÉVY, 1994, 1999), criando novos caminhos, novas trilhas,
novas cartografias, valendo-se do desejo do sujeito. Acrescenta-se também a
capacidade desses novos sistemas de acolher as necessidades do usuário e satisfazêlo (BETTETINI, 1996).
Estaria se construindo, dessa forma, uma inteligência coletiva, entendida aqui
na perspectiva de Pierre Lévy como uma inteligência globalmente distribuída,
incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que conduz a uma
mobilização efetiva das competências (LÉVY, 1994, p. 38). Os produtos não mais
“chegariam” prontos ao destinatário. A este caberia a possibilidade de remodelar,
ressignificar e transformar o produto com o qual estivesse interagindo, de acordo com
sua imaginação, necessidade ou desejo — obviamente que dentro dos limites técnicos
dos suportes. Isso abre maiores chances para que os discursos tornem-se mais
abertos e fluidos, diminuindo-se bastante as fronteiras e distâncias existentes no
processo de comunicação entre emissores e receptores, sem que, com isso, os
agentes produtores percam sua singularidade. No caso dos recursos oferecidos pela
tecnologia, devemos percebê-los como possibilidades de enriquecimento e meios de se
chegar aos objetivos traçados, por ampliar possibilidades de abrangência na
comunicação. Como diz Luckesi, o planejamento requer objetivos claros e são esses
objetivos que vão determinar a construção de nossas ações.
A educação e a tecnologia são parceiras que contribuem para construir o
destino histórico do homem em uma relação saudável em que não se encontra espaço
para dominadores e dominados aos meios técnicos. Como parceiras e aliadas à ação
comunicativa, buscam a construção do conhecimento (GRINSPUN, 1999).
Portanto, há vários recursos da web 2.0 que o professor pode utilizar para
ampliar a capacidade dos alunos em elaborar textos, pesquisar sobre um assunto,
emitir opinião e debater com outros usuários através de portfólios digitais de coletivos
inteligentes

que

aprendem/ensinam

em

redes

de

colaboração,

projetos

de

aprendizagem (ou de ensino) que poderão ser melhor e mais dinamicamente

69

gerenciados por professores e/ou dinamizadores de aprendizagens, utilizando as
ferramentas que existem (e que vão surgir) neste novo paradigma.
3.2 Educação a Distância - EaD
A Educação a Distância - EaD vem sendo conceituada como: uma estratégia
educativa baseada na aplicação da tecnologia à aprendizagem, e por isso, não
obedece a limites de lugar, tempo, ocupação ou idade. Elementos que demandam
novos papéis para alunos e professores, bem como novas atitudes e novos enfoques
metodológicos. (et al. ALVES; ZAMBALDE & FIGUEIREDO, 2004)
Para Moore e Kearsley (2007), EaD:
O processo de ensino e aprendizagem planejado que exige
tecnologias e metodologias especiais, capazes de
contemplar os processos de comunicação e interação entre
os sujeitos envolvidos.

Nesse conceito, a EaD é tratada como uma estratégia educativa que utiliza a
tecnologia como ferramenta. Tecnologia esta que não restringe a EaD ao uso do
computador apenas. Isso é interessante porque, a EaD se utiliza de diversos meios:
cartas, textos impressos, radiodifusão, entre outros.
Portanto, a Educação a Distância é uma modalidade educacional com
características específicas e que, portanto, funciona de acordo com uma legislação
própria. De acordo com Alves (2006), tanto a inexistência quanto o excesso de normas
de regulamentação podem ser prejudiciais ao desenvolvimento da EaD. Todavia, o
momento atual requer a efetivação de leis que fundamentem esses sistemas de
educação, estruturados em um contexto de ascensão desta modalidade no Brasil.
O Código Brasileiro de Comunicações e a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, marcaram o início do processo de regulamentação da EaD no
Brasil. A primeira LDB sistematizava o uso de tecnologias como o rádio, a televisão e o
serviço postal no ensino supletivo. Sua versão atual prevê a inclusão da modalidade
educacional a distância em todos os níveis.
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Como forma de regulamentar o Artigo nº. 80 da nova LDB, o Executivo Federal
baixou dois decretos em 1998: o Decreto nº. 2.494 e o Decreto nº. 2.561. Estes
contribuíram para o credenciamento de alguns cursos superiores de graduação a
distância, mas não contemplavam cursos de mestrado e doutorado.
Após alguns debates entre órgãos como: Ministério da Educação, Conselho
Nacional de Educação, Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação, Associação
Brasileira de Educação a Distância e Associação Brasileira de Tecnologia Educacional,
um novo decreto para a regulamentação do Artigo nº. 80 da LDB foi apresentado: o
Decreto nº. 5.622 de 19 de dezembro de 2005.
Atualmente, as principais leis que regulamentam a EaD no Brasil são as
seguintes, de acordo com Farias (2006, p. 441):
•

Lei nº. 9.394 de 20/12/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB):
legaliza o uso de EaD na educação formal do Brasil.

•

Portaria nº. 4.059 de 10/12/2004: autoriza a introdução de disciplinas no
modo semi-presencial em até 20% da carga-horária total de cursos
superiores reconhecidos.

•

Portaria nº. 4.361 de 29/12/2004: regulamenta o credenciamento de
instituições de ensino para o uso regular de EaD em seus processos.

•

Decreto nº. 5.622 de 19/12/2005: regulamenta o Artigo nº. 80 da LDB,
definindo a política oficial de educação a distância no país.

No Brasil, foi elaborado pela Secretária de Educação a Distância do MEC, um
documento de Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância, visando
colaborar com a regulação, supervisão e avaliação da EaD. Dentre outras coisas, este
documento traz algumas orientações sobre concepções teórico-metodológicas
específicas para a EaD e sobre a organização de sistemas nesta modalidade. De
acordo com Brasil (2007, p. 2), os referenciais...
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...têm como preocupação central apresentar um conjunto de
definições e conceitos de modo a, de um lado, garantir
qualidade nos processos de educação a distância e, de
outro, coibir tanto a precarização da educação superior,
verificada em alguns modelos de oferta de EAD, quanto a
sua oferta indiscriminada e sem garantias das condições
básicas para o desenvolvimento de cursos com qualidade.

Neste documento, constam orientações voltadas para a educação superior que
podem servir de base para a elaboração de referenciais específicos, para os demais
níveis educacionais que podem ser ofertados a distância.
São nove os aspectos que devem ser observados pelas instituições, em seu
Projeto Político-Pedagógico, na preparação de programas e cursos a distância:

1. Concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem:
•

Envolve os princípios e diretrizes que alicerçarão o desenvolvimento do
processo de ensino e aprendizagem;

•

Inclui a definição da sistemática de elaboração dos materiais didáticos,
exercício da tutoria, formas de comunicação e de avaliação;

•

Os referenciais propõem uma organização curricular inovadora, que supere
a

visão

fragmentada

do

conhecimento

e

reflita

uma

concepção

interdisciplinar e contextualizada;
•

O projeto pedagógico de um curso a distância deve ainda assegurar a
todos os estudantes um ponto de partida comum, incluindo, quando
necessário, um módulo introdutório que ofereça conhecimentos básicos
sobre os conteúdos propostos e a tecnologia utilizada.

2. Sistemas de comunicação
•

Organização de vias efetivas de comunicação entre todos os atores do
processo

educacional

tutores e alunos);

(administradores,

coordenadores,

professores,
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•

O programa de EaD deve oferecer uma variedade de ferramentas de
comunicação, tanto síncronas (telefone, videoconferências, chat) quanto
assíncronas (correio eletrônico, fórum de discussão etc.);

•

Deve também privilegiar uma filosofia de aprendizagem baseada na
interação, na colaboração mútua, estimulando-se o desenvolvimento de
projetos compartilhados entre os alunos e a construção de comunidades de
aprendizagem;

•

Definir o modelo de tutoria, especificando-se: o número de professores por
hora de atendimento e a quantidade de estudantes por tutor. Os horários
de atendimento devem ser flexíveis;

•

Oferecer antecipadamente informações de interesse dos alunos: local, data
e horário de matrículas, encontros presenciais e provas;

•

Dispor de pólos de apoio descentralizados para atendimento aos
estudantes, os quais devem ser regularmente avaliados juntamente com os
profissionais que neles atuam;

•

Possibilitar aos alunos a organização em colegiados de decisão.

3. Material didático
•

Responsável por fazer a interlocução entre estudante e professor;

•

A estruturação dos materiais didáticos deve estar em sintonia com o projeto
político-pedagógico do curso;

•

Podem ser de diferentes tipos: material impresso, vídeos, programas
televisivos e radiofônicos, videoconferências, CD-ROM, páginas WEB,
objetos de aprendizagem etc;

•

A seleção das mídias de suporte aos materiais didáticos deve ser
compatível com a proposta pedagógica e com o contexto socioeconômico
do público-alvo. Os referenciais orientam o uso integrado de diferentes
mídias;
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•

Deve ser estruturado em linguagem dialógica, de modo a promover a
autonomia do estudante;

•

Detalhar as competências cognitivas, habilidades e atitudes a serem
alcançadas ao final de cada unidade, módulo ou disciplina;

•

Indicar bibliografia e fontes complementares;

•

O docente responsável por sua elaboração deve trabalhar em parceria com
uma equipe multidisciplinar ( especialistas em desenho instrucional,
diagramação, ilustração, desenvolvimento de páginas WEB, dentre outros);

•

Deve passar por um rigoroso processo de avaliação prévia (pré-testagem),
antes de ser disponibilizado para os alunos;

•

Incluir um Guia Geral do Curso, em formato impresso ou digital, com
orientações relevantes para um bom acompanhamento por parte do aluno
(integração curricular, ementas, formas de acesso aos conteúdos, tutoria,
avaliação etc.);

•

Apresentar esquemas alternativos para o atendimento de estudantes com
deficiência.

4. Avaliação da aprendizagem
•

Mecanismos para o permanente acompanhamento dos estudantes, no
intuito de identificar e solucionar eventuais dificuldades de aprendizagem;

•

Deve acontecer de modo presencial e a distância;

•

A avaliação presencial deve prevalecer sobre outras formas de avaliação;

•

Meta-avaliação: deve-se fazer um exame crítico regular no processo de
avaliação da aprendizagem.

5. Avaliação institucional
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•

Tem como objetivo subsidiar o aperfeiçoamento dos sistemas de gestão e
pedagógico;

•

Deve envolver os diferentes atores do programa de EaD: estudantes,
professores, tutores, e quadro técnico-administrativo;

•

Precisa contemplar a avaliação das instalações físicas (laboratórios, salas
de aula e bibliotecas) dos pólos e demais elementos tecnológicos,
científicos e instrumentais que dão suporte ao curso;

•

Meta-avaliação: deve-se fazer um exame crítico regular durante a
avaliação institucional.

6. Equipe multidisciplinar
- Desempenha funções de planejamento, implementação e gestão dos
cursos a distância;
- Principais profissionais envolvidos:
•

Docentes: estabelece os fundamentos teóricos do projeto; prepara o
conteúdo curricular; elabora os materiais didáticos; motiva, orienta
acompanha e avalia os estudantes; deve se auto-avaliar e se capacitar
constantemente;

•

Tutores: participam dos processos de ensino-aprendizagem e da avaliação
do projeto pedagógico. Atuam a distância e presencialmente. O tutor a
distância realiza o acompanhamento do aprendizado dos alunos através
dos recursos comunicacionais disponíveis. Já o tutor presencial atende os
estudantes nos polos, em horários pré-estabelecidos, auxiliando-os no
desenvolvimento de suas atividades individuais e em grupos. Os tutores
devem participar de programas de capacitação;

•

Pessoal

técnico-administrativo:

desenvolvem

atividades

na

área

administrativa (secretaria acadêmica, coordenação de pólo presencial etc.)
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e tecnológica (programadores, designers, técnicos de suporte, pessoal de
manutenção e zeladoria).
7. Infra-estrutura de apoio
•

Inclui a sede da instituição e os pólos de apoio presencial;

•

Deve ser proporcional ao número de estudantes e à extensão de território a
ser alcançada;

•

Infra-estrutura física: salas de coordenação acadêmica e tutoria, salas de
coordenação operacional, bibliotecas e laboratórios;

•

Equipamentos:

televisão,

videocassetes,

audiocassetes,

fotografia,

impressoras, linhas telefônicas, serviços "0800", fax, equipamentos para
produção audiovisual e para videoconferência, computadores ligados em
rede e/ou stand alone, dentre outros.
8. Gestão acadêmico-administrativa
•

Deve estar integrada aos demais processos da instituição, oferecendo ao
estudante, geograficamente distante, o acesso aos mesmos serviços
disponíveis para o ensino tradicional;

•

Principais funções: supervisão das atividades de tutoria, produção e
distribuição de materiais didáticos; definição da sistemática de avaliação da
aprendizagem dos alunos; organização de um banco de dados, contendo
um cadastro de estudantes, professores, coordenadores e tutores; controle
do cadastramento de equipamentos; organização de um sistema de gestão
acadêmica.

9. Sustentabilidade financeira
•

Organização de uma planilha de custos do projeto de educação a distância,
discriminando os seguintes elementos:
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•

Investimento em: produção de materiais didáticos, implantação do sistema
de gestão; equipamentos de comunicação, laboratórios, etc.; e implantação
dos pólos descentralizados de apoio presencial e dos centros de educação
a distância;

•

Custeio de: equipe de gestão; equipe docente (coordenadores de disciplina
e de tutoria); equipe de tutores; recursos de comunicação; distribuição de
materiais didáticos; e sistema de avaliação;

•

Organização de uma planilha com oferta de vagas, especificando sua
evolução ao longo do tempo.

Portanto, a Educação Superior a Distância é a modalidade educacional na qual
a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com
a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e
professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Esta
definição está presente no Decreto 5.622, de 19.12.2005 (que revoga o Decreto
2.494/98), que regulamenta o Art. 80 da Lei 9.394/96 (LDB).
Outro ponto destacado pela definição é a “quebra” da barreira espaço/tempo e
a democratização do acesso. Qualquer pessoa, independentemente de idade,
ocupação tempo e lugar pode fazer uso dessa estratégia.
Em suma, é possível compreender a Educação a Distância como uma
ferramenta desenvolvida por sistemas educativos para oferecer educação a alunos
que, por razões diversas, têm dificuldade de acesso a serviços educativos regulares.
Um exemplo de Educação a Distância – EaD é a Universidade Aberta do
Brasil, que é um sistema integrado por universidades públicas que oferece cursos de
nível superior para camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação
universitária, por meio do uso da metodologia da educação a distância. O público em
geral é atendido, mas os professores que atuam na educação básica têm prioridade de
formação, seguidos dos dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos
estados, municípios e do Distrito Federal. Hoje atendendo as regiões brasileiras e
diversas classes de profissionais.
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O Sistema UAB foi instituído pelo Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006, para
"o desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com a finalidade de
expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no País".
Fomenta a modalidade de educação a distância nas instituições públicas de ensino
superior, bem como apóia pesquisas em metodologias inovadoras de ensino superior
respaldadas em tecnologias de informação e comunicação. Além disso, incentiva a
colaboração entre a União e os entes federativos e estimula a criação de centros de
formação permanentes por meio dos pólos de apoio presencial em localidades
estratégicas.
Assim, o Sistema UAB propicia a articulação, a interação e a efetivação de
iniciativas que estimulam a parceria dos três níveis governamentais (federal, estadual e
municipal) com as universidades públicas e demais organizações interessadas,
enquanto viabiliza mecanismos alternativos para o fomento, a implantação e a
execução de cursos de graduação e pós-graduação de forma consorciada. Ao plantar a
semente da universidade pública de qualidade em locais distantes e isolados, incentiva
o desenvolvimento de municípios com baixos e rendimentos. Desse modo, funciona
como um eficaz instrumento para a universalização do acesso ao ensino superior e
para a requalificação do professor em outras disciplinas, fortalecendo a escola no
interior do Brasil, minimizando a concentração de oferta de cursos de graduação nos
grandes centros urbanos e evitando o fluxo migratório para as grandes cidades.
A UAB ainda está longe de cumprir a meta atender 600 mil matrículas nos
próximos dois anos.
Atender 600 mil alunos em cursos de graduação e especialização a distância
até 2014 é a meta do programa Universidade Aberta do Brasil (UAB). Criado em 2005
para impulsionar o número de estudantes matriculados no ensino superior, o projeto de
educação a distância mantido pelo governo federal ainda está longe da meta. Desde
2007, quando as primeiras turmas começaram de fato suas aulas, 35 mil se formaram
e há 220 mil alunos matriculados.
Na opinião do professor João Carlos Teatini, que é diretor de Educação a
Distância da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior
(Capes), o País demorou a investir na modalidade. “A educação na modalidade a
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distância poderia estar consolidada no Brasil não fosse o apoio tardio, ou mesmo a
negligência, em termos de política pública federal de anos. Atrasamos quase 40 anos
para começar”, afirma.
Teatini refere-se a um projeto de 1972, que ficou engavetado no Congresso
Nacional, para criar algo como a UAB. Ele reconhece que muitas experiências de
investimento na modalidade foram feitas ao longo dos anos. Mas, para ele, faltaram
políticas públicas para estimular a educação a distância. “Precisamos ampliar a oferta
de vagas públicas. Em país continental como o Brasil, a oferta a distância não é só
uma solução. É indispensável”, pondera.
O Sistema UAB funciona como articulador entre as instituições de ensino
superior e os governos estaduais e municipais, com vistas a atender às demandas
locais por educação superior.
Essa articulação estabelece qual instituição de ensino deve ser responsável
por ministrar determinado curso em certo município ou certa microrregião por meio dos
polos de apoio presencial.
O Sistema UAB sustenta-se em cinco eixos fundamentais:
•

Expansão pública da educação superior, considerando os processos de
democratização e acesso;

•

Aperfeiçoamento dos processos de gestão das instituições de ensino
superior, possibilitando sua expansão em consonância com as propostas
educacionais dos estados e municípios;

•

Avaliação da educação superior a distância tendo por base os processos
de flexibilização e regulação implantados pelo MEC;

•

Estímulo à investigação em educação superior a distância no País;

•

Financiamento dos processos de implantação, execução e formação de
recursos humanos em educação superior a distância.
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Percebe-se que a organização de um sistema de EaD não se resume à
determinação dos aspectos meramente tecnológicos de apoio à aprendizagem.
Pimentel et al (2005) afirmam que as políticas de EaD que enfatizam apenas a
tecnologia são...
...a causa principal do fracasso de várias experiências aqui
no país. Por isso, tanto na definição de estratégias técnicas
e pedagógicas quanto na produção de materiais para os
cursos, é de suma importância o trabalho integrado de uma
equipe multidisciplinar – com psicólogos, pedagogos,
produtores e comunicadores – que priorize a didática, sem
nunca perder de vista as características dos estudantes
(PIMENTEL et al, 2005, p. 36).

Um sistema de EaD também não pode se limitar apenas à figura do professor
como único ator do processo, haja vista a diversidade de atividades que envolvem o
desenvolvimento e o acompanhamento de cursos nessa modalidade. O trabalho de
uma equipe multidisciplinar se faz necessário não apenas na produção dos materiais
para o curso, como afirmam Pimentel et al (2005), mas em todo o contexto de
funcionamento do sistema.
Iniciativas de educação a distância bem planejadas requerem a definição de
seu objetivos, a adoção de uma proposta pedagógica consistente com a visão de
educação da instituição responsável, bem como de mecanismos de interação entre os
alunos e de avaliação da aprendizagem. Segundo Tassigny (2001, p. 3), esses
requisitos pressupõem o envolvimento dos diferentes atores nos sistemas de EaD:
autor pedagógico, técnico de produtos e multimídias educativas, tutor ou formador.
Cordeiro (2006) também apresenta um modelo sistêmico de EaD, que traduz
uma visão bastante abrangente do que pode vir a constituir um programa de EaD. A
autora se refere a elementos de planejamento, distribuição, acompanhamento e
gerenciamento dos cursos. Em cada um desses componentes há diferentes atores que
trabalham coletivamente para o desenvolvimento satisfatório do sistema.
3.3 Ambiente Virtual de Aprendizado – AVA
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As características requeridas da Educação do nosso tempo, preparando um
cidadão instrumentalizado para protagonizar o seu tempo podem ser resumidas em:
autonomia, seletividade, planejamento, interação social, coletividade, flexibilidade e
criatividade.
A forma de aprendizagem que fundamenta-se as necessidades do nosso
tempo se prevalece num modelo dinâmico, no qual o estudante é levado em conta com
todo o seu arsenal de conhecimento. A verdadeira aprendizagem se dá quando o aluno
(re) constrói o conhecimento e forma conceitos sólidos sobre o mundo, o que vai lhe
proporcionar meio de agir e reagir diante da realidade.
Os Ambientes virtuais de aprendizagem são softwares que auxiliam na
estrutura de conteúdo educacional disponibilidade pela web. Desenvolvido para auxiliar
os docentes no gerenciamento de conteúdos para seus alunos e na administração do
curso, permite acompanhar em tempo real o progresso dos estudantes. Um dos
exemplos como ferramenta para a Educação a Distância – EaD, e para complementar
aulas presenciais. Os softwares do AVA trazem consigo discussões pedagógicas para
o desenvolvimento de metodologias educacionais utilizando canais de interação web
ganhando espaço no cotidiano aos educadores

pelo fato de possibilitarem fácil

manuseio, controle de aulas, discussões, apresentações, interação em tempo real,
avaliações, vídeos, etc.
Para o Ministério da Educação (2007), conceitua Ambientes Virtuais de
Aprendizagem (AVAs) como:
programas
que
permitem
o
armazenamento,
a
administração e a disponibilização de conteúdos no formato
Web. Dentre esses, destacam-se: aulas virtuais, objetos de
aprendizagem, simuladores, fóruns, salas de bate-papo,
conexões a materiais externos, atividades interativas,
tarefas virtuais (webquest), modeladores, animações, textos
colaborativos (wiki).

Por ambientes podemos entender tudo aquilo que envolve pessoas, natureza
ou coisas, objetos técnicos. Já́ o virtual vem do latim medieval virtualis, derivado por
sua vez de virtus, força, potência. Lévy (1996) em seu livro O que é o virtual? Nos
esclarece que o virtual não se opõe ao real e sim ao atual. Virtual é o que existe em

81

potência e não em ato. Citando o exemplo da árvore e da semente, Lévy explica que
toda semente é potencialmente uma árvore, ou seja, não existe em ato, mas existe em
potência. Ao contrário dos exemplos citados no parágrafo anterior o virtual faz parte do
real, não se opondo a ele. Por isso nem tudo que é virtual necessariamente se
atualizará. Ainda no exemplo da semente, caso um pássaro à coma a mesma jamais
poderá́ vir a ser uma árvore.
A aprendizagem significativa se dá por meio do que entende serem os sete
passos da (re) construção do conhecimento. Segundo SANTOS (2007, p.2) os sete
passos são:

•
•

•

•

•

•
•

O sentir – toda aprendizagem parte de um significado
contextual e emocional.
O perceber – após contextualizar o educando precisa ser
levado a perceber características específicas do que
está sendo estudado.
O compreender – é quando se dá a construção do
conceito, o que garante a possibilidade de utilização do
conhecimento em diversos conceitos.
O definir – significa esclarecer um conceito. O aluno
deve definir com suas palavras, de forma que o conceito
lhe seja claro.
O argumentar – após definir, o aluno precisa relacionar
logicamente vários conceitos e isso ocorre através do
texto falado, escrito, verbal e não verbal.
O discutir – nesse passo, o aluno deve formular uma
cadeia de raciocínio através da argumentação.
O transformar – o sétimo e último passo da (re)
construção do conhecimento é a transformação. O fim
último da aprendizagem significativa é a intervenção da
realidade. Sem esse propósito, qualquer aprendizagem é
inócua.

Dessa forma, toda aprendizagem se tornará significativa ao vencer todos os
passos, interferindo de forma ativa na realidade do sujeito.
Enquanto Santos (2007) descreve os sete passos para que ocorra a
aprendizagem significativa, para Ausubel são necessárias duas condições: primeiro o
aluno precisa ter uma disposição para aprender e segundo o conteúdo a ser aprendido
deve potencialmente ser significativo.
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Para Moreira e Mansini (1982) a aprendizagem significativa caracteriza-se pela
interação entre o novo conhecimento e o conhecimento prévio.
Partindo desses conceitos, o novo conhecimento adquire significados para o
aluno e o conhecimento prévio fica mais rico, mais diferenciado, mais elaborado em
termos de significados, adquirindo assim, mais estabilidade.
Na aprendizagem significativa, o aluno não é um receptor passivo, quer dizer, o
aluno constrói seu conhecimento, produz o seu próprio conhecimento.
Para facilitar a aprendizagem significativa podemos relacionar alguns princípios
programáticos ditados por Ausubel, Postman e Weingartner (1969) viável de
implementar em qualquer sala de aula, incluindo Ambientes Virtuais de Aprendizagem
(AVAs):
1. Princípio da interação social e do questionamento. Ensinar/aprender
perguntas ao invés de respostas. A interação social é indispensável para a
concretização de um episódio de ensino. Como dizem Postman e Weingarter:
o conhecimento não está nos livros à espera de que alguém
venha aprendê-lo; o conhecimento é produzido em resposta
a perguntas; todo novo conhecimento resulta de novas
perguntas, muitas vezes novas perguntas sobre velhas
perguntas” (op. cit. p.23).

Neste princípio, precisamos deixar claro que não estamos inviabilizando o
momento explicativo do professor e sim que ambos, professor e alunos tenham uma
postura dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada, enquanto falam ou
ouvem.
2. Princípio da não centralidade do livro texto. Do uso de documentos, artigos e
outros materiais educativos. Da diversidade de materiais instrucionais. A utilização de
materiais diversificados, e cuidadosamente selecionados, ao invés da “centralização”
em livros de texto é também um princípio facilitador da aprendizagem significativa.
3. Princípio do aprendiz como perceptor/representador. Na teoria da
aprendizagem significativa argumenta-se que a aprendizagem receptiva, aquela em
que o novo conhecimento é recebido pelo aprendiz, sem necessidade de descobri-lo, é
o mecanismo humano por excelência para assimilar (reconstruir internamente) a

83

informação (Ausubel et. al. 1978, 1980, 1983; Ausubel, 2000), porém ela não implica
passividade; ao contrário, é um processo dinâmico de interação, diferenciação e
integração entre conhecimentos novos e pré-existentes.
A idéia de percepção/representação nos traz a noção de que o que “vemos” é
produto do que acreditamos “estar lá” no mundo. Vemos as coisas não como elas são,
mas como nós somos. Sempre que dissemos que uma coisa “é”, ela não é. Em termos
de ensino, isso significa que o professor estará́ sempre lidando com as percepções dos
alunos em um dado momento. Quer dizer, a comunicação só será possível na medida
em que dois perceptores, professor e aluno buscarem perceber de maneira semelhante
os materiais educativos. Isso nos corrobora a importância da interação pessoal e do
questionamento na facilitação da aprendizagem significativa.
4. Princípio do conhecimento como linguagem. Aprender um conteúdo de
maneira significativa é aprender sua linguagem, não só́ palavras, mas signos,
instrumentos. O ensino deve buscar a facilitação da aprendizagem, dessa forma,
pensamos no princípio da interação social e do questionamento. A aprendizagem da
nova linguagem é mediada pelo intercâmbio de significados, pela classificação dos
certificados, enfim, pela negociação dos significados que é feita por meios da
linguagem humana.
5.

Princípio

da

consciência

semântica.

Esse

princípio

facilitador

da

aprendizagem significativa implica em várias conscientizações. A primeira é tomar
consciência de que o significado está nas pessoas, não nas palavras. A segunda
conscientização necessária, é que a palavra não é coisa. A palavra significa a coisa,
representa a coisa.
Outro tipo de consciência semântica necessária a aprendizagem significativa é
o de que, ao usarmos palavras para nomear as coisas, é preciso não deixar de
perceber que o significado das palavras mudam. No ensino, o que busca, ou que se
consegue é compartilhar significados denotativos a respeito da matéria de ensino, mas
a aprendizagem significativa tem como condição a atribuição de significados
conotativos, idiossincráticos (é isso que significa incorporação não-liberal do novo
conhecimento a estrutura cognitiva).
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6. Princípio da aprendizagem pelo erro. Na medida em que o conhecimento
prévio é o fator determinante da aprendizagem significativa, ela, automaticamente,
deixa de ser o processo errático e ateórico que caracteriza a aprendizagem por ensaioe-erro. A idéia aqui é de que o ser humano erra o tempo todo. É da natureza humana
errar. O homem aprende corrigindo seus erros. Errado é pensar que a certeza existe,
que a verdade é absoluta, que o conhecimento é permanente.
Dessa forma, podemos pensar que o nosso conhecimento tem historicidade.
Segundo Freire (2003), ao ser produzido, o conhecimento supera outro que antes foi
novo e se fez velho e “se dispõe” a ser ultrapassado por outro amanhã. Daí que seja
tão fundamental conhecer o conhecimento existente quando saber que estamos
abertos e aptos a produção do conhecimento existente (p.28).

7. Princípio da desaprendizagem. Esse princípio é importante para a
aprendizagem significativa por duas razões. A primeira tem a ver com a aprendizagem
significativa subordinada. Nesse processo, como já foi dito, o novo conhecimento
interage com o conhecimento prévio e, de certa forma, apóia-se nele.
A segunda razão pela qual é importante aprender a desaprender está
relacionada com a sobrevivência em um ambiente que está em permanente e rápida
transformação. Desaprender conceitos e estratégias irrelevantes passa a ser condição
prévia para a aprendizagem (Postman e Weingartner, 1969, p.208).
8. Princípio da incerteza do conhecimento. Esse princípio é a síntese de
princípios anteriores, em particular daqueles que têm a ver com a linguagem.
Definições, perguntas e metáforas são três dos mais potentes elementos com
os quais a linguagem humana constrói uma visão de mundo (Postman, 1996, p. 175). A
aprendizagem significativa desses três elementos só́ terá́ significado quando o aprendiz
perceber que as definições são invenções, ou criações, humanas, que tudo o que
sabemos tem origem em perguntas e que todo nosso conhecimento é metafórico.
Perguntas são instrumentos de percepção. A natureza de uma pergunta (sua
forma e suas suposições) determinam a natureza da resposta. Poder-se-ia dizer que as
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perguntas constituem o principal instrumento intelectual disponível para os seres
humanos (op. cit. p. 173).
Definições são instrumentos para pensar e não têm nenhuma autoridade fora
do contexto para o qual foram inventadas. No entanto, os alunos não são ensinados de
modo a perceber isso. Aprender alguma definição de maneira significativa não é
apenas dar-lhe significado através da interação é também percebê-la como uma
definição que foi inventada para alguma finalidade e que talvez definições alternativas
também servissem para tal finalidade (Postman, 1996, p. 172).
As metáforas são igualmente instrumentos que usamos para pensar. Metáfora
é muito mais do que uma figura poética. Não só́ os poetas usam metáforas. Biólogos,
físicos, historiadores, linguistas, enfim, todos que tentam dizer algo sobre o mundo
usam metáforas. A metáfora não é um ornamento. É um órgão de percepção.
9. Princípio da não utilização do quadro-de-giz. Da participação ativa do aluno.
Da diversidade de estratégias de ensino. Esse princípio complementa o segundo.
Assim como o livro de texto simboliza a autoridade de onde "emana" o conhecimento, o
quadro de giz simboliza o ensino transmissivo, no qual outra autoridade, o professor,
parafraseia, ou simplesmente repete, o que está no livro, ou resolve exercícios, para
que os alunos copiem, "estudem" na véspera da prova e nela repitam o que
conseguem lembrar. É difícil imaginar ensino mais anti-aprendizagem significativa, e
muito menos crítica, do que esse: o professor escreve no quadro, os alunos copiam,
decoram e reproduzem. É a apologia da aprendizagem mecânica, mas, ainda assim,
predomina na escola.
Assim como a idéia que está por trás do princípio da não centralidade do livro
de texto é a do uso de distintas estratégias instrucionais que impliquem participação
ativa do estudante e, de fato, promovam um ensino centralizado no aluno é
fundamental para facilitar a aprendizagem significativa.
Não é preciso buscar estratégias sofisticadas. A não utilização do quadro-degiz leva naturalmente ao uso de atividades colaborativas, seminários, projetos,
pesquisas, discussões, painéis, enfim, a diversas estratégias, as quais devem ter
subjacentes os demais princípios. Na verdade, o uso dessas estratégias de ensino
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facilita tanto a implementação dos demais princípios em sala de aula presencial e
principalmente na sala de aula de cursos a distância como a atividade mediadora do
professor.
Levando esses conceitos para a realidade educacional podemos concluir que
quando estamos interagindo com outros sujeitos e objetos técnicos construindo uma
prática de significação podemos tanto virtualizar quanto atualizar este processo. Vale
destacar que a atualização é um processo que parte, quase sempre, de uma
problematização para uma solução já a “virtualização passa de uma solução dada a um
(outro) problema”. (LEVY, 1996, p. 18). Logo, virtualizar é problematizar, questionar é
processo de criação.
Nos últimos anos, os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) estão sendo
cada vez mais utilizados no âmbito acadêmico e corporativo como uma opção
tecnológica para atender uma demanda educacional. A partir disso, verifica-se a
importância de um entendimento mais crítico sobre o conceito que orienta o
desenvolvimento ou o uso desses ambientes, assim como, o tipo de estrutura humana
e tecnológica que oferece suporte ao processo ensino- aprendizagem (PEREIRA,
2007, p.4).
Os AVAs proveem recursos para dispor grande parte dos materiais didáticos
nos mais diferentes formatos, podendo ser elaborados na forma escrita, hipertextual,
oral ou audiovisual. Fundamentando em FAHY (2004), pode-se dizer que os recursos
digitais e impressos adequados para AVAs devem ser cuidadosamente planejados pela
equipe de projeto considerando seu público-alvo.
É interessante, portanto, observar algumas recomendações sugeridas por
(PEREIRA, 2007, p.14), para o desenvolvimento do material didático, entre elas:
•
•
•

•

utilizar hipertextos;
utilizar textos impressos em forma de apostilas, com
recursos gráficos e imagens;
disponibilizar, previamente, um resumo auditivo do
material para ajudar na recomendação de maneira a
conduzir a formação de conceito;
não subestimar o uso de CDs e DVDs por serem
tecnologias de mão única, pois esses possibilitam o
controle total do aprendiz, além de facilitarem o acesso e
serem de baixo custo;
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•
•

•

•

fazer uso da voz humana quando possível, pois essa é
uma excelente ferramenta pedagógica;
oferecer a opção de áudio junto com material textual a
fim de ativar mais de um canal sensorial no processo de
aprendizagem, contemplando assim, diferentes perfis de
aprendizes;
disponibilizar videoconferência para possibilitar a
interação
de
pessoas
e
grupos
dispersos
geograficamente em tempo real;
utilizar simulações e animações de forma a facilitar o
ensino de conceitos abstratos e poucos conhecidos,
além daqueles que necessitam de muito tempo de
ensino, oferecem perigo e são inacessíveis devido aos
altos custos e à distância.

Ainda reforçando os referenciais para a construção de Ambientes Virtuais de
Aprendizagem (AVAs) e com a finalidade de atender as quatro fases para que o
aprendizado significativo aconteça, é necessário observar as estratégias de atenção,
relevância, confiança e satisfação. Segundo ALLY (2004, p.421):

•
•

•

•

Atenção: colocar uma atividade inicial para desenvolver
o processo ensino-aprendizagem;
Relevância: esclarecer a importância da lição, mostrar
que essa pode ser benéfica para usar em situações da
vida real, visa contextualizar e ser mais significativa de
maneira a manter o interesse;
Confiança: assegurar ao aprendiz que ele obterá́ êxito
nas atividades através da organização do material do
simples para o complexo, do conhecido para o
desconhecido, informar o que se espera da lição, manter
o acompanhamento e o estímulo;
Satisfação: fornecer feedback do desempenho, estimular
a aplicação do conhecimento na vida real.

Analisando pela construção de conhecimento pelo aluno por meio da
concepção

de

ambientes

virtuais

de

aprendizagem,

destaca-se

a

natureza

construtivista da aprendizagem: os indivíduos são sujeitos ativos na construção dos
seus próprios conhecimentos. Segundo Ferreira (2001), existem alguns pressupostos
na forma como Piaget teorizou que devem ser levados em consideração se desejarmos
criar um “ambiente virtual construtivista”.
A primeira das exigências a serem observadas é que o ambiente permita, e até
obrigue, uma interação muito grande do aprendiz com o objeto de estudo, integrando o
objeto de estudo a realidade do sujeito, dentro de suas condições, de forma a estimulá-
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lo e a desafiá-lo, ao mesmo tempo permitindo que novas situações criadas possam ser
adaptadas às estruturas cognitivas existentes, propiciando o seu desenvolvimento
intelectual. A interação deve abranger não só́ o universo do aluno e o computador,
mas, preferencialmente, também o aluno e o professor, com ou sem o computador
(FERREIRA, 2001, p.4).
Qualquer ambiente virtual de aprendizagem deve permitir diferentes estratégias
de aprendizagem, não só́ para se adequar ao maior número possível de pessoas, que
terão certamente estratégias diferenciadas, mas também porque as estratégias
utilizadas individualmente variam de acordo com fatores como interesse, familiaridade
com o conteúdo, estrutura dos conteúdos, motivação e criatividade, entre outros. Além
disso, deve proporcionar a aprendizagem colaborativa, interação e autonomia.
O AVA pode atender a um variado espectro de público, dependendo de cada
aplicação, e tradicionalmente se utiliza um ambiente genérico elaborado para qualquer
público. Esse tipo de AVA deveria ser universal, atendendo as exigências da
acessibilidade, de forma a proporcionar uma utilização perfeita independente do
usuário. Uma forma de atender as necessidades diferenciadas ao usuário é construir
AVAs específicos para públicos diversos, ou seja, centrado em cada grupo de usuário
específico.
O ambiente virtual de aprendizagem, a partir do planejamento da tecnologia até
as estratégias de ensino deverá levar em conta que o usuário, conforme Pereira (2007,
p. 73):
(i) é o ator que trouxe o ato simultâneo, concomitante e
alternante de zappear da televisão para o seu cotidiano; (ii)
é alguém com a possibilidade de abrir várias janelas no
computador e fazer várias coisas ao mesmo tempo, pois
possui maior flexibilidade. Por outro lado, tem maior
dificuldade de atenção e concentração em atividades
longas; (iii) possui humor, espírito de aventura e irreverência
as quais são características marcantes deste perfil de
usuário; (iv) faz uso da autonomia e das oportunidades de
opinar.

Ao considerar as características do usuário apresentada anteriormente,
seguem algumas recomendações como: considerar o estilo música-linguístico-visual e
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o grupo que o jovem pertence, ou seja, a sua tribo, no desenvolvimento de AVAS
segmentados; desenvolver uma interface gráfica que contribua na velocidade do
acesso; analisar a simultaneidade e alternância do conceito de “janelas” que compõe o
universo desse usuário; disponibilizar várias formas de navegação; explorar recursos
de diversão, movimento, som, imagem, jogos e animação, agenda e interatividade e
também bom humor na apresentação do conteúdo, propor atividades individuais e em
grupo, relacionar o processo de aprendizagem com o conceito de aventura, dotar o
AVA de identidade visual que se comunique facilmente com seu usuário jovem
(PEREIRA, 2007).
O planejamento da comunicação de um AVA para o público universitário é
importante obter a qualidade estética, funcional e de uso. Dessa forma, entende-se que
a interface visual e escrita da própria interface gráfica são primordiais para a garantia
da boa interação e comunicação entre o usuário e o ambiente de aprendizagem.
O projeto de interface de navegação e interação para AVAs de jovem deve
considerar os requisitos pelo perfil semântico, os aspectos pedagógicos e o conteúdo
do curso. Além de considerar os requisitos específicos do público jovem, deve-se
atender aos princípios que são definidos pelo estudo de interfaces computacionais
conhecidas como homem-computador, que são a usabilidade, a funcionalidade e a
estética. A usabilidade permite que o jovem conquiste a facilidade de aprendizagem. A
funcionalidade deve permitir que os aspectos de usabilidade sejam satisfeitos
adequadamente. E, a estética permite um ambiente motivador e agradável aos seus
usuários (PEREIRA, 2000).
Segundo JOLY (2004 apud PEREIRA 2007, p. 75) para evidenciar os principais
elementos envolvidos na arte de comunicar, utiliza uma frase de Gerard: “Palavra e
imagem são como cadeira e mesa: se você̂ quiser sentar a mesa, precisa de ambas”.
Partindo desse pensamento, pode-se ponderar que os AVAs estruturam-se por meio de
duas linguagens: a linguagem escrita e a linguagem visual. A linguagem escrita utilizase de hipertextos e textos para apresentar o conteúdo, como também, da comunicação
entre os sujeitos e objetos. Essa comunicação ocorre em vários níveis: entre
estudante-conteúdo,

estudante-professor,

estudante-estudante,

estudante-

tutor,

estudante-comunidade, e qualquer outra possibilidade de comunicação entre os
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sujeitos e conteúdos envolvidos. Já a linguagem visual, é utilizada no AVA (interface de
navegação e interface de interação) e nos conteúdos propostos (por meio de imagens,
audiovisuais, desenhos, ilustrações).
Ao observar tais necessidades, pode-se concluir que a linguagem a ser
utilizada independente de faixa etária é fundamental nesse processo de comunicação,
assim como, é fundamental saber para quem está escrevendo – quem é o aprendiz?
Conhecer o usuário e suas características, assim como, estar por dentro do contexto
vivenciado por ele é importante subsídio para adequação de materiais e mídias
utilizadas ao público a ser atendido.
De acordo com Plaza (1993, p.300), a linguagem influencia na interatividade de
forma qualitativa:
com a interatividade sendo uma componente qualitativa das
novas tecnologias da comunicação, as funções emotivas,
conotativa, referencial, poética, metalinguística e fática se
fazem relativas ao modelo interativo. A linguagem é
trabalhada mais como forma de energia e menos como
sistema estático.

Uma das linguagens mais adequadas aos jovens são os símbolos e ícones. Os
símbolos pictográficos são usados para expressar uma ampla variedade de
significados.
Huang et al (2002 apud Pereira 2007, p.77), listam algumas razões que fazem
com que ícones sejam amplamente utilizados:
(1)os ícones podem ser facilmente reconhecidos e
lembrados, (2) as imagens tem mais reconhecimento
universal do que o texto, enfrentando menos obstáculos do
que a língua; (3) os ícones oferecem a percepção do óbvio;
(4) os usuários preferem ícones ao invés do texto para
executar tarefas, ainda que seu desempenho não seja nem
melhor, nem pior.

Portanto, o ambiente virtual é um espaço fecundo de significação onde seres
humanos e objetos técnicos interagem potencializando assim, a construção de
conhecimentos, logo a aprendizagem. Então todo ambiente virtual é um ambiente de
aprendizagem? Se entendermos aprendizagem como um processo sócio-técnico onde
os sujeitos interagem na e pela cultura sendo esta um campo de luta, poder, diferença
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e significação, espaço para construção de saberes e conhecimento, então podemos
afirmar que sim.
A linguagem visual e escrita que pode ser apresentada ao público universitário
é carregada de significados, pois apodera-se da aprendizagem pela imagem, pelo uso
de mídias, recursos e ambientes interativos dos quais podemos citar o chat, o Orkut, o
blog, os fotlogs, os flogs, os jogos, dentre outros.
Os AVAs projetados para o público universitário deve: (i) ser aberto para o
diálogo-conversação, manifestação das dúvidas, questionamentos, para o dissenso e
para busca dos consensos justificados; (ii) valorizar e investir na pesquisa; (iii)
incentivar e propiciar trocas entre diferentes áreas do saber; (iv) propiciar a
reconstrução e socialização dos saberes; (v) respeitar e incentivar a pluralidade na
compreensão (modos de pensar diferentes, conflitantes); (vi) considerar que a
linguagem é entendida como constituinte ontológica do ser e não como simples meio;
(vii) considerar o horizonte cultural, relacional e expressivo do estudante entendendo a
educação como alargamento desse horizonte; (viii) legitimar o alargamento dos
saberes do estudante para além do gênero das certezas que o uso dos métodos
científicos proporciona (PEREIRA, 2007, p. 88).
3.3.1 Moodle
O Moodle é um Sistema Open Source de Gerenciamento de Cursos - Course
Management System (CMS), também conhecido como Learning Management System
(LMS) ou um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Tornou-se muito popular entre
os educadores de todo o mundo como uma ferramenta para criar sites de web
dinâmicos para seus alunos.
A palavra Moodle é originalmente um acrônimo para Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment (Ambiente de Aprendizagem Dinâmico Modular
Orientado a Objeto), útil principalmente para programadores e profissionais da
educação. É também um verbo que descreve o processo de se passar por algo
tranquilamente, fazendo as coisas quando surgir oportunidade, uma divertida atividade
manual que pode nos levar a ter insights criativos. Como tal, aplica-se tanto ao modo
como o Moodle foi desenvolvido, quanto ao modo como um estudante ou professor
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pode abordar o estudo ou o ensino em um curso on-line. Quem usa Moodle é um
Moodler (Moodleiro).
O Moodle também é chamado por outros nomes, como, por exemplo: sistemas
de e-learning, sistemas de administração de aprendizagem (LMS), ou ambientes de
aprendizagem virtual (AVA).
Moodle é um projeto em permanente evolução, desenvolvimento foi começado
por Martin Dougiamas que continua conduzindo o projeto:

“Eu tenho trabalhado nisso há vários anos. Comecei nos
anos 90 quando era webmaster na Universidade de Curtin
de Tecnologia e administrador do sistema WebCT1. Eu tive
muitas frustrações com o WebCT e desenvolvi uma urticária
que precisou coçar - e teve que ser melhor.
Com o moodle muitas pessoas em escolas e instituições
menores (e algumas grandes!) que querem fazer melhor
uso da Internet, mas não sabem onde começar no labirinto
de tecnologias e pedagogias que existem. O moodle é uma
alternativa grátis que tais instituições podem usar para
ajudar para desenvolver suas habilidades pedagógicas no
ambiente on-line.
Minhas convicções nas possibilidades irrealizadas de
educação baseada na Internet me levaram a completar o
mestrado e depois um Ph.D. em Educação, combinando
minha carreira anterior em Informática com conhecimento
recentemente construído sobre a natureza de aprender em
colaboração.
Em particular, eu sou influenciado particularmente pela
epistemologia do sócio-construtivismo - que não só trata
aprendizagem como uma atividade social, mas o enfoque
na aprendizagem que acontece enquanto se constrói
artefatos ativamente (como textos) para outros ver ou usar.
É fundamental para a mim que este software seja fácil usar na realidade deveria ser tão intuitivo quanto possível.
Eu sou levado a continuar meu trabalho com o Moodle e em
mantê-lo Aberto e Livre. Eu tenho uma convicção
profundamente-firmada na importância de educação
irrestrita e ensino aberto, e o Moodle é o meu modo de
contribuir na realização destes ideais.
Desde então houve uma série de novos desenvolvimentos e
lançamentos que vão somando características novas,
escala e desempenho melhorado.
Como o Moodle se disseminou e a comunidade cresceu,
muito mais contribuição está sendo obtida de uma
variedade mais ampla de pessoas em situações
pedagógicas diferentes. Por exemplo, o Moodle agora não é
só usado em universidades, mas em escolas secundárias,
escolas primárias, organizações não lucrativas, companhias
privadas, pelos professores independentes etc. Um número
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crescente de pessoas, ao redor do mundo,
contribuindo com o Moodle de modos diferentes"

estão

Uma característica importante do projeto do Moodle é o moodle.org, rede local
que provê um ponto central para informação, discussão e colaboração entre usuários
do Moodle que incluem os administradores de sistemas os professores os
pesquisadores, os designers instrutivos e claro que, o fomentador.
Este local sempre está evoluindo para atender as necessidades da
comunidade, e como o Moodle será sempre grátis. Em 2003, a companhia moodle.com
foi lançado para prover apoio comercial adicional aos que dele precisam, como também
passou a ser o mantenedor e administrador, oferecendo consultoria e outros serviços.
O foco do projeto Moodle é sempre a disponibilizar aos educadores as
melhores ferramentas para gerenciar e promover a aprendizagem, mas há muitas
maneiras de se utilizar o Moodle:
•

O Moodle possui características que lhe permitem usabilidade em grande
escala para centenas de milhares de estudantes, mas também pode ser
usado para uma escola primária ou um entusiasta da educação.

•

Muitas instituições utilizam como plataforma para realização de cursos
totalmente on-line, enquanto outros simplesmente usam como contato em
seus cursos (conhecido como blended learning).

•

Muitos de nossos usuários gostam de usar os módulos de atividade (como
fóruns, wikis e bancos de dados) para construir comunidades amplamente
colaborativas de aprendizagem em torno de seu tema (na tradição
construcionista social), enquanto outros preferem utilizar o Moodle como
um meio de fornecer conteúdo aos alunos (tais como pacotes padrão
SCORM) e avaliar a aprendizagem utilizando tarefas ou testes.
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O desenvolvimento de Moodle é guiado por uma filosofia particular de
aprender, um modo de pensar a educação-aprendizagem conhecido como a
"pedagogia do social-construtivismo".
Tentemos explicar em condições simples o que significa isso, através da
explicação dos quatro conceitos principais em que se baseia:
•

Construtivismo - este ponto de vista sustenta que as pessoas constroem
conhecimentos ativamente quando interagem com o ambiente. Tudo o que
você leu, viu, ouviu, sentiu, e tocou é testado contra seu conhecimento
anterior e se for viável dentro de seu mundo mental, pode formar
conhecimento novo que você leva com você. O conhecimento é fortalecido
se você puder usar isto bem em seu ambiente mais amplo. Você não é só
um banco de memória que absorve informação passivamente, nem é
apenas lendo ou ouvindo alguém que o conhecimento pode ser transmitido
a você. Não quer dizer que você não pode aprender nada ao ler uma
página da rede ou assistir uma conferência. Obviamente você pode
aprender com isso. Mas há mais uma questão de interpretação do que
propriamente uma transferência de informação de um cérebro para outro.

•

Construcionismo - afirma que a aprendizagem é particularmente efetiva
quando se constrói algo para outros experimentarem. Isto pode ser
qualquer coisa. Desde falar alguma coisa, escrever uma mensagem na
Internet, até artefatos mais complexos como uma pintura, uma casa ou um
software. Por exemplo, você poderia ler várias vezes esta página e ainda
poderia esquecer amanhã - mas se você fosse tentar e explicar essas
idéias a outra pessoa com as suas próprias palavras, ou produzir um
"slideshow" que explique estes conceitos, então eu posso garantir você
teria uma compreensão melhor que é mais integrada em suas próprias
idéias. Por isso que as pessoas tomam notas durante conferências, até
mesmo se eles nunca lessem novamente as notas.

•

Sócio-Construtivismo - estende as anteriores idéias em um grupo social
que

constrói

coisas

para

outro,

colaborativamente.

criando

uma

microcultura de artefatos compartilhados com significados compartilhados.
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Quando a pessoa é imersa dentro de uma cultura assim, a pessoa está
aprendendo o tempo todo a como ser uma parte daquela cultura, em
muitos níveis. um exemplo muito simples é um objeto como uma xícara. O
objeto pode ser usado para muitas coisas, mas sua forma sugestiona um
pouco de "conhecimento" sobre portar líquidos. Um exemplo mais
complexo é um curso on-line - não só as "formas" das ferramentas de
software indicam sobre o modo que cursos on-lines deveriam funcionar,
mas também as atividades e textos produzidos dentro do grupo ajudarão a
cada pessoa formar-se dentro daquele grupo.
•

Conectado e Isolado - esta idéia parece mais profunda nas motivações dos
indivíduos dentro de uma discussão. Comportamento isolado é quando
alguém tentar permanecer 'objetivo' e 'efetivo', e tende a defender as
próprias idéias usando a lógica para achar falhas nas idéias do oponente.
Comportamento conectado é uma aproximação do significado de empatia e
que se liga também ao conceito de intersubjetividade, enquanto tentamos
escutar e fazer perguntas em um esforço para entender o outro ponto de
vista. Comportamento construído é quando uma pessoa é sensível a essas
duas aproximações e pode escolher qualquer uma delas como apropriado
para a uma situação atual.

•

Em geral, uma quantidade saudável de comportamento conectado dentro
de uma comunidade de aprendizagem é um estimulante muito poderoso
para aprender, não só aproximando as pessoas mais intimamente, como
promovendo a reflexão mais funda e reexame das convicções existentes
em cada um.

Portanto, o Moodle como um Ambiente Virtual de Aprendizagem, livre,
disponível para educadores, instituições e publico em geral, oferece dinamicidade, é
orientado a objetos e modular, apresenta recursos para disponibilizar os materiais
didáticos em diferentes formatos (texto, imagens, vídeos, simulações, páginas web
entre outros) e também atividades (tarefas, fóruns, wikis, chat). Também aceita objetos
unificados, através do padrão SCORM, por meio de um conjunto de conteúdos Web
agregados em conformidade com o padrão dos objetos de aprendizagem, incluindo
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páginas, gráficos, programas, apresentações. Constituindo-se, dessa forma, como
Modular, por servir de suporte a integração de recursos, orientado a objetos e
dinâmico.
Antonenko et al. (2004 apud Nardin, Fruet e Barros 2009, p.3) apresentam uma
análise do Moodle enfatizando as particularidades do ambiente para o atendimento de
cinco

aspectos

que

caracterizam

um

ambiente

construtivista:

psicológicos,

pedagógicos, tecnológicos, culturais e pragmáticos. Tais autores destacam que um
ambiente construtivista que preza pelo atendimento das características cognitivas é
obtido quando os estudantes estão imersos em um contexto real de aprendizagem e da
relevância advinda no envolvimento com tarefas interessantes, contextualizadas e
autênticas. Destacam que “a aprendizagem situada integra quatro fatores críticos que
maximizam a aprendizagem dos alunos em potencial: conteúdo, contexto, comunidade
e participação” (Stein apud Antonenko et al., 2004).
Os aspectos pedagógicos são referenciados pelas próprias palavras de
Dougiamas (2002), que enfatiza que o docente em consonância com a metodologia
construtivista deve concentrar-se sobre as experiências que sejam significativas para a
aprendizagem do aluno, “em vez de apenas publicar e avaliar a informação que você̂
acha que eles precisam saber”.
Em Vygotsky, são buscados os pressupostos da perspectiva sócioconstrutivista para destacar a importância das interações sociais, do contexto e da
aprendizagem enquanto uma construção social mediada pela linguagem e pela cultura.
Segundo Behar (2009):
Vygotsky (1896-1934) concebia a linguagem e a interação
humana com o ambiente físico e social como elementos
fundamentais da consciência e do aprendizado. O
desenvolvimento pessoal seria operado em dois níveis
(Vygostsky, 1989): o desenvolvimento real referente às
conquistas realizadas ou o conjunto de funções que já
amadureceram no indivíduo; e o desenvolvimento potencial
relacionado às capacidades a serem construídas ou em
processo de maturação. A partir dessas duas grandezas, o
autor definiu a zona de desenvolvimento proximal (ZDP)
como instrumento de medida de uma situação de
desenvolvimento pessoal. A ZDP mede “a distância entre o
nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar
através da solução independente de problemas, e o nível de
desenvolvimento potencial, determinado através da solução
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de problemas sob a orientação de um adulto, ou em
colaboração com companheiros mais capazes” (Vygotsky,
1989, p.112 apud Behar, 2009, p. 211).

Nesse sentido, de acordo com a perspectiva construtivista, o estudante precisa
estabelecer relações entre as novas informações e os conhecimentos já existentes e
ser capaz de transpor tais conhecimentos para novas situações. (Antonenko et al.,
2004). Ao perceber o potencial construtivista do Moodle em promover o discurso social
na aprendizagem através dos módulos de comunicação síncronos e assíncronos,
potencial para a formação de grupos que trabalham de forma colaborativa e a
possibilidade

de

compartilhar

as

produções

e

conhecimentos

(artefatos

do

conhecimento) é que atualmente, é um dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem de
maior utilização no mundo.
Alguns aspectos tecnológicos importantes a destacar se referem a capacidade
da mídia de apoiar, limitar ou aumentar a aprendizagem no ambiente, tais como carga
cognitiva, usabilidade e orientação. Assim, esse AVA oferece uma estrutura de
apresentação modular que permite controlar a apresentação do material, a
identificação do caminho percorrido e dispor de uma barra de navegação,
personalizada no topo de cada página que monitora e mostra o histórico de páginas
vistas anteriormente para cada sujeito específico.
Ao tratarmos da importância cognitiva que esse AVA sugere, ainda segundo
alguns autores, é reduzida no Moodle através de seções como: a) últimas notícias, que
permite o acesso instantâneo à discussão, aos lançamentos mais recentes, as
entradas de noticias e atribuições; e b) o calendário, o qual destaca os eventos
programados, datas e outras informações. Além disso, as possibilidades de
personalização presentes no Moodle permitem aos sujeitos adicionarem aplicativos
externos ao mesmo de forma a atender as necessidades individuais e coletivas.
Segundo Nardin, Fruet e Bastos (2009, p.4):
o Moodle possui características construcionista, pois,
permite diálogos e ações (diário de bordo, lição, tarefas e
exercícios) e potencializa a colaboração através de
ferramentas como a wiki que possibilita a composição
colaborativa, a interatuação, a formação para a
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coparticipação
ou
coautoria.
Constitui-se,
ainda,
comunicacional tendo em vista as ferramentas de
comunicação assíncronas: mensagens e fóruns que criam
possibilidades interacionais e potencializam o diálogoproblematizador em torno de uma temática específica; e
síncronas através do chat, que propicia a problematização
através da associação com materiais bibliográficos e
problematização mediante a definição de questões
orientadoras. Possui também característica informacional,
apresentando agendamento das atividades mediante
Calendário, Notícias e Mural, e potencial Investigativo, o
qual permite construir, realizar e disponibilizar pesquisas de
Avaliação de forma a orientar a interação e potencializar a
reflexão em torno da aprendizagem de um determinado
conceito educacional. As tarefas consistem na descrição
das atividades de estudo (Alberti e De Bastos, 2008) que
serão desenvolvidas pelos estudantes e podem contemplar
o envio em formato digital de redações, imagens, solução
de
problemas,
projetos,
possibilitando
ainda
o
desenvolvimento de tarefas extra-classe.

Portanto, é importante perceber e afirmar que o Moodle integra princípios
gerais de aprendizagem construtiva e fornece um contexto de aprendizagem online que
suporta uma pedagogia centrada no estudante. Esse sistema se baseia na cognição
situada e na teoria da flexibilidade cognitiva que proporcionam a oportunidade para o
professor de criar um ambiente construtivista e construcionista para potencializar o
ensino e a aprendizagem (Antonenko et al., 2004).
Ainda segundo Antonenko et al. (2004 apud Nardin, Fruet e Barros 2009, p.6):
o Moodle tem potencial para tanto, ao integrar
hipermidiaticamente recursos tecnológicos e educacionais,
uma vez que permite definir módulos didáticos que
propiciam disponibilizar conteúdos complexos e pouco
estruturados, relacionando-os a contextos reais, e também
desenvolver atividades de estudo relacionadas aos
conteúdos escolares que envolvam os estudantes na
solução de problemas.

Dessa forma, pode-se dizer que o Moodle viabiliza a apresentação dos
conteúdos em múltiplas perspectivas, o que contribui para o desenvolvimento de
estruturas cognitivas flexíveis, possibilitando que conceitos e temas complexos não
sejam tratados de forma sequencial, linear e em um só direcionamento de forma a
propiciar a aplicação do conhecimento para diferentes situações. Nesse sentido,
podemos constatar que a integração hipermidiática das TIC no Moodle, qual se
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constitui em hipermídia educacional (HE), viabiliza uma organização mais flexível do
conhecimento escolar, além de possibilitar um acesso não linear a esse conhecimento.
Dessa maneira, este pode ser estruturado de forma similar à operação da mente
humana, a qual opera por associação cognitiva. Essa estruturação promove a
flexibilidade cognitiva e potencializa as situações de ensinar e aprender na perspectiva
dialógico-problematizadora.
Silva e Elliot (1997 apud Nardin, Fruet e Bastos 2009, p.6) também concordam
que a “hipermídia tem grande potencial como recurso tecnológico e educacional para a
educação, capaz de apoiar o desenvolvimento de habilidades mentais e a aquisição de
conhecimentos específicos”. Já́ Machado e Santos (2004) verificaram que a hipermídia
apresenta características importantes para “o desenvolvimento de atividades na área
educacional, podendo tornar a aprendizagem mais motivadora e significativa, mediante
os recursos audiovisuais e a capacidade de propiciar o estabelecimento de conexões
entre conceitos de modo rápido e eficiente” (p.98).
De acordo com Machado e Nardi (2006), a hipermídia educacional (HE)
viabiliza a criação de sequências de “trilhas” que podem ser percorridas em uma ordem
predefinida pelo professor ou exploradas conforme o aluno tenha seu interesse
despertado por determinada idéia. Dessa forma, ao percorrer o Moodle, o estudante
pode estabelecer, conforme o conhecimento prévio, diversas “associações entre os
assuntos Inter-relacionados, mediante uma exploração ativa que favorece a ampliação
de sua visão sobre um determinado tema de estudo, sua capacidade de associar idéias
e a integração de novos conceitos em sua estrutura cognitiva” (Machado e Santos,
2004, p.83).
Pensando nessa possibilidade que o Moodle propicia aos estudantes para as
mais variadas formas de demonstração do percurso que seu conhecimento transita,
considera os diferentes estilos cognitivos dos mesmos, ao permitir uma leitura não
sequencial e não hierárquica, que ocorre conforme as necessidades do discente.
De acordo com Spiro et al. (1988 apud Carvalho, 1998, p.169):
Para desenvolver a flexibilidade cognitiva são essenciais as
abordagens de aprendizagem, ensino e representação do
conhecimento que dão primazia às representações
múltiplas, que veem a aprendizagem como travessias

100

multidirecionais e que fomentam a capacidade de
reconstituir o conhecimento, oriundo de diversas fontes,
para se adaptar às necessidades da nova situação, em vez
de procurar um esquema precompilado que se a deque à
situação.

3.3.2 TelEduc
O TelEduc é um ambiente para a criação, participação e administração de
cursos na Web. Ele foi concebido tendo como alvo o processo de formação de
professores para informática educativa, baseado na metodologia de formação
contextualizada desenvolvida por pesquisadores do Nied (Núcleo de Informática
Aplicada à Educação) da Unicamp. O TelEduc foi desenvolvido de forma participativa,
ou seja, todas as suas ferramentas foram idealizadas, projetadas e depuradas segundo
necessidades relatadas por seus usuários. Com isso, ele apresenta características que
o diferenciam dos demais ambientes para educação a distância disponíveis no
mercado, como a facilidade de uso por pessoas não especialistas em computação, a
flexibilidade quanto a como usá-lo, e um conjunto enxuto de funcionalidades.
O TelEduc foi concebido tendo como elemento central a ferramenta que
disponibiliza Atividades. Isso possibilita a ação onde o aprendizado de conceitos em
qualquer domínio do conhecimento é feito a partir da resolução de problemas, com o
subsídio de diferentes materiais didáticos como textos, softwares, referências na
Internet, dentre outros, que podem ser colocadas para o aluno usando ferramentas
como: Material de Apoio, Leituras, Perguntas Frequentes, etc.
A intensa comunicação entre os participantes do curso e ampla visibilidade dos
trabalhos desenvolvidos também são pontos importantes, por isso foi desenvolvido um
amplo conjunto de ferramentas de comunicação como o Correio Eletrônico, Grupos de
Discussão, Mural, Portfólio, Diário de Bordo, Bate-Papo etc., além de ferramentas de
consulta às informações geradas em um curso como a ferramenta Intermap, Acessos,
etc.
3.3.3 SOLAR
O SOLAR é um ambiente virtual de aprendizagem desenvolvido pelo Instituto
UFC Virtual, da Universidade Federal do Ceará. Ele é orientado ao professor e ao
aluno, possibilitando a publicação de cursos e a interação com os mesmos.
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O SOLAR foi desenvolvido potencializando o aprendizado a partir da relação
com a própria interface gráfica do ambiente, sendo desenvolvido para que o usuário
tenha rapidez no acesso às páginas e ao conteúdo, fácil navegabilidade e
compatibilidade com Navegadores. Aqui, o interagente se sente seguro a explorar os
espaços disponibilizados. O ambiente é apoiado numa filosofia de interação e não de
controle.
Com a confluência da Educação à Distância e da World Wide Web – ou
simplesmente Web -, foram criados os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), na
segunda metade da década de noventa, que possibilitam a publicação e interação em
cursos a distância baseados na Web.
Estas ferramentas integram serviços de comunicações disponíveis na Internet
tais como o Correio Eletrônico e Web Fóruns, com mecanismos de gerência de
conteúdo, sistemas de envio de arquivos (upload) e gerência de participantes (e.g.:
controle de acesso e controle de perfil). Todos estes recursos teriam como elemento
unificador as tecnologias utilizadas na World Wide Web (WWW), tais como HTML,
DHTML, ASP (Active Server Pages) e Java. A consolidação destas ferramentas de
apoio ao aprendizado à distância, ocorrida nos últimos anos, deveu-se à popularização
do processo de Educação a Distância nos centros acadêmicos e dos Treinamentos a
Distância, de cunho empresarial (E-Learning).
O SOLAR (Sistema Online de Aprendizagem) foi desenvolvido pelo Instituto
UFC-Virtual, da Universidade Federal do Ceará. Ele é baseado no modelo de três
camadas, cujo modelo de participação é orientado ao professor e ao aluno. Já quanto
ao processamento da aplicação, ele se caracteriza por ser uma aplicação distribuída.
3.4 Redes Sociais
As Redes sociais surgiram da necessidade do ser humano em compartilhar
com o outro, criar laços sociais que são norteados por afinidades entre eles.
Dessa forma, entendemos redes sociais como qualquer grupo que compartilhe
de um interesse em comum, um ideal, preferência. Exemplos de redes sociais: grupo
de estudo, sala de aula, clube de futebol, igreja, família, empresa. Quando essa
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interação social parte para o ambiente online, nesse momento temos as chamadas
redes sociais digitais, estas tem passado constantemente por uma série de evoluções.
Percebe-se que, as redes sociais digitais são mais utilizadas para comunicação
entre os jovens brasileiros do que o próprio e-mail. A cada dia surgem novas redes e
outras vão se consolidando à medida que cresce o número de seus usuários e o
conceito se dissemina. Estas ferramentas já fazem parte do dia a dia dos alunos e de
vários educadores, merecendo ser incluídas nas estratégias de uso educacional das
instituições de ensino. O uso das redes sociais no processo educativo deve ser feita de
maneira bem pensada, pois corre-se o risco de ser apenas uma distração, gerando
mais ruído do que ajudando no processo de ensino e aprendizagem.
Uma boa opção para você iniciar as redes sociais com seus alunos à
simplesmente acompanhá-los, perceber a linguagem utilizada, os valores envolvidos, a
forma com que as questões significativas se encaixam em suas vidas, como subsídio
para seu conhecimento sobre cada um, identificando melhores conteúdos cognitivos a
serem trabalhados.
3.4.1 Twiter
O Twiter é uma forma de postagem de mensagens não permite mais do que
140 caracteres (limite imposto pela interação possível com mensagens de texto no
celular, o SMS ou torpedo), podemos propor o desafio aos alunos de utilizarem apenas
esse número de caracteres para demonstrar uma ideia, resumir uma informação,
transmitir um conceito, escrever microcontos, de acordo com o objetivo da aula. Ao
tuitar (neologismo que significa postar uma mensagem no Twitter) alguma coisa, é
exigida uma boa capacidade de síntese, o que não quer dizer que a mensagem se
limite a esse conteúdo, pois à usual colocar-se um link para a versão mais completa do
conteúdo tuitado, que pode ser uma postagem num blog, uma notícia num site de um
jornal ou mesmo um vídeo no YouTube ou uma fotografia na internet. No Twitter, além
das pessoas poderem acompanhar o que seus amigos e conhecidos publicam (é
preciso “seguir” uma pessoa para receber o que ela escreve), é possível também
acessar e ler outros conteúdos através de busca simples ou por palavras-chave.
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Ainda que a versatilidade desse microblog deixe várias possibilidades abertas à
imaginação e capacidade de inovação de cada instituição, sugerimos alguns de seus
possíveis usos: canal de notícias em tempo real para a comunidade educativa, com
aviso sobre a publicação informativos periódicos, informações do momento, como
fotografias publicadas na Internet, atualizações do site ou publicações no blog da
escola ou outros meios, informações de caráter mais oficial, como bolsas, datas de
provas e testes, agenda e lembrete de eventos como reuniões ou encontros.
O Twitter também ajuda a estabelecer uma comunicação bidirecional entre a
instituição e a comunidade educativa. Diferentemente de um fórum de discussão, por
exemplo, o alcance do Twitter está restrito aos seguidores de cada usuário; por isso,
essas mensagens têm alcance muito mais limitado. Assim, o Twitter está
especialmente indicado para as instituições que não desejem estabelecer um diálogo
público.
O Twitter permite o estabelecimento de um canal de notícias mediante a
publicação da informação nas páginas web. Isso permite aumentar a visibilidade das
atividades da instituição.
Entretanto, não se deve utilizar o Twitter como meio de comunicação
exclusivamente unidirecional, de um para muitos. Deve-se estar disposto a manter um
diálogo com os seguidores. O Twitter também não deve ser considerado um meio
automatizado para distribuir noticias. Se por trás da conta não houver pessoas, apenas
se conseguirá que ela seja considerada como uma fonte de spam por seus seguidores.
Infelizmente, algumas instituições abusam de serviços automáticos para a difusão de
noticias, e, por isso, é percebida como totalmente desumanizada. Isso influencia
negativamente na imagem da instituição.
Entretanto, quando inicia-se a utilização, deve-se evitar estar mais de dois ou
três dias sem dar sinais de vida, já que se pode transmitir uma imagem de desleixo ou
abandono muito negativa.
É preciso evitar a todo custo cair nesses erros, estabelecendo um equilíbrio
entre os sistemas automáticos de difusão de informação e o uso personalizado da
conta do Twitter.
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Portanto, é necessária a intervenção humana direta através da conta do Twitter
para evitar sua desumanização e poder atuar e dialogar com os seguidores. Não há
nada pior que deixar a representação de uma instituição exclusivamente nas mãos de
uma conta automatizada.
Mensagens

programadas.

Existem

serviços

que

permitem

programar

mensagens para serem enviadas no dia e na hora desejados. Esses serviços são
especialmente úteis para atuar como lembrete e agenda de eventos da instituição.
Concentração e difusão de informação. Existem serviços que permitem utilizar
os canais RSS e os direcionam ao Twitter. Esses canais RSS podem ser praticamente
de qualquer coisa na Internet: blogs, vídeos, fotos etc. Desse modo, podem ser
agrupados os diferentes sistemas usados pela escola para concentrá-los mediante um
desses serviços e redistribuí-los por meio da conta do Twitter. Existem muitos serviços
que podem realizar essa função. Como já foi dito, é importante não abusar desse
sistema.
3.4.2 Facebook
Uma das redes sociais mais populares no mundo, o Facebook, a principio com
o objetivo de ajudar alunos de escolas e faculdades dos EUA a trocarem informações e
manterem contato com amigos. Facilitando do serviço para compartilhar mensagens,
vídeos e indicações de leituras, além da possibilidade de adicionar funções à página
pessoal de cada usuário garantiu o sucesso do Facebook.
Facebook é um website de relacionamento social lançado em 4 de fevereiro de
2004. Foi fundado por (Mark Zuckerberg) , (AGUNE et al.,2008) um ex-estudante de
Harvard. Inicialmente, a adesão ao Facebook era restrita apenas aos estudantes do
Harvard College. Ela foi expandida ao Massachusetts Institute of Technology, à Boston
University, ao Boston College e a todas as escolas Ivy League dentro de dois meses.
Muitas universidades individuais foram adicionadas no ano seguinte. Eventualmente,
pessoas com endereços de e-mail de universidades ( por exemplo ,edu, .ac .uk ) ao
redor do mundo eram eleitas para ingressar na rede. Em 27 de fevereiro de 2006, o
Facebook passou a aceitar também estudantes secundaristas e algumas empresas.
Desde 11 de setembro de 2006, apenas usuários com 13 anos de idade ou mais
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podem ingressar. Os usuários podem se juntar em uma ou mais redes, como um
colégio, um local de trabalho ou uma região geográfica. O site possui mais de 60
milhões de usuários ativos, até o fim de 2007. Desde setembro de 2007, a posição do
Facebook no ranking de tráfego de visitantes do Alexa, subiu do 60º lugar para 7º
lugar. É ainda o maior site de fotografias dos Estados Unidos, com mais de 60 milhões
de novas fotos publicadas por semana, ultrapassando inclusive sites voltados à
fotografia, como o Flickr.
Portanto, Facebook influencia todos os aspectos da sociedade e está mudando
a maneira de se comunicar e interagir. Os professores precisam conhecer e entender
essa tecnologia para que sejam capazes de atender às necessidades educacionais dos
alunos de hoje. Também precisam saber ensinar e estimular seus alunos a serem bons
“cidadãos digitais”.
Os educadores podem utilizar a mídia social como forma de aprendizado em
sala de aula. Os professores que entendem que uma das ferramentas mais poderosas
para o ensino é também um meio que promove o entusiasmo pelo aprendizado, têm
grande capacidade de engajar seus alunos em uma experiência de aprendizado ativa.
Alguns professores estão usando o Facebook como uma ferramenta para apoiar
discussões em classe, ampliar a conscientização de eventos e causas, estimular a
colaboração entre os alunos e encorajar o aprendizado além da sala de aula.
O

Facebook

FacebookForEducators.org,

disponibiliza
um

manual

através
para

do

endereço

educadores,

esse

eletrônico
manual

foi

desenvolvido para oferecer aos professores informações atualizadas sobre o
Facebook, além de conteúdo sobre como utilizar essa mídia como uma ferramenta de
suporte para a educação. Os professores encontrarão tutoriais fáceis de entender,
informações mais detalhadas e dicas e ideias criativas sobre o uso do Facebook na
educação. O site também oferece acesso direto a especialistas nesse campo
emergente e que muda rapidamente.
3.4.3 LinkedIn
LinkedIn é uma rede social fundada, comparável a rede de negócio, e é
principalmente utilizada por estudantes e profissionais. Em Novembro de 2007, tinha
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mais de 16 milhões de usuários registrados, abrangendo 150 indústrias e mais de 400
regiões econômicas (como classificado pelo serviço). Em 3 de Novembro de 2011,
Linkedin possuía mais de 135 milhões de usuários registrados em mais de 200 países
e territórios. O site está disponível em inglês, francês, alemão, italiano, português,
espanhol, romano, russo, turco e japonês. O Linkedin possui, mensalmente, 21,4
milhões de visitantes únicos nos Estados Unidos e 47,6 milhões pelo mundo. Em Junho
de 2011, Linkedin tinha 33,9 milhões de visitantes únicos, e cresceu 63% em
comparação ao ano anterior. O principal propósito do site é permitir que usuários
registrados possam manter uma lista detalhada de contatos de pessoas que eles
conheçam e em quem confiem em empresas. As pessoas nessa lista são chamadas de
conexões. Os usuários podem convidar qualquer um (seja um usuário LinkedIn ou não)
para tornar-se uma conexão.
3.4.4 Flickr
O Flickr é um sítio da web caracterizado como uma rede social cujo foco é no
armazenamento e partilha de fotografias (e eventualmente de outros tipos de
documentos gráficos, como desenhos e ilustrações). O Flickr permite a seus usuários
criarem um arquivo para hospedagem de suas fotografias e entrarem em contato com
fotógrafos variados e de diferentes locais do mundo. No começo de 2005 o sítio foi
adquirido pelo Yahoo. O Flickr é considerado um dos componentes mais exemplares
daquilo que ficou conhecido como Web 2.0, devido ao nível de interatividade permitido
aos usuários. O sítio adota o popular sistema de categorização de arquivos por meio de
tags. (AGUNE et al.,2008).
Em termos educacionais, Flickr contém montanhas de imagens interessantes
para todo possível uso escolar e acadêmico, podendo aprimorar habilidades visuais em
particular. O desafio é não restringir-se a transmissão de conteúdos (repasse de fotos,
imagens), mas optar para textos multimodais que aliem texto impresso com imagem,
sobretudo imagem em movimento (KRESS; LEEUWEN, 2005 apud DEMO, 2009,
p.45).
Portanto, a fotografia é um excelente meio pedagógico de se abordar e
demonstrar determinado conteúdo. A ferramenta Flickr permite, não só a armazenagem
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e exposição das imagens na internet, mas um processo interativo de produção,
organização, comentários.
3.4.5 Orkut
O Orkut foi criado pelo engenheiro turco e funcionário do Google chamado
Orkut Buyukkoktn, ele que levaria seu nome a rede social, criou o Orkut com a
proposta de possibilitar aos usuários a criação de novas amizades. Em seu lançamento
o público alvo seria os internautas americanos.
No entanto, a rede social faria maior sucesso em dois países em especial o
Brasil e a Índia. O Orkut se tornou uma febre, inicialmente era necessário o envio de
um convite por parte de algum amigo que já estava participando da rede. Isso gerou
uma enorme interação por parte dos usuários que dessa forma rapidamente difundiram
o uso do Orkut.
3.4.6 Google+
A rede social teve um pico de 90milhões de cadastros, um verdadeiro sucesso.
No entanto, isso não se converte em usuários ativos na rede social, principalmente no
Brasil onde a grande favorita ainda é o Facebook. O Google recentemente criou a
Search your world onde relaciona diretamente o Google+ com os resultados de buscas.
Dados divulgados pela Experian Hitwise em agosto de 2012, apontam o
Google Plus com um crescimento de nada menos que 5.750% em visitas. Porém,
apesar do exponencial crescimento, o Google ainda tem um vasto mercado para
conquistar. Segundo o levantamento, o G+ possui apenas cerca de 1,17% de
participação no mercado, atrás do Youtube com 17,92% e o Orkut com 12,42%.
Com o Google+, o compartilhamento na web fica mais parecido com o da vida
real. A criação de círculos permite a professores e alunos um melhor controle sobre
aquilo que se está compartilhando além de melhor direcionamento. Os hangouts, batepapo por voz e vídeo, também é outra ferramenta diferenciada do Google+. Até 10
usuários podem participar da conferência. Os Sparks permitem obter um feed
constante daquilo que se mais gosta para compartilhar com seus amigos a coisas que
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mais interessam. É esperar para ver se essa nova iniciativa da Google cairá no agrado
dos educadores.
3.5 Websites
A internet faz parte do dia-a-dia da grande maioria da população mundial, e
dentro desse ambiente uma nova forma de comunicação que vem ganhando bastante
destaque nos últimos anos, são eles os sites de acesso rápido.
Portanto, com a Internet dispomos de um recurso dinâmico, atraente,
atualizadíssimo, de fácil acesso, que possibilita o ingresso a um número ilimitado de
informações e dá a oportunidade de contatar todas as grandes bibliotecas do mundo
inteiro, os mais diversos centros de pesquisa, os próprios pesquisadores e
especialistas nacionais e internacionais. É um grande recurso de aprendizagem
múltipla: aprende-se a ler, a buscar informações, a pesquisar, a comparar dados,
analisá-los, criticá-los e organizá-los. Assim como há um sem-número de informações
absolutamente dignas de uma lata de lixo. Alunos e professores vão aprendendo,
assim, a desenvolver sua criticidade. (Masetto, 2010). Esta rede incorpora todos os
demais recursos virtuais, pois são dependentes da Internet para serem utilizados.
3.5.1 Blog
O Blog é uma abreviação de weblog, qualquer registro freqüente de
informações pode ser considerado um blog (últimas notícias de um jornal on-line, por
exemplo).
Em geral os blogs tem formato de diário, com o último registro sempre
posicionado no topo, permite a divulgação de textos multimodais com a possibilidade
de serem comentados livremente. Seu uso é muito variado, indo desde apresentações
pessoais e tópicas até propostas acadêmicas, o que vai variando os comentários
postados. Pode servir facilmente para expor textos à avaliação de pares, provocando
feedback rápido e atualizado. Uma de suas particularidades mais apreciadas é
estender a discussão além da sala de aula, na qual vale a força sem força do melhor
argumento. Talvez esse seja o seu efeito pedagógico mais notável: empurrar os
participantes para a autoridade do argumento, já que não há como inventar autoridade
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indiscutível. Não se imagina chegar um ponto indiscutível, mas um processo aberto de
discussão criativa. Todo blog interessante mantém-se atualizado, ou seja, renova-se
periodicamente.
Quem já possui um site pode aproveitar uma ferramenta de blog para atualizar
seu conteúdo de maneira rápida e descomplicada, em qualquer lugar da Internet basta
digitar seu login e senha, escrever o que quer publicar e clicar num botão. Conhecendo
HTML e outras ferramentas de web permitirão que você incremente seu blog,
conferindo a ele um aspecto extremamente profissional, ou então você pode também
encaixar seu blog dentro do site, transformando algumas seções em blogs.
Assim como todo recurso disponível na internet, o blog pode ser abusado ou
inócuo (COATES, 2003 apud DEMO, 2009, p.39). Dentre esses abusos pode-se
divulgar banalidades ou apresentações personalistas e os comentaristas podem ser
fúteis também. Mas também são observáveis as virtudes desse recurso. Alguns
professores utilizam para debater e divulgar as suas ideias, orientar seus alunos,
participar de interações com outros colegas, informar a comunidade interessada nos
temas debatidos. Pode-se usar o blog como lugar preferencial para testar idéias e
textos, antes de serem publicados por outras vias. O blog é um recurso poderoso
contra idéias fixas. Embora não precise substituir a sala de aula, a complementa bem,
à medida que pode inserir textos e informações adicionais, motivar os alunos a
comentarem textos e produções, formar comunidades de prática em torno de temas de
interesse coletivo. O blog tem um lado mais individual, porque é conduzido pelo autor
apenas, sem interferência do público, a não ser comentar. Nesse sentido, fomenta a
produção individual.
3.5.2 Skype e ICQ
O Skype foi lançado em 2003 para permitir a comunicação via Internet de
pessoas, de modo gratuito, independentemente do local de origem e destino.
Atualmente, esse programa pode fazer conexões por meio de serviço pago ou manter
uma conexão gratuita e fazer conferências com vídeos em qualquer lugar do mundo.
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Para finalidades acadêmicas, Skype pode ser utilizado para conectar pessoas
em diferentes localidades e permitir troca de mensagens eletrônicas, conversações online, reuniões e videoconferências.
O ICQ foi lançado em 1997, foi a primeira ferramenta de sucesso para troca de
ferramenta de sucesso para troca de mensagens eletrônicas pela Internet. Atualmente,
o ICQ cedeu espaço para o Windows Live Messenger no mundo virtual.
3.5.3 Fórum e Chat
Fórum é uma ferramenta assíncrona que permite a interação entre duas ou
mais pessoas independente do tempo. Proporciona a discussão de temas mais
específicos relacionados aos conteúdos mediados pelo professor, proporcionando a
possibilidade de aprofundamento dos mesmos e a troca de informações, para alam do
espaço de sala de aula. Este tipo de recurso permite criar um espaço de discussão de
temas e o professor pode utilizá-lo para organizar atividades como: trabalhar um tema
polêmico, defesa de duas perspectivas ou pontos de vista, formulação de argumentos,
questionamentos e soluções.
Esta técnica possibilita conhecer as manifestações espontâneas dos
participantes sobre determinado assunto ou tema; possibilita também preparar uma
discussão mais consistente, motivar um grupo para um assunto, incentivar o grupo
quando o sente apático, criar ambiente de grande liberdade de expressão.
Normalmente esta técnica envolve muito os participantes e a velocidade com que
acontecem as contribuições é surpreendente, exigindo um acompanhamento muito
atento por parte do professor. (Masetto, 2010).
Com respeito a fins educacionais, o desafio é de motivar atividades
questionadoras que se inspirem na autoridade do argumento, em ambiente aberto,
livre, mas civilizado. Não é fácil criar senso de comunidade, evitando-se os extremos
das adesões simplórias e das agressões predatórias. No entanto, quando se consegue
esse senso de comunidade, em geral os estudantes confirmam aprender melhor. Há
outros problemas, como risco de dispersão (mensagens fora do lugar) e
superficialidade, perdendo-se o tom de “questionamento” em profundidade. Não há
como propriamente garantir a qualidade, porque depende do ambiente criado favorável,
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sem falar que a participação tende a ser díspar: alguns participam muito (por vezes
demais), enquanto outros se mantém a distância. Essas cautelas, entretanto, só fazem
aumentar o interesse pedagógico por discussões bem feitas, aliando capacidade de
expressão e elaboração (ROVAI, 2002 apud DEMO, 2009, p.47).
Muitos são os recursos e as estratégias utilizadas para tentar envolver os
aprendizes em atividades significativas: alguns preferem a noção de aprendizagem por
problematização, outros pela construção de hipóteses de como funciona a realidade;
outros ainda pela aprendizagem situada, usando para tanto simulações virtuais:
embora sejam simulações, podem simular a realidade de tal forma que pareça mais
real que o real. O que se busca principalmente na utilização desses recursos em AVAs
é a autonomia para criação, a capacidade de ter proposta própria, saber desconstruir e
reconstruir conhecimento, argumentar e contra-argumentar, saber ler e contra-ler
(DEMO, 1994a). O que mais se busca, portanto, é capacidade da construção do texto
próprio, do individual e ao mesmo tempo do coletivo.
Chat é uma ferramenta de comunicação síncrona que permite a interação de
duas ou mais pessoas em tempo real. Proporciona a realização de encontros virtuais
para discussão e troca de informações de modo mais informal e atrativo.
Esse tipo de interação pode ser orientado por propostas como discussão de um
tema, tira duvidas, questionamento progressivo, “brainstorming” ou tempestade de
ideias e entrevista coletiva.
Como exemplo de ferramenta de chat temos o mIRC que se disseminou e
passou os ambientes de bate-papo. O mIRC é baseado em protocolo de comunicação
denominado Internet Relay Chat e permite o computador se conecte ao servidor em
qualquer lugar do mundo. Pode-se acessar salas de bate-papo, conhecer e conversar
com pessoas, dependendo do canal escolhido.
A vantagem do uso das salas de bate-papo, relacionada a educação, é que há
um controle, as salas possuem operadores que podem, por exemplo, retirar uma
pessoa da sala por mau comportamento. Outro aspecto importante é que os nicks
(identidades das pessoas que acessam) podem ser registrados e, uma vez que você
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divulgue sua identidade original, as pessoas saberão quando você estiver on-line, já
que há uma proteção por senha de seu apelido.
Portanto, pode-se criar salas de grupos para criar comunidades das disciplinas,
bem como pedir para os alunos participarem de grupos de disciplinas para discussão
de temas específicos.
3.5.4 E-mail
Pensando no processo de aprendizagem e na interação entre aluno e professor
para o encaminhamento desse processo, o recurso do correio eletrônico apresenta-se
muito forte, em virtude de alguns fatores como: a facilitação de encontros entre aluno e
professor, a multiplicação desses encontros entre uma aula e outra, a sustentação mais
concreta da continuidade do processo de aprendizagem e o atendimento a um pedido
de orientação. Torna-se importante para a aprendizagem dos alunos porque os coloca
em contato imediato, favorecendo a Inter aprendizagem, a troca de materiais e a
produção de textos em conjunto. (Masetto, 2010)
3.5.5 Google Docs – documentos online
É uma boa ferramenta para produção de texto e apresentações temáticas,
elaborados de forma individual ou colaborativa. É um pacote de aplicativos do Google
que funciona totalmente on-line e atualmente compõem-se de editores de texto,
apresentações, planilhas, formulários e desenhos. Em uma turma universitária, o
professor pode compartilhar um documento e os alunos podem editá-lo e publicá-lo
novamente na web. É um ambiente social e acessível a todos, um espaço de interação
e de aprendizado colaborativo. (Machado, 2009)
Desta forma, não precisar baixar nada, pois tudo se passa na sua conta virtual.
E os arquivos também não ocupam nenhum espaço no seu disco local, ainda ficando
disponíveis para acesso onde quer que você esteja, sem a necessidade de adquirir um
pendrive.
Outro diferencial importante é que todos os arquivos criados por você usando
este serviço podem ser compartilhados rapidamente (mais de uma pessoa podem
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editar o documento), ou disponibilizado para que seja visualizado por outras pessoas
na internet.
Portanto, é uma excelente ferramenta para educação a distância permitindo a
disponibilização de documentos e apresentações na internet, além do desenvolvimento
de trabalhos em grupo com a construção de trabalhos coletivos através do
compartilhamento de documentos para edição coletiva.
3.5.6 Wiki
Outra ferramenta de gestão de conteúdo. Tem como característica central
possibilitar a criação coletiva de um documento web. O conteúdo no wiki é fácil de ser
criado e alterado, uma vez que a interface é desenhada para o usuário final não
necessitando de conhecimentos específicos de web. A wikipedia livre criada em 2001,
que conta hoje com mais de 300,000 verbetes, é o mais conhecido exemplo de
ambiente produzido com o uso de ferramentas desta categoria.
O wiki representa, portanto, uma revolução na relação com o texto em termos
de propiciar uma série de possibilidades de uso, inclusive como ferramenta auxiliar no
ensino. Atualmente estão disponível, por exemplo, a Wikipédia (http://wikipedia.org), a
Wikinews (http://wikinews.org) e os Wikibooks (http://wikibooks.org). O primeiro é uma
enciclopédia, o segundo, um site de notícias e o terceiro, uma espécie de biblioteca
constituída por vários livros teóricos sobre diversos assuntos que estão escritos parcial
ou integralmente. O conteúdo de todos esses sites é redigido com a contribuição de
diversos autores, contribuição que se vai somando e se refinando até o ponto em que
recentes levantamentos colocam a Wikipedia num alto grau de credibilidade.
Desde o primeiro contato com a ferramenta wiki, temos recebido notícias de
diversos modos de utilização. Uma experiência que nos chamou a atenção pela
espontaneidade é a iniciativa de alunos na área das ciências exatas, com vistas à
realização de trabalhos de grupo, em pesquisas solicitadas pelas disciplinas de seus
cursos, na construção de um saber cumulativo sempre compartilhado pelos colegas,
veteranos e calouros.
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Segundo Maison e Rennie (2004 apud Demo 2009, p.37) dão o exemplo de
como se poderia usar a wiki nessa direção:

(i) Desenvolver projetos de pesquisa - usando wiki para
documentação em andamento do trabalho; (ii) construindo
uma bibliografia anotada, colaborativa- usando links para
prescrever leitura e também para notas sumariadas na
leitura;(iii) publicar recursos do curso – professores podem
postar material de sala de aula e os estudantes podem
postar comentários sobre este material para serem
compartilhados com todos; (iv) mapear conceitos – ideias
podem ser postadas e editadas para produzir uma rede
conectada de recursos; (v) como ferramenta de
apresentação – fotos, diagramas e comentário podem ser
apresentados na wiki, e depois subsequentemente editados
para produzir versão revisada; (vi) para autoria grupal –
criando e editando um documento único por muitos autores
que represente as visões de cada indivíduo, mas atinge um
consenso (2009, p.37).

Torna-se claro que o desafio formativo é a razão maior de ser deste recurso. O
wiki é uma solução alternativa aos modos face a face tradicionais, com vantagem de
ser assíncrona e deixar rastro da participação dos usuários. É colaborativo, aberto,
tendo como objetivo a construção coletiva de um texto ou produção comum, de cuja
autoria todos participam, não existindo propriamente uma versão final. A premissa
fundamental na utilização da wiki é a crença na construção compartilhada do
conhecimento, algo fundamental para aprender bem, nesse sentido a proposta é
centrada no aprendiz e no seu desenvolvimento cognitivo.
3.5.7 Podcast
Podcast é um arquivo de mídia (Áudio, vídeo e/ou fotos) que é distribuído pela
Internet, para ser reproduzido em tocadores de MP3 como o iPod e em computadores
através de assinaturas usando feeds RSS. (AGUNE et al.,2008).
Não é frustrante ter de sintonizar determinado canal ou estação de rádio em
um determinado horário para ver um programa e depois descobrir que há algum
imprevisto que impedirá de fazê-lo? Não seria ótimo se ao invés disso um arquivo
ficasse disponível para download na Internet para ser consumido a qualquer momento?
É para suprir esta demanda que surgiu o podcast. Com ele é apenas necessário
cadastrar um link em um agregador de podcasts para automaticamente passar a
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receber os novos episódios no momento que forem disponibilizados. É como se você
pudesse montar sua própria rádio com seus programas preferidos para serem ouvidos
na hora que achar melhor. Os podcasts são criados pelos podcasters, onde sozinhos
ou em grupo trazem as últimas notícias de temas variados e as discutem, tocam
músicas entre outros. Há podcasts para todos os gostos e estilos. Exemplo: Podcast1,
Mypodcast, PodBean.
Os estudantes podem conduzir histórias orais e criar produtos que podem ser
usados

em

seus

trabalhos

escolares.

Podem

envolver-se

em

reportagens,

interpretação histórica ou narrativas científicas. Podem-se fazer podcast de
apresentações especiais de professores, não no sentido de gravar aulas, mas de
montar cenários de registro eletrônico de contribuições docentes consideradas
excelentes. A importância do podcast é em relação a possibilidade dos estudantes
fazerem produções próprias multimodais cada vez mais criativas.
3.5.8 e-portfolios
O e-portfolios são coleções eletrônicas de documentos e outros objetos que
sustentam necessidades individuais dos estudantes com respeito ao que está sendo
ventilado no curso. Em grande parte, são usados para comprovar a trajetória de estudo
e avaliação, em ritmo sempre atualizado, e como forma também pessoal em termos de
curriculum vitae. Primeiro o desafio é envolver os estudantes no sentido que saibam
manter e atualizar seus e-portfolios (BARRETT, 2006 apud DEMO, 2009, p.42). A idéia
mais produtiva parece ser a construção de ambiente que incite o estudante a tomar
conta autonomamente de sua vida estudantil. Deve servir de referência sempre aberta
e provocativa de recriação da vida acadêmica.
3.5.9 Mashup
Um mashup é um website ou uma aplicação web que usa conteúdo de mais de
uma fonte para criar um novo serviço completo (AGUNE et al.,2008). O conteúdo
usado em mashups é tipicamente código de terceiros através de uma interface pública
ou de uma API. Outros métodos de codificação de conteúdo para mashups incluem
Web feeds (exemplo: RSS ou Atom) e Javascript Assim como os blogs revolucionaram
a publicação online, os mashups estão revolucionando o desenvolvimento web
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possibilitando a qualquer um combinar dados de fontes como o eBay, Amazon.com,
Google, MS Windows Live e Yahoo! em caminhos inovadores Uma maior
disponibilidade de APIs leves e simples tem possibilitado mashups relativamente
simples de projetar. Requerem um conhecimento técnico mínimo e os mashups feitos
sob encomenda muitas vezes apresentam inovações que eram consideradas
improváveis, combinando uma nova disponibilidade pública de dados e novos
caminhos criativos.
3.5.10 Delicious
O delicious é um serviço on-line que permite que você adicione e pesquise
bookmarks sobre qualquer assunto. (AGUNE et al.,2008). Mais do que um mecanismo
de buscas para encontrar o que quiser na web ele é uma ferramenta para arquivar e
catalogar seus sites preferidos para que você possa acessá-los de qualquer lugar.
Você também pode compartilhar seus bookmarks com os amigos e visualizar os
favoritos públicos de vários membros da comunidade. Além desse uso, o delicious
pode ser usado para criar listas de presentes, para acompanhar web-sites que tem
conteúdo e links dinâmicos e para pesquisas sobre qualquer assunto. Neste tutorial
será abordado todo o uso do sistema, desde a criação de uma conta até a operação
com plug-ins do Firefox e por leitores de feeds RSS.
3.5.11 Issuu
Issuu é um serviço on-line indicado para que pretende editar o seu trabalho em
formato de revista, organizando e disponibilizando através da internet.
Este recurso oferece um aspecto visual muito agradável e real, tornando seu
monitor em um verdadeiro livro ou revista eletrônica. Para visualizar as publicações não
é necessário registrar-se. Entretanto, caso você seja o publicador, deve realizar um
cadastro simples junto ao site.
Issuu permite a inclusão somente de arquivos em PDF. Deste modo, faça a
devida conversão para este formado. Clique no botão “Upload document” para inserir
um arquivo no sistema.
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Depois de pesquisar e encontrar as publicações de vários membros
cadastrados no sistema, você pode criar a sua biblioteca particular, com os artigos e
textos considerados mais interessantes. Deste modo, a sua lista de favoritos será
criada, incluindo todos estes arquivos e visualizando-os sempre que quiser.
Issuu permite a criação de listas de amigos, facilitando o processo de busca
por arquivos específicos, como documentos de trabalho, galeria de imagens de uma
festa etc. Basta clicar na opção “People”, na Barra de Ferramentas, e localizar cada um
deles. Você deve digitar o endereço de e-mail de um contato e verificar as publicações
feitas por ele.
Todos os documentos podem receber comentários, ou seja, tanto as suas
publicações podem receber elogios e críticas, como você pode fazer o mesmo para os
arquivos de seus amigos.
Portanto, A ferramenta issuu permite provocar os participantes a produzir
textos, revistas, jornais com uma possibilidade ampla de experimentos gráficos e
textuais, podendo o trabalho ter ampla divulgação e interatividade entre grupos
participante.
Também se constitui em uma base de qualidade para apresentação de
conteúdo virtual.
3.5.12 bookmarking
O social bookmarking tem seus efeitos no uso educacional sendo a primeira
utilidade de permitir a grupos montarem uma rede para partilhar recursos considerados
relevantes durante a construção de algum projeto. Representa ferramenta ideal para
processos de pesquisa, pois possibilita seguir pegadas de materiais e comentários
online (HAMMPND et. al., 2005 apud DEMO, 2009, p. 44).
3.6 Browser
Browser ou navegador é um programa de computador que possibilita aos
usuários interagirem com documentos virtuais da Internet, também conhecidos como
páginas HTML, ele nasceu da necessidade de conferir certa normatização técnica aos
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sites que começaram a surgir em ritmo exponencial com a liberação da internet fora do
ambiente acadêmico, na primeira metade dos anos 90. Possuem uma série de funções
que facilitam a navegação, tais como abas, barras de busca rápida e seleção de
endereços favoritos. Exemplos: Firefox, Ópera, Safari, Internet Explorer, Chrome.
3.7 Youtube
As possibilidades de utilização são várias, como por exemplo: em coursewares,
em tutoriais, como material de apoio, como portfólio do aluno ou até mesmo como uma
TV educacional. Isso, apenas alguns exemplos.
O You Tube pode ser muito útil, principalmente quando se utilizam vídeos. “Se
os vídeos são armazenados no formato flv”, ou seja, no formato utilizado pelo Flash®,
se pode fazer qualquer aplicativo em Flash que os acesse diretamente. No aplicativo, o
link para o vídeo irá indicar a URL fornecida pelo You Tube. Portanto, quando o usuário
dá um clique no botão play ou no botão que tem programado a ação de executar o
vídeo, o link busca o vídeo no You Tube e o apresenta na posição pré-programada
dentro do aplicativo para que seja apresentado. Desta forma é possível disponibilizar
um courseware que se utilize vídeos, totalmente via internet, de forma gratuita. Além
disso, o aluno tem a possibilidade de postar com uma enciclopédia que contém mais de
três milhões de artigos em mais de 100 línguas, pelo You Tube sobre os vídeos. O
desenvolvedor pode programar um link para o usuário acessar externamente ao
aplicativo em outra página. Assim ele poderá postar seus comentários, ou um pedido
de ajuda sobre alguma dúvida, pode ser uma crítica ou pode ser uma resposta a um
colega. Essa técnica tem apenas dois problemas detectados até o momento. Um deles
tem a ver com o horário de conexão do usuário. Dependendo do horário, ocorre muita
perda de velocidade de comunicação com o You Tube. Isso ocorre por muitos usuários
estarem conectados ao mesmo tempo, e, portanto, a banda do You Tube é dividida
pelo número de usuários que o estão acessando. Com isso a transmissão do vídeo fica
bastante prejudicada.
Para constantemente. Mas se o usuário tiver paciência, mesmo parando toda a
hora, o download é realizado aos poucos, e depois do download o usuário pode repetir
a visualização quantas vezes quiser, pois o vídeo já estará disponível off line. Além
disso, sempre que o vídeo é apresentado, aparece o logo do You Tube no canto
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inferior direito, sobre a imagem, do começo ao fim. Portanto quem está acessando
sabe que o vídeo está no You Tube. Não tem como esconder. O último problema tem a
ver com a privacidade. Quando se faz o upload de um arquivo de vídeo – “Vídeo
Upload (Step 2 of 2)”, é solicitado o preenchimento de um formulário, e no item
“Broadcast”, ao se marcar a opção “Public”, torna esse vídeo visível a todos. Já se for
marcada a opção “Private”, o vídeo não aparecerá nas buscas realizadas pelos
usuários. Para que esse vídeo seja visualizado, a pessoa deverá receber o link por
email ou qualquer outro meio de comunicação. Mas, se a pessoa que recebeu o link
repassá-lo a mais alguém, essa pessoa também o poderá assistir. Portanto, não se tem
uma garantia exata de que só determinadas pessoas possam assistir. Em tutoriais, se
pode dizer que é uma situação mais simples, pois não tem e não precisa de toda
aquela estrutura. Às vezes faz-se até sem nenhuma interface, utilizando-se somente o
vídeo. Mas, de qualquer forma a utilização é muito idêntica ao caso anterior. Como
material de apoio, é só disponibilizar os vídeos. Ao fazer o upload, tem um formulário
onde se pode colocar instruções, dicas ou comentários que aparecerão depois que o
vídeo já estiver disponível. É interessantes a possibilidade dos alunos postarem
comentários sobre o que acharam, e quais as suas opiniões a respeito do assunto
tratado.
Os vídeos no You Tube facilitam a motivação, o interesse por assuntos novos.
Os vídeos são dinâmicos, contam histórias, mostram e impactam. Facilitam o caminho
para níveis de compreensão mais complexos, mais abstratos, com menos apoio
sensorial como os textos filosóficos, os textos reflexivos.
Os vídeos também são um grande instrumento de comunicação e de produção.
Os alunos podem criar facilmente vídeos a partir do celular, do computador, das
câmaras digitais e divulgá-los imediatamente em blogs, páginas web, portais de vídeos
como o YouTube.
Os computadores e celulares deixaram de ser apenas ferramentas de
recepção. Hoje, são também de produção. Uma criança pode tirar fotos ou fazer vídeos
com um celular e publicá-los na internet. Professores e alunos podem ter acesso a
inúmeros vídeos prontos e assisti-los no momento ou salvá-los para exibição posterior.
Ao mesmo tempo, todos podem editar, produzir e divulgar novos conteúdos a partir do
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computador ou do celular. Entramos numa nova era da mobilidade e da integração das
tecnologias, como nunca antes foi possível.
3.8 Equipamentos
3.8.1 Data Show
Uma boa maneira de conseguir com que os alunos identifiquem de maneira
mais clara o conteúdo apresentado em aula, ou os seus principais pontos, da sua
apresentação em forma de slides. Estes permitem que o conteúdo apresentado em
aula apareça de forma organizada, servindo ainda de roteiro para estudo do aluno.
Projetar as aulas, ou seu resumo, em slides possibilita que você utilize imagens com
boa qualidade e que não constam no material didático, além de enriquecer os
conteúdos abordados com a apresentação de esquemas, animações, mapas etc. de
uma maneira mais agradável que a utilização apenas do quadro branco.

Outra

vantagem da apresentação por slides é que você pode encaminhar o conteúdo da aula
por e-mail para seus alunos ou, ainda, disponibilizar em algum site ou blog na internet
para que eles possam consultar sempre que necessário. Para facilitar a busca de
imagens para ilustrar os slides, existem na web inúmeros acervos de clip art gratuitos,
com licença de uso livre (um formato muito usado é o Creative Commons, que permite
a livre utilização de imagens, textos e sons, geralmente sem fins comerciais). Um
acervo bastante utilizado em educação é o site Domínio Público.
3.8.2 Computador
O computador é basicamente uma máquina, eletrônica automática, que lé
dados, efetua cálculos e fornece resultados. Ou seja, máquina que recebe dados,
compara valores, armazena dados e move dados; portanto trabalha com dados e estes
bem colocados tornam-se uma informação.
Sabemos que o computador é um recurso com o qual o educando pode criar,
pensar, manipular as informações, mas deve ser usado como uma máquina para ser
ensinada e para ensinar.
Utilizar o computador na educação mal começou a ser explorado. Suas
possibilidades são quase que ilimitadas. A cada dia se ouve falar em uma nova
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modalidade de utilização - no aprendizado da arte, da musica, de línguas (materna e
estrangeira) etc. Mas o mais importante não é nem mesmo isso. É que o aluno,
dominando os recursos oferecidos pelo computador, tem à sua disposição um
instrumento poderoso com o qual pensar e aprender.
E interessante notar, porém, que alguns estudos têm demonstrado que o efeito
positivo do computador sobre o desenvolvimento intelectual e cognitivo do aluno
parece independer da modalidade de contato que o aluno tem com o computador. O
efeito se manifesta, de alguma forma, quando o aluno aprende a programar, seja
quando usa o computador para aprender outros conteúdos, seja quando usa
programas aplicativos genéricos, como processadores de texto, gerenciadores de
bancos de dados, planilhas eletrônicas ou mesmo quando utiliza o computador para
lazer. Algumas maneiras de utilizar o computador na educação:
•

Instrução programada é um método de instrução através do qual o
microcomputador é realmente colocado na posição de quem ensina ao
aluno. O termo "CAI", do inglês "Computer Assisted Instruction", tem sido
freqüentemente utilizado para se referir a esta modalidade de utilização do
microcomputador na educação. Em termos quantitativos, esta é a forma
mais difundida de utilização do microcomputador na educação. É usada em
escolas, em educação industrial e treinamento empresarial, na formação
militar, e em várias outras instituições que possuem objetivos educacionais.
Os que adotam essa forma de utilização do microcomputador na educação
o vêem, basicamente, com um recurso ou auxilio instrucional que facilita o
atendimento de certos objetivos educacionais tradicionais, através de
métodos também fundamentalmente convencionais. Em escolas, essa
abordagem freqüentemente resulta na utilização do microcomputador
virtualmente como uma máquina de ensinar, ou como um sofisticado
equipamento audiovisual que ensina fatos, conceitos ou habilidades aos
alunos, dentro do contexto curricular regular da escola. Ocasionalmente,
alguns métodos menos convencionais, como simulações e jogos, são
acoplados à instrução programada, mas a maior parte das vezes a
instrução programada através do microcomputador se resume a exercícios
do tipo repetitivo, para fixação ou recuperação, a tutorias e a
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demonstrações. Não resta dúvida, porém, de que, quando bem concebido
e implementado, esse tipo de exercício de instrução programada pode ser
de grande utilidade, pois o componente "computador" acrescenta uma
dimensão motivacional adicional ao processo ensino-aprendizagem, e
tarefas que poderiam ser vistas como incrivelmente maçantes pelos alunos,
como aprender tabuadas, ou plurais irregulares, ou fatos históricos
importantes, passam a ser desenvolvidas com relativo grau de interesse e
mesmo de prazer.
•

Uma simulação é um modelo; é algo que pretende imitar um sistema, real
ou imaginário, com base em uma teoria da operação daquele sistema que
o simulador tem em mente. Uma das principais utilizações de
computadores nas forças armadas e no governo tem sido para simular
alguns ambientes, a fim de testar os efeitos, sobre aqueles ambientes, de
várias formas de intervenção. Esse tipo de simulação muito complexa
normalmente exige equipamentos de grande porte para poder ser
implementado. Mas esse não é o único tipo de simulação possível. Hoje
em dia, microcomputadores já têm a capacidade de simular sistemas
razoavelmente complexos. Eles podem ser programados para responder a
determinadas intervenções de maneiras realísticas e predizíeis e, sem
dúvida,

podem

processar

quantidades

significativas

de

dados.

conseqüentemente, simulações pedagogicamente relevantes podem ser
programadas de maneira a envolver grande complexidade e realismo e,
dessa forma, gerar considerável interesse. É verdade que simulações não
podem nem devem substituir o contato direto com os fenômenos naturais
nem o trabalho no laboratório. Não faz sentido simular um processo que
pode facilmente ser observado. Por outro lado, o aluno nunca vai aprender
a acender um fogareiro, ou a realmente aquecer uma proveta, no
microcomputador. Isto significa que as simulações pelo microcomputador
devem ser utilizadas como um complemento e nunca, repetimos, como
uma substituição da observação dos fenômenos naturais e do trabalho no
laboratório. Se os educadores resolverem utilizar apenas as simulações,
estarão

privando

as

crianças

de

importantes

experiências

de

aprendizagem. Da mesma forma, porém, aqueles que objetam o uso de
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simulações podem também estar privando as crianças de experiências de
aprendizagem igualmente importantes e estimulantes, às quais elas não
teriam acesso, a não ser através da simulação. As empresas de software já
sentiram o potencial pedagógico desse tipo de programa, e têm colocado
no mercado interessantes simulações. Nesses programas, que, em alguns
casos, certamente têm um considerável componente fantasioso, razão pela
qual são freqüentemente descritos como jogos pedagógicos, o aluno testa
suas hipóteses sobre os problemas que surgem no ambiente simulado
manipulando variáveis e verificando como o comportamento do modelo se
altera em uma variedade de situações e condições. Na verdade, como
esses exemplos já indicam, a linha divisória entre simulações e, de um
lado, demonstrações; de outro, jogos, é às vezes muito tênue. Falemos um
pouco, portanto, sobre os chamados jogos pedagógicos.
•

Jogos pedagógicos distinguem-se de outros tipos de jogos basicamente
pelo seu objetivo: seu alvo explícito é promover a aprendizagem. Além
disso, é difícil encontrar alguma outra característica que as distinga de
outros tipos de jogos. Diferenciá-los de outras modalidades de programas
pedagógicos é relativamente mais fácil, embora, como vimos acima, a linha
divisória entre simulações e alguns jogos pedagógicos por vezes não seja
muito

nítida.

Jogos

pedagógicos,

sendo

jogos,

são

normalmente

executados sob o comando de um conjunto de regras bastante claro, e
geralmente têm um vencedor ao final. Mesmo quanto a criança está
jogando sozinha, ela normalmente disputa com o computador. Além disso,
jogos pedagógicos, como todos os jogos, pretendem ser divertidos, mesmo
quando estão promovendo a aprendizagem. Espera-se, assim, que o aluno
aprenda com maior facilidade - até sem sentir - os conceitos, as
habilidades ou os conhecimentos incorporados no jogo. Há jogos
pedagógicos em que o componente lúdico é mero invólucro, adicionado
como

uma

estratégia

motivacional,

que

pouco

tem

que

ver,

intrinsecamente, com o que se quer transmitir. Há outros jogos, porém, que
se constituem, em si próprios, em experiências de aprendizagem ricas e
complexas. O jogo, neste caso, não é algo extrínseco, adicionado a uma
experiência de aprendizagem para toná-la mais agradável: é, ele próprio,
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parte integrante daquela experiência. Semelhante ao caso das simulações,
jogos pedagógicos através do computador derivam grande parte de seu
valor e de sua atração do fato de que podem ser incomparavelmente mais
complexos e desafiadores do que seus pares não computadorizados. Um
só jogo pode servir como contexto para a aprendizagem de múltiplos
conceitos e variadas habilidades, de natureza bastante sofisticada, e de
uma maneira tal que o aluno dificilmente fica cansado no processo.
•

Aprendizagem por Descoberta, hoje em dia, várias linguagens de
programação voltadas para a área da educação. Dessas, a mais antiga e
mais famosa é LOGO. LOGO também é aquela que mais ênfase dá à
aprendizagem; na verdade, à auto-aprendizagem. Por isso, embora não
seja a única linguagem a ilustrar essa abordagem, vamos falar somente
nela, para podermos entrar, com um pouco mais de detalhe, em sua
filosofia. LOGO é não só o nome de uma linguagem de programação, mas,
também, de uma filosofia da educação. A linguagem foi desenvolvida nos
anos sessenta, no Massachusetts Institute of Technology (MTI, em
Cambridge, Massachusetts, sob a supervisão do professor Seymour
Papert. A filosofia emergiu dos contatos de Papert, de um lado, com a obra
do psicólogo e epistemólogo suíço Jean Piaget; e, de outro lado, com as
pesquisas realizadas, no MIT e em outros centros de pesquisa, sobre o
problema da Inteligência Artificial. Fundamentando-a em uma filosofia da
educação, não é de se admirar que os criadores da linguagem de
programação LOGO resolvessem torná-la um instrumento, o mais
adequado possível, para aplicações na área educacional. Deixando a
linguagem de lado, falemos brevemente da filosofia da educação que a
fundamenta. Essa filosofia da educação parte do seguinte pressuposto:
muitas das coisas que uma criança aprende são, sem dúvida, decorrentes
de um processo de ensino deliberado e formal. Mas muitas outras coisas a
criança aprende através da exploração, da busca, da investigação. Essa
aprendizagem não é decorrente do ensino, pelo menos não do ensino no
sentido formal e deliberado, e pode ser caracterizada como uma verdadeira
auto-aprendizagem. Várias filosofias da educação têm enfatizado a
importância, para a formação intelectual da criança, deste tipo de
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aprendizagem, e vários estudos têm mostrado que aquilo que a criança
aprende porque fez, porque investigou, porque descobriu por si mesma,
não só tem um significado todo especial para o desenvolvimento de suas
estruturas cognitivas, por se constituir numa aprendizagem altamente
significativa para a criança, como é retido por muito mais tempo. É esse
tipo de aprendizagem que a filosofia da educação LOGO pretende que seja
incentivado e desenvolvido com a ajuda da linguagem de programação
LOGO. A linguagem LOGO, portanto, não tem, de modo algum, o objetivo
de estimular a aprendizagem tipicamente passiva, caracterizada pela mera
absorção de conhecimentos e informações repassados através do ensino.
A aprendizagem que se considera importante estimular, a autoaprendizagem, a aprendizagem que acontece no processo de exploração e
investigação e que, portanto, traz consigo sempre o prazer da descoberta pois o aprender deve ser, via de regra, algo agradável e divertido, que traz
prazer, e não algo maçante e indigesto, que tem lugar por mera obrigação.
•

Pacotes Aplicativos, por fim vejamos algo do uso, em contextos
educacionais, de pacotes aplicativos genéricos, como processadores de
texto, gerenciadores de bancos de dados, planilhas eletrônicas etc.
Normalmente, não se considera o uso desses aplicativos como tendo
importante significado pedagógico. Contudo, muitos educadores e muitas
escotas têm concluído que seu uso não só é uma maneira interessante e
útil de introduzir os alunos ao computador, como é um excelente recurso
para prepará-los para o uso regular do computador em suas vidas. Mas o
uso desses aplicativos pode ter significado pedagógico ainda mais
profundo. Tomemos, por exemplo, um processador de textos, em um caso
ilustrado, entre outros, por Papert. Um adulto, quando redige profissional
ou semi-profissionalmente, normalmente faz um esboço, depois um
rascunho, daquilo que vai escrever. Feito o rascunho, este é aprimorado,
às vezes por um bom tempo. É fato normal para adultos que a primeira
versão de um texto não saia perfeita, não seja vista como adequada, e que
precise ser modificada, alterada, aprimorada. Quando se trata de crianças
na escola, porém, espera-se que elas possam escrever textos com
conteúdo

razoável,

gramática

e

ortograficamente

correto,

com
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apresentação aceitável - e isso tudo em uma primeira versão, realizada, às
vezes, em tempo determinado e limitado! Esquece-se, freqüentemente,
que, para crianças mais novas, o ato físico de escrever é penoso e
vagaroso. Com todas essas imposições e limitações, a criança acaba-se
concentrando nas exterioridades do ato de escrever, descuidando-se do
conteúdo. Por não ter condições de revisar seu texto com facilidade, a
criança acaba não desenvolvendo o "olho crítico" exigido de bons
escritores.
3.8.3 TV digital e a integração das tecnologias
As tecnologias começaram e se mantiveram separadas – computador, celular,
Internet, mp3, câmera digital e agora a TV – e agora caminham na direção da
convergência, da integração, dos equipamentos multifuncionais que agregam valor. O
computador fica cada vez mais potente e menor, ligado à internet banda larga, a redes
sem fio, à câmera digital, ao celular, aos tocadores de música. O telefone celular é a
tecnologia que atualmente mais agrega valor: é wireless (sem fio) e rapidamente
incorporou o acesso à Internet, à foto e vídeo digitais, aos programas de comunicação
(voz, TV), ao entretenimento (jogos, música-mp3) e outros serviços. A televisão é a
última das grandes mídias a tornar-se digital. E agora se insere num mundo de
tecnologias já digitais, já mais interativas e integradas e precisa correr atrás para
recuperar o espaço perdido, principalmente o das múltiplas escolhas na hora e lugar
que as pessoas assim o quiserem.
Com a chegada da TV digital a pressão pela integração tecnológica será muito
maior. Infelizmente, ainda demorará a acontecer, porque estamos numa fase de
transição do modelo industrial para a sociedade do conhecimento, ainda presos a
modelos de empresas de telecomunicações e audiovisuais cartoriais, que defendem
áreas já conquistadas, campos de atuação exclusivos e conceitos de propriedade
intelectual, que precisam ser revistos com urgência.
Especificamente no Brasil, teremos a TV digital dos grandes eventos ao vivo,
como Olimpíadas, passadas em alta definição, com imagem fantástica e inúmeros
recursos de som. Teremos canais que transmitirão também em alta definição filmes e
novelas para um público mais exigente e com maior poder aquisitivo. Teremos também
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na TV aberta muitos canais de TV digital de qualidade boa, mas sem ser de alta
definição, que passarão noticiários vinte e quatro horas, esporte, vendas, como hoje
acontece na TV por assinatura. Serão canais com alguma interação para compras,
votações de opinião, etc. E teremos uma outra TV digital on-demand , a la carte , isto é
escolheremos em cada momento entre um menu muito diversificado de programas
prontos aqueles que nos interessam mais. Uns serão gratuitos, pagos por publicidade,
e outros pagos diretamente pelo consumidor.
No começo, a TV digital oferecerá mais canais, mais oferta de conteúdo e
alguma interação: escolhas básicas, simples sem muitos recursos complexos. As
emissoras tentarão controlar o conteúdo ofertado, que é o mais caro e o que as
pessoas mais procuram, mas haverá simultaneamente muitos grupos oferecendo
formas novas de produção e divulgação desse conteúdo, ampliando o número de
usuários-produtores, como começa a acontecer agora na Internet.
A rapidez da evolução dos serviços na Internet e no celular, com muitas formas
de navegação, escolhas e interação obrigará à TV a ser muito mais participativa, a
oferecer formas de participação mais abrangentes, a médio prazo, para não perder
mercado.
A tecnologia digital baixa custos, a médio e longo prazo. Na educação, teremos
muitos canais e recursos para acessar conteúdos digitais de cursos e realizar debates
com especialistas e entre alunos. Será fácil também a orientação de pesquisas, de
projetos e mostrar (apresentar, disponibilizar) os resultados. Poderemos produzir belas
aulas e deixá-las disponíveis para os alunos acessá-las no ritmo que quiserem e no
horário que acharem conveniente, com qualidade melhor do que a atualmente
conseguida na Internet. Haverá mais realismo na interação a distância, nos programas
de comunicação a distância, isto é conseguiremos, mesmo fisicamente longe, ter a
sensação de estarmos juntos, de quase tocar-nos fisicamente.
Se estivermos viajando poderemos acessar um canal específico e interagir com
os colegas e alunos através do celular ou de um computador portátil.
A TV digital poderá oferecer muitas mais oportunidades de os alunos serem
produtores de conteúdos multimídia, como acontece hoje na Internet com o site
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YouTube: qualquer pessoa pode divulgar um vídeo feito com câmera digital ou celular.
Os usuários avaliam o filme pela quantidade de acessos e pelo número de estrelas
atribuído. Quando melhor avaliado um vídeo, mais aparece para o público ou na
pesquisa do site. A tv digital pode oferecer com mais qualidade a exibição dessas
produções feitas pelos usuários e acrescentar recursos de pesquisa e navegação
fáceis e hiper-realistas.
Poderemos ter salas de aula abertas para cada grupo, turma, universidade e
recriar nelas todo o potencial da comunicação presencial, a distância, mas conectados.
3.8.4 Quadro digital
Trata-se de uma tela sensível ao toque, em que são projetadas imagens
enviadas por um projetor multimídia, conectado a um computador. Essas imagens
podem ser páginas da internet, filmes ou atividades elaboradas pelo professor. Seu
benefício em relação a outras tecnologias é que ela incorpora as funções desses
recursos e, por isso, aproxima a linguagem audiovisual dos processos desenvolvidos.
Este recurso pode ser considerado tanto físico quanto virtual, uma vez que reúne as
características das duas formas aqui definidas em sala de aula, sobretudo na
interatividade ocorrida por meio das práticas pedagógicas e dos processos
comunicativos que professores e alunos estabelecem usando essa ferramenta,
(Nakashima, 2007).
3.8.5 TV/DVD
São ferramentas didáticas que exercem influência na vida do aluno. Sendo
assim, a utilização destes recursos no ambiente escolar promove a leitura da realidade.
Ao educador é necessário interpretação e entendimento da tecnologia escolhida.
Podem fornecer informações importantes de um conteúdo, motivando e até mesmo
ilustrando. A TV e o DVD potencializam o processo de ensino aprendizagem quando
utilizados com finalidades didáticas. (Fonseca, 2011)
3.9 Softwares Educativos
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Software é uma sequência de instruções a serem seguidas e/ou executadas,
na manipulação, redirecionamento ou modificação de um dado/informação ou
acontecimento.
Portanto, os softwares educativo tem como objetivo introduzir a educação na
vida dos alunos, se tornando uma maneira agradável e adequada ao desenvolvimento
de cada uma deles. Os alunos vão explorar um ambiente que envolvem simulados da
vida real, jogos interativos, estimulando o aprendizado de maneira didática.
3.9.1 Jogos de Empresa
Os jogos de empresas surgiram como um método de ensino dinâmico, onde a
integração das disciplinas do curso e a transferência dos conhecimentos de conceitos
teóricos para a utilização dos mesmos na prática. Baseado na abordagem vivencial,
torna os alunos agentes ativos do processo de aprendizagem, pois requer do aluno o
envolvimento em algum tipo de atividade, permitindo a aplicação dos conhecimentos
adquiridos, o comprometimento pela atividade e a experimentação de um sentimento
real de sucesso ou fracasso pelos resultados obtidos.
Esse método de ensino é uma modalidade de simulação de um modelo
operacional e dinâmico. Os modelos são construídos com a finalidade de ser
operativos e funcionais, tentando reproduzir processos em ação, além de que os
componentes ou variáveis do modelo devem responder de modo semelhante ao
sistema real. Além de jogos de empresas, existem outros nomes para esse tipo de
simulação, como, por exemplo, jogos de negócios, jogos gerenciais, simulação
empresarial, simulação de gestão, gestão simulada e simulação gerencial.
Nos jogos de empresas os participantes assumem o papel de tomador de
decisões em uma organização empresarial, geralmente esse papel é de CEO (Chief
Executive Officer) , diretor de empresa ou gerente de algum setor. O objetivo é resolver
um problema ou simplesmente gerenciar a posição por certo tempo.
As simulações são realizadas através de equipes de alunos e suas funções, a
maioria dos autores sugere que os métodos de atribuição dos alunos aos grupos sejam
aleatório, preferencialmente por sorteio, em equipes definidas pelos professores ou
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pelos alunos, sendo este último o mais popular, principalmente pela facilidade de uso.
Antes de iniciar a simulação, o professor deve distribuir o Manual da Empresa, Manual
do Aluno ou Manual do Participante, conforme o sistema que estiver utilizando, para
que o aluno tenha um referencial bibliográfico.
A forma de avaliação dos alunos de jogos de empresas deve ser a mesma de
qualquer outra disciplina, avaliado o aprendizado do aluno no decorrer do curso,
embora que alguns utilizem como avaliação o desempenho do aluno na simulação. O
desempenho do aluno os jogos de empresas deve ser utilizado na avaliação da
disciplina, contudo não deve ser o único critério. Outro fator que pode ser usado na
composição da avaliação é a participação dos alunos durante as aulas, visto que
assimulações são realizadas por etapas, e como é em equipe, a falta de um dos
participantes pode acarretar em prejuízo ao grupo, já que é esperado dele informações
que poderão auxiliar no processo de tomada de decisão da equipe.
3.9.2 Simuladores
Simulação envolve a criação de modelos dinâmicos e simplificados do mundo
real. Estes modelos permitem a exploração de situações fictícias, de situações com
risco, como manipulação de substância química ou objetos perigosos; de experimentos
que são muito complicados, caros ou que levam muito tempo para se processarem,
como crescimento de plantas; e de situações impossíveis de serem obtidas, como um
desastre ecológico (Valente, 2005). É justamente por essa qualidade de ajudar no
entendimento de sistemas especiais que a simulação tem se firmado cada vez mais
como um objeto de aprendizagem. O desenvolvimento da área de computação só vem
a fortalecer esse fato, uma vez que torna o processo de uso dessa ferramenta muito
simplificado para o estudante.
3.9.3 Realidade Virtual
Com a Realidade Virtual presente na educação poderemos descobrir, explorar
e construir conhecimento (aprender) sobre lugares que jamais pensaríamos visitar. O
grande potencial da Realidade Virtual está exatamente nessas possibilidades, não só
através de aulas ou objetos físicos, mas também através da manipulação virtual do
alvo a ser explorado, analisado e estudado.
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A Realidade Virtual dará um grande salto em inúmeras as áreas do
conhecimento existentes, mas principalmente na educação, por nos permitir
experiências com o conhecimento de forma imersiva e interativa; ou seja, permitirá que
ocorra aprendizagem sobre um determinado tema inserido no contexto, e com isso a
cada ação que fizer, receber um feedback.
A Realidade Virtual em seu conjunto reúne especificidades e atributos que a
tornam a ferramenta ideal para as múltiplas situações e contextos de pesquisa e
aprendizagem. Cada um tem o seu estilo de aprendizagem, uns visuais, outros verbais,
uns gostam de explorar e outros preferem deduzir. Mas o interessante da Realidade
Virtual é que em cada um desses estilos ela possa ser usada de forma diferente.
Sendo assim, permite também a criação de ambientes onde a aprendizagem se realiza
por etapas, sendo as barreiras entre as etapas facilmente colocadas ou removidas. À
medida que se for caminhando acontece a familiarização dos conteúdos pelos
usuários, assim como com rotina com os equipamentos, até se constatar que as
capacidades exigidas estejam totalmente adquiridas e a informação que foi passada
esteja adequadamente assimilada.
Estando o usuário, envolvido e totalmente imerso no ambiente virtual, ele
poderá desenvolver um comportamento natural e intuitivo, buscando agir como agiria
no mundo real e através da interação receber resposta ideal para suas ações.
O Mundo Virtual através de sua filosofia básica (imersão, interação e
envolvimento) torna-se um local ideal para se buscar vivências múltiplas, pois esse
mundo virtual nada mais é do que um trabalho multidisciplinar, desenvolvido por
especialistas de diferentes áreas em busca de um objetivo comum. Esses ambientes
multidisciplinares permitem aos usuários uma aprendizagem mais ampla e integrada
exatamente por ser um ambiente rico de possibilidades.
A Realidade Virtual não pode ser tratada apenas como "mais uma ferramenta"
para melhorar a aprendizagem e sim, como um poderoso instrumento de aprendizagem
cujos métodos tradicionais estão falhando. Falha-se exatamente por não permitir a
descoberta e a exploração do conhecimento, construindo seu próprio saber de forma
mais duradoura por não ser alicerçado numa experiência pessoal.
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Vários autores concordam ao relatar que existem diversas razões para se usar
a Realidade Virtual na educação. Dentre elas destacamos:
•

Maior motivação dos estudantes (usuários);

•

O poder de ilustração da realidade virtual para alguns processos e objetos
é muito maior do que outras mídias;

•

Permite uma análise de muito perto;

•

Permite uma análise de muito longe;

•

Permite que as pessoas deficientes realizem tarefas que de outra forma
não são possíveis;

•

Dá oportunidades para experiências;

•

Permite que o aprendiz desenvolva o trabalho no seu próprio ritmo;

•

Não restringe o prosseguimento de experiências ao período da aula
regular;

•

Permite que haja interação, e desta forma estimula a participação ativa do
estudante.

Todas essas razões demonstram as potencialidades da Realidade Virtual, mas
apesar disso, não pode ser vista como uma fórmula milagrosa que irá alterar de forma
definitiva o sistema de ensino. Ela estará sim a serviço de alunos e professores, que
continuam tendo um papel fundamental de auxiliar os alunos na utilização da Realidade
Virtual, trabalhando de forma interativa com os mesmos e aprendendo com eles.
A introdução da Realidade Virtual na educação demonstra um novo paradigma
que relata uma educação de forma dinâmica, criativa, colocando o aluno no centro dos
processos de aprendizagem e buscando uma formação de um ser crítico, independente
e construtor de seu conhecimento. Infelizmente, a utilização da Realidade Virtual nas
escolas está longe de ser um sistema barato. Contudo, sua utilidade é superior aos
custos devendo ser um fator determinante para sua implementação no setor da
educação.
Em primeiro instante esta tecnologia se instalará no ensino superior, no qual a
Realidade Virtual está sendo utilizada como trabalho de investigação e pesquisa. As
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experiências laboratoriais poderão acontecer sem serem tão dispendiosas e às vezes
perigosas, promovendo a prática tão essencial e ao mesmo tempo tão ausente nos
estabelecimentos de ensino.
O futuro só será promissor se passarmos a defender esse novo paradigma da
educação, se a política educacional do país se direcionar para preparar esse futuro.
Educar não é transmitir conhecimento mas sim, uma ação ampla que visa à formação
do aluno com capacidades cognitivas, sociais e afetivas que lhe darão suporte ao longo
da vida. Para Moran (2000)
"Educar é colaborar para que professores e alunos-nas
escolas e organizações - transformem suas vidas em
processos permanentes de aprendizagem... Uma mudança
qualitativa no processo de ensino/aprendizagem acontece
quando conseguimos integrar dentro de uma visão
inovadora todas as tecnologias: as telemáticas, as
audiovisuais, as textuais, as orais, musicais, lúdicas e
corporais... É importante diversificar as formas de dar aula,
de realizar atividades, de avaliar".

Smart (1996) cita várias categorias de aplicações explorando o uso de
ambientes virtuais:
•

Desenvolvimento de tarefas no mundo real através de teleoperação;

•

Treinamento virtual de tarefas que mais tarde serão realizadas no mundo
real;

•

Aprendizagem e aquisição de conhecimento;

•

Projeto cooperativo;

•

Diversão;

•

Comunicação

•

Exploração das capacidades perceptual e motora dos homens.

Esses ambientes na educação começam a despontar como uma tecnologia
promissora, proporcionando uma evolução no processo de ensino-aprendizagem tendo
a Realidade Virtual um papel definitivo na educação.
Para a propagação desses ambientes virtuais deverão ser vencidas algumas
barreiras, como o alto custo de implantação, a falta de métodos, de técnicas e de
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ferramentas de desenvolvimento, aliados à necessidade de envolvimento de equipes
multidisciplinares.
A Realidade Virtual é um campo recente e várias pesquisas serão necessárias,
principalmente para a comprovação de seu potencial na área educativa de forma a
obter modelos para o desenvolvimento de aplicações virtuais que integrem as novas
tecnologias nos procedimentos de ensino-aprendizagem. Segundo Silva (2000)
"A sala de aula interativa seria o ambiente em que professor
interrompe a tradição do falar/ditar, deixando de identificarse com o contador de histórias, e adota uma postura
semelhante a dos designers de software interativo. Ele
constrói um conjunto de territórios a serem explorados pelos
alunos e disponibiliza co-autoria e múltiplas conexões,
permitindo que o aluno também faça por si mesmo. Isto
significa muito mais do que ser um conselheiro, uma ponte
entre a informação e o entendimento, [...] um estimulador de
curiosidade e fonte de dicas para que o aluno viaje sozinho
no conhecimento obtido nos livros e nas redes de
computador. [...] E a educação pode deixar de ser um
produto para se tornar um processo de troca de ações que
cria conhecimento e não apenas o reproduz".

As novas tecnologias permitem à interatividade, a participação, a intervenção, a
bidirecionalidade e a multidisciplicinaridade. Ampliam a sensorialidade e rompem com a
linearidade e também com a separação emissor/receptor. É importante estarmos
atentos para essa nova tendência, para esse novo receptor e suas necessidades, pois
assim poderemos moldar a educação de forma substancial nesse novo modelo do
processo ensino-aprendizagem, e fazer da sala de aula um espaço diversificado e não
de uniformidade, de rotina. A criação de um ambiente artificial para aprendizagem seria
uma forma apropriada para aquisição do conhecimento. A artificialidade ajuda na
concentração do conteúdo a ser ensinado; as relações com o exterior conferem
veracidade às propostas e geram possibilidades de troca.
3.9.4 CamStudio
Com uma interface relativamente simples, o CamStudio permite capturar toda a
tela ou somente uma região dela por tempo ilimitado e sem colocar marcas d´água,
permitindo a você elaborar a apresentação de palestras, programas, aulas e tutoriais
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gravando e transmitindo seu conteúdo através da apresentação de sua tela do
computador.
Portanto, as possibilidades do CamStúdio na produção de vídeos conteúdos é
muito grande. A partir de seu computador você pode passar um slide, fazer seus
comentários e ir gravando seu vídeo. A partir deste ponto criar várias variantes como
navegar em páginas virtuais, apresentar planilhas, resolver contas matemáticas, gravar
esquemas de ciência, gravar palestra através da web cam, associar a web cam a uma
apresentação de slide e uma infinidade de possibilidades.
3.9.5 GeoGebra
O Geogebra é um software gratuito de matemática dinâmica que reúne
recursos de geometria, álgebra e cálculo. Por um lado, o Geogebra possui todas as
ferramentas tradicionais de um software de geometria dinâmica: pontos, segmentos,
retas e seções cônicas. Por outro lado, equações e coordenadas podem ser inseridas
diretamente. Assim, o Geogebra tem a vantagem didática de apresentar, ao mesmo
tempo, duas representações diferentes de um mesmo objeto que interagem entre si:
sua representação geométrica e sua representação algébrica.
3.9.6 Second Life
O Second Life é constituído por um ambiente virtual de multiuso em 3D. É um
lugar virtual onde reside, se comunica e se fazem negócios. Em termos educacionais,
podem-se encontrar nessa plataforma muitas sugestões de atividades, como exercícios
de presença virtual, trabalho cooperativo em computador, novos estudos de mídia e
inserção corporativa, em particular por conta da referência expressiva ao mercado. O
Second Life pode ser usado em complementação ao sistema tradicional (aula), como
meio de enriquecer as atividades para além das curriculares formais, possuindo
característica marcante de alta qualidade de interação, muito acima dos fóruns e
games online. Sua utilização tem sido motivadora, ao proporcionar o uso de simulação
em ambiente seguro para aprimorar a aprendizagem experiencial, praticar habilidades
de acesso de configurações em 3D, tentar idéias novas e aprender dos erros (Second
Life Education Wiki, 2008 apud DEMO, 2009, p.47).
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3.10 Projeto FUTURA
FUTURA é um projeto social de comunicação, da iniciativa privada e de
interesse público, sendo uma TV atrativa e educativa que trabalha com redes sociais,
mobilizando comunidades e instituições sociais, atua colocando em conexão pessoas,
ideias, redes e instituições.
No Canal Futura, o público interage com a programação, trabalhando os
conteúdos e aplicando-os ao seu dia-a-dia: diferentes grupos sociais ampliam seu
diálogo e articulação locais; pessoas e grupos expandem suas capacidades
comunicativas, exercitando novas formas de falar de si mesmos e com os outros.
Novas gerações participam da criação de uma linguagem televisiva, na qual a
pluralidade dos segmentos sociais se manifesta.
O

FUTURA

Contribui

para

a

formação

educacional

da

população,

desenvolvendo as capacidades básicas da criança, do jovem, do trabalhador e de toda
a sua família.
O Canal Futura em Rede com as Universidades Brasileiras é uma aliança
estratégica na geração e transmissão de conteúdos televisivos para a melhoria da
qualidade de vida dos brasileiros. A sua missão é reunir em uma rede nacional de
produção audiovisual instituições de ensino e o Canal Futura, para a promoção de
realizações acadêmicas, da expansão do sinal do Canal e do pluralismo cultural de sua
programação.
A rede opera por meio de intercâmbio de conhecimento, de iniciativas
compartilhadas para a produção audiovisual e de um relacionamento formal e
continuado entre as Universidades e o Canal Futura, que permite a construção
conjunta de ganhos qualitativos mútuos. O resultado é uma programação educativa
cada vez mais diversificada, plural e representativa dos variados sotaques, costumes e
forças da nossa gente e país.
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3.11 Bibliotecas Digitais
As bibliotecas surgiram com a finalidade de preservar os registros escritos do
conhecimento. As bibliotecas são para a sociedade, uma forma disponibilização das
informações mais relevantes para vida social, política e cultural de determinada
comunidade.
Biblioteca Digital é a biblioteca constituída por documentos primários, que são
digitalizados quer sob a forma material (cd, dvd), quer eliminar através da Internet,
permitindo o acesso à distância. Este conceito inclui também a ideia de organização
composta por serviços e recursos cujo objetivo é selecionar, organiza redistribuirá
informações, conservando a integridade dos documentos digitalizados.
O Precursor das Bibliotecas Digitais: Vannevar Bush. “um dispositivo em que
um individuo armazena todos os seus livros, dados e mensagens, estando mecanizado
de tal maneira que possa ser consultado com grande velocidade e flexibilidade” (BUSH
apud CUNHA, 2008, p.4)
Com a explosão informacional, houve o surgimento das novas tecnologias que
possibilitaram a utilização de recursos eletrônicos, tanto no aprimoramento como na
agilização de transferência de informação. A informação, nesse tipo de Biblioteca, está
sempre atualizada, disponível e poderá ser compartilhada por vários usuários em
diversos formatos.
Conceito de Biblioteca Digital: “Bibliotecas Digitais são organizações que
disponibilizam recursos (humanos inclusive), para seleção, estruturação, interpretação,
distribuição e disponibilização de objetos digitais, e que devem zelar por sua
integridade/autenticidade” ( DIGITAL LIBRARY FEDERATION apud ROSSETO, 2008,
p.104 )
O acesso remoto pelo usuário, por meio de um computador ligado a rede.
Utilização simultânea do mesmo documento por duas ou mais pessoas. Existência de
documentos onde se pode acessar não só a sua referencia bibliográfica, como também
seu texto completo. A biblioteca acessada não necessita ser proprietária do documento
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solicitado. Utilização de diversos suportes de registro de informação (som, imagem,
vídeo).
Mas para se montar uma Biblioteca Digital necessita-se também de recursos
financeiros e reais, e devem-se levar em consideração alguns fatores: Instalações
físicas Processo técnico Digitalização do acervo.
Portanto, a concepção de uma Biblioteca Digital deve ser vista como uma
ferramenta de acesso à informação constituída de elementos digitais e também de
meios tradicionais, mas acima de tudo, deve constituir-se como um instrumento de
democratização do acesso ao conhecimento e inclusão social e cultural. A biblioteca
digital pode ser também designada por biblioteca eletrônica, biblioteca sem muros ou
biblioteca virtual.
3.11.1 eBooks
Os eBooks ou livros onlines são é um livros em formato digital que pode ser
lido em equipamentos eletrônicos tais como computadores, tabletes, leitor de livros
digitais ou até mesmo celulares que suportem esse recurso., sem ter que sair da sua
residência para ir até uma biblioteca e ficar levando o livro na bolsa, ou até mesmo
economizando um dinheiro com a compra do mesmo, pois bem agora isso é possível,
devido evolução da tecnologia, os livros que foram lançados a cerca de 600 anos,
agora podem ser lidos a qualquer momento e qualquer hora. Trazendo para jovens e
adultos uma maior facilidade e mobilidade e um celular por exemplo pode carregar até
30 livros, sem que você precise fazer esforço. Alem da praticidade de leitura, os livros
digitais ajudam o meio ambiente, pois os livros digitais ocupam uma memória ou
espaço virtual, sem precisar cortar arvores, e nem poluição do meio ambiente quando
os mesmos são jogados fora, porém ainda não foi analisado os recursos que serão
utilizados para a manutenção desse livro digital. Também é possível economizar e
muito com os livros de papel.
Os formatos mais comuns de Ebooks são o PDF, HTML e o ePUB. O primeiro
necessita do conhecido leitor de arquivos Acrobat Reader ou outro programa
compatível, enquanto que o segundo formato precisa de um navegador de Internet
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para ser aberto. O ePUB é um formato de arquivo digital padrão específico para
ebooks.
3.12 Sala de Aula Digital
A Sala de Aula Digital foi concebida para integrar todos os dispositivos digitais
dentro de uma sala de aula com a rede escolar e servidor de conteúdo pedagógico,
transformando as tecnologias atuais (computadores, Internet, smartphones, lousas
digitais, videoconferência, tabalets, etc) em um aliado para os professores para
melhorar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem.
Essa nova tecnologia faz com que "tudo-em-um", dispositivos instalados na
sala de aula,

oferecendo um ponto de acesso Wi-Fi, conectividade de rede local;

Bluetooth, um controle de lousa interativa digital; áudio e recursos de vídeo (altofalantes, microfone, câmera, monitores de vídeo, teclado, etc); videoconferência,
proporcionando ligações de custo-benefício e fácil entre professores especialistas,
estudantes ou grupos localizados remotamente.
Para desenvolver, foi integrado software de aplicação, conteúdo pedagógico de
sala de aula e dispositivos digitais.
Portanto, a Sala de Aula Digital é um ambiente de ensino e aprendizagem que
vai além das fronteiras físicas da instituição de ensino, permitindo o acesso ao
conteúdo pedagógico mais eficaz, uma plataforma colaborativa de aprendizagem para
melhor interação entre alunos e professores,

professores podem fornecer podem

oferecem matéria adicional assunto e contribuir ao vivo ou pré-gravado,

via web

conferência, entre outras aplicações.
3.13 Profissionais da Educação
Estudo encomendado pela Cisco (NASDAQ: CISCO) e realizado pela Clarus
Research Group em 2010 teve a participação de 500 gestores de educação e de TI de
14 países, identificou que, profissionais de educação do Brasil (100%) acreditam que o
uso da tecnologia deve mudar a maneira como os estudantes aprendem. A opinião dos
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brasileiros está acima da média mundial, que foi de 85%. A média da América Latina é
de 99%. Esses são alguns dos resultados da pesquisa global.
O estudo global aponta, principalmente, para a "aprendizagem conectada" em
uma economia em rede, que exige o desenvolvimento da tecnologia para aumentar a
competitividade global da educação. Para 88% dos entrevistados de instituições
brasileiras, a tecnologia também deve aprimorar a forma como os professores ensinam,
contra 76% de outras regiões do mundo e 91% da América Latina.
O estudo incluiu entrevistas, realizadas entre setembro e novembro de 2010,
com 500 gestores de educação e tomadores de decisão da área de TI, em instituições
educacionais, de 14 países nos cinco continentes: Austrália, Brasil, China, França,
Alemanha, Índia, Itália, Japão, México, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Emirados
Árabes Unidos e Reino Unido. A pesquisa também incluiu 600 profissionais dos EUA.
Metade dos entrevistados era de escolas de ensino fundamental e médio e a outra
metade era de faculdades e universidades.
Na América Latina os resultados da América Latina, que mostram números
consolidados do Brasil e México também apontam que para 94% dos entrevistados, a
tecnologia terá um papel importante para preparar a força de trabalho do futuro, contra
70% de outras regiões pesquisadas.
Os principais investimentos do Brasil e México são em serviços wireless (54%),
serviços de vídeo (46%) e em tecnologia para salas de aula - como quadros interativos
(43%). 70% dos entrevistados no Brasil e México acreditam que a tecnologia deve
melhorar a qualidade do ensino. Ao investir em tecnologia na educação, a América
Latina prima por inovação e criatividade (47%), ficando a frente de Europa (40%) e
Estados Unidos (20%).
A América Latina é a região com maior percepção do valor da aprendizagem
on-line global, ao lado do Oriente Médio e África, com pontuação de 8,7 em uma escala
de 1 a 10.
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Portanto, mais de três quartos dos funcionários da educação superior ao redor
do mundo acreditam que a tecnologia pode desempenhar um papel importante na
forma como os alunos aprendem e como os professores educam.
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Capítulo 4
PERCURSO METODOLÓGICO

Neste estudo priorizou-se a pesquisa de caráter quantitativo. No item referente
ao “problema” verificamos que muitas dificuldades são encontradas no uso da
Tecnologia da Informação e Comunicação na educação superior. A pergunta que nos
direciona e norteia a discussão desta pesquisa surge a partir das considerações sobre
o uso das TICs nas universidades públicas na cidade de Fortaleza estado do Ceará.
A investigação do tipo descritiva teve início com questionários estruturados
aplicados para professores e alunos. Foi usadas perguntas com respostas
predefinidas, observação estruturada em classes e observação de documentos para
coleta de dados estruturados. Nosso universo abrangeu, docentes e alunos nas
universidades públicas da cidade de Fortaleza estado do Ceará - Brasil, sendo um total
de 2 universidade públicas, 60,82% dos educadores, 15,27% de alunos, em cada
universidade dos cursos de bacharelado em Administração, Contabilidade e Economia,
matriculados em 2012.
Segundo Alvarenga (2012), a investigação descritiva é mais adequada para
descrever situações, realizada no ambiente natural onde se encontra os fenômenos
estudados. Os dados coletados podem ser qualitativos ou quantitativos.
Nos estudos quantitativos, a investigação descritiva se realiza com populações
relativamente grandes e se necessário se trabalha com amostra. Caracterizam-se por
medir as varáveis em estudo com maior precisão possível, pois utilizam instrumentos
estruturados (questionários e observações) e os resultados se apresentam através de
dados estatísticos. Em alguns casos geram índices que podem ser comparados ao
longo do tempo, permitindo traçar um histórico da informação (Severino, 2007).
A investigação descritiva consiste fundamentalmente em caracterizar como se
apresentam as variáveis em estudo, quais são seus traços mais característicos.
Procura descrever os fenômenos e traçar possíveis relações entre as variáveis. Não
indaga relações de causa e efeito. Tampouco permite fazer prognósticos. Sua missão é
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fazer conhecer a situação real das variáveis em estudo, e pode estabelecer hipóteses
para posteriores estudos explicativos (Alvarenga, 2012). Pode-se fazer estudos
descritivos em qualquer área do conhecimento humano. Dentro dos campos: das
ciências naturais, da educação, da saúde das empresas, qualquer das atividades
sociais, em qualquer idade evolutiva. Para formular as perguntas especificas contidas
nas variáveis, requer-se bastante conhecimento da área em estudo.
As perguntas poderão ser feitas de acordo com as variáveis que se deseja
estudar, pode-se agregar outras ou suprimir algumas que não interessam. Não se
busca a relação de causa e efeito de uma variável com outra, mas sim, como se
manifesta a variável de interesse. Mede-se de maneira independente cada variável.
Segundo Alvarenga (2012), observação estruturada ou sistemática, o
observador conta com um esquema estruturado para registrar os comportamentos que
vai observando, a fim de medir variáveis de estudo de maneira uniforme em cada
unidade de observação ou amostra. Está claramente definido o que se observará,
como e através de que meio ou instrumento se fará o registro da observação. Os dados
coletados desta maneira são quantitativos.
4.1 Sujeitos coparticipantes
Os sujeitos participantes da análise, deste trabalho, foi centralizado em
professores de disciplinas que não tenham relação direta com a tecnologia da
informação e comunicação e alunos matriculados em 2012 dos cursos de bacharelado
em Administração, Contabilidade e Economia, das universidades públicas UFC –
Universidade Federal do Ceará e UECE – Universidade Estadual do Ceará.
Em ambas as universidades, a pesquisa abrangeu 15,27% de 1.813 dos alunos
matriculados e 60,82% de 97 dos professores efetivos dos cursos de bacharelado em
Administração, Economia e Contabilidade em 2012. A seleção dos professores e
alunos foi realizada de forma aleatória.
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Cursos

UFC

UECE

2012

2012

Total

Contabilidade

535

98

633

Economia

374

52

426

Administração

571

183

754

Total
1.480
333
1.813
Tabela 6 – Alunos matriculados na UFC e UECE / 2012

4.2 Ambiente de estudo
As universidades escolhidas para a pesquisa, UFC – Universidade Federal do
Ceará e UECE – Universidade Estadual do Ceará, todas situadas na cidade de
Fortaleza, capital do estado do Ceará e de administração pública.
4.2.1 Universidade Federal do Ceará - UFC
A Universidade Federal do Ceará é uma autarquia vinculada ao Ministério da
Educação. Nasceu como resultado de um amplo movimento de opinião pública. Foi
criada pela Lei no. 2.373, em 16 de dezembro de 1954, e instalada em 25 de junho do
ano seguinte.
Sediada em Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, a UFC é um destaque do
sistema do Ensino Superior do Ceará e sua atuação tem por base todo o território
cearense, de forma a atender às diferentes escalas de exigências da sociedade.
A UFC tem como finalidade formar profissionais da mais alta qualificação, gerar
e difundir conhecimentos, preservar e divulgar os valores artísticos e culturais,
constituindo-se em instituição estratégica para o desenvolvimento do Ceará e do
Nordeste. O lema da universidade é "O universal pelo regional" é o lema da
Universidade Federal do Ceará, instituição que busca centrar seu compromisso na
solução dos problemas locais, sem esquecer o caráter universal de sua produção. Sua
missão é formar profissionais da mais alta qualificação, gerar e difundir conhecimentos,
preservar e divulgar os valores éticos, científicos, artísticos e culturais, constituindo-se
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em instituição estratégica para o desenvolvimento do Ceará, do Nordeste e do Brasil. E
como visão Consolidar-se como instituição de referência no ensino de graduação e
pós-graduação (stricto e lato sensu), de preservação, geração e produção de ciência e
tecnologia, e de integração com o meio, como forma de contribuir para a superação
das desigualdades sociais e econômicas, por meio da promoção do desenvolvimento
sustentável do Ceará, do Nordeste e do Brasil (UFC, 2012).
A UFC orienta sua atuação permanentemente no sentido de alcançar os
seguintes objetivos:
• Promover a formação humana e profissional de seus estudantes,
preparando-os para uma atuação responsável e construtiva na sociedade.
• Fomentar a geração de conhecimentos voltados para o desenvolvimento
sustentável do Ceará e do Nordeste.
• Impulsionar o desenvolvimento, a produção e a preservação da cultura e
das artes, com ênfase para as manifestações regionais.
• Promover a interação com a sociedade, através da difusão científica,
tecnológica, artística e cultural e do desenvolvimento comunitário,
sintonizados com as demandas sociais.
• Incentivar a capacitação permanente dos quadros docente e técnicoadministrativo.
• Intensificar e ampliar as relações de parceria e intercâmbio com instituições
nacionais e estrangeiras, governamentais e não governamentais.
• Buscar a profissionalização da gestão administrativa, apoiada em
processos de planejamento e avaliação, executada com base em modelo
organizacional flexível, eficiente e eficaz.
• Exercitar

permanentemente

o

instituto

da

autonomia

universitária

superando restrições e estabelecendo novos parâmetros na gestão e nas
relações institucionais.
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• Assegurar

a

qualidade

no

desenvolvimento

de

todas

as

ações

administrativas e acadêmicas.
• Distinguir-se como referência regional pela excelência acadêmica de suas
ações nas áreas do ensino, geração do conhecimento e prestação de
serviços à população, bem como na produção de arte e cultura.
A Universidade é composta de seis campi, denominados Campus do Benfica,
Campus do Pici e Campus do Porangabussu, todos localizados no município de
Fortaleza (sede da UFC), além do Campus de Sobral, Campus do Cariri e Campus de
Quixadá. Área Física da UFC, em Fortaleza, ocupa uma área urbana de 233 hectares,
dividida em três campi:
1. Campi do Benfica (13 hectares), onde estão localizados a Reitoria; PróReitoria de Planejamento; Pró-Reitoria de Administração; Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis; Centro de Humanidades; Faculdade de Direito;
Faculdade de Educação; Faculdade de Economia, Administração, Atuária
e Contabilidade; Curso de Arquitetura e equipamentos culturais;
2. Campi Pici (212 hectares), onde se encontram o Centro de Ciências;
Centro de Ciências Agrárias; Centro de Tecnologia; Pró-Reitoria de
Graduação; Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação; Instituto de
Cultura e Arte; Instituto de Educação Física e Esportes; Instituto UFC
Virtual; Biblioteca Universitária; Secretaria de Tecnologia da Informação;
núcleos e laboratórios diversos, além de área para a prática de esportes;
3. Campus do Porangabuçu (8 hectares), onde estão presentes a Faculdade
de Farmácia, Odontologia e Enfermagem; Faculdade de Medicina;
complexo hospitalar (Hospital Universitário Walter Cantídio, MaternidadeEscola Assis Chateaubriand e Farmácia-Escola) e laboratórios e clínicas.

O processo seletivo para ingresso da universidade sofreu mudança,
recentemente, do Vestibular (extinto) para o ENEM. Destaque-se, que, em 2011, a
UFC conquistou evidência nacional ao se tornar a primeira grande instituição Federal
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de Ensino Superior a adotar o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM como único
critério de seleção, no lugar de Vestibular. Foram 118.221 candidatos inscritos, entre a
primeira e a segunda opção, sendo essa a maior quantidade de inscrições em todo o
País.
O objetivo do ENEM é de democratizar as oportunidades de acesso às vagas
federais de ensino superior, possibilitar a mobilidade acadêmica e induzir a
reestruturação dos currículos do ensino médio.
As universidades possuem autonomia e poderão optar entre quatro
possibilidades de utilização do novo exame como processo seletivo (ENEM, 2012):
•

Como fase única, com o sistema de seleção unificada, informatizado e online;

•

Como primeira fase;

•

Combinado com o vestibular da instituição;

•

Como fase única para as vagas remanescentes do vestibular.

A UFC está entre as 12 universidades do Brasil que figuram na lista das 500
melhores do mundo o levantamento é baseado no impacto que as publicações
científicas das instituições de ensino têm na internet. A Universidade Federal do Ceará
(UFC) está entre as 12 universidades brasileiras que figuram na lista das 500 melhores
do mundo, de acordo com o Ranking Web of Universities ou Webometrics, divulgado
pelo Conselho Superior de Pesquisas Científicas (CSIC), ligado ao governo espanhol e
dedicado ao fomento da investigação científica e tecnológica.
O levantamento é baseado no impacto que as publicações científicas das
instituições de ensino têm na internet. Das universidades brasileiras até a 500º posição,
todas são públicas, sendo nove federais e três estaduais.
A UFC ficou em 482º lugar geral. O primeiro lugar brasileiro coube à
Universidade de São Paulo (USP), que ocupou o 19º lugar. A USP foi seguida pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (129º), Universidade Estadual de
Campinas - UNICAMP (177º), Universidade de Brasília - UnB (181º), Universidade
Federal de Santa Catarina - UFSC (205º), Universidade Federal do Rio de Janeiro –
UFRJ (241º), Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG (254º), Universidade
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – Unesp (294º), Universidade Federal
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Fluminense – UFF (312º), Universidade Federal do Paraná – UFPR (364º) e
Universidade Federal da Bahia – UFBA (444º).
O levantamento avalia as universidades quanto a qualidade do conteúdo
publicado, levando em consideração as citações externas ao domínio da página
universitária em que a publicação aparece.
A pesquisa é divulgada semestralmente desde 2004. O objetivo, de acordo
com o site da divulgação, é motivar as universidades a aumentarem a presença na
internet. "Caso a performance da instituição estiver abaixo da posição esperada de
acordo com a excelência acadêmica que tem, as autoridades deveriam reconsiderar a
política na rede e promover um aumento no volume e na qualidade das publicações
eletrônicas", informa a metodologia do levantamento.
4.2.2 Universidade Estadual do Ceará - UECE
A Universidade Estadual do Ceará - UECE é uma Universidade pública,
estadual, identificada com a missão de formar profissionais cada vez mais orientados
para a solução dos grandes problemas do semiárido e para enfrentar os desafios da
modernidade.
A UECE tem como missão produzir e disseminar conhecimentos e formar
profissionais para promover o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da
região.
A história da Universidade Estadual do Ceará (UECE) começa com a Lei
número 9.753 de 18 de outubro de 1973, que autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Educacional do Estado do Ceará – FUNEDUCE.
Com a resolução número 2 de 05 de março de 1975 do Conselho Diretor,
referendada pelo Decreto número 11.233, de 10 de março do mesmo ano, foi criada a
Universidade Estadual do Ceará, que teve incorporada ao seu patrimônio as Unidades
de Ensino Superior existentes na época: Escola de Administração do Ceará, Faculdade
de Veterinária do Ceará, Escola de Serviço Social de Fortaleza, Escola de Enfermagem
São Vicente de Paula, Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos, além da Televisão
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Educativa Canal 5. Ao firmar-se como Universidade, transformou essas Escolas em
seus primeiros Cursos de Graduação aos quais outros foram somados.
A UECE teve sua instalação concretizada somente em 1977, tempo em que
procurou direcionar seu âmbito de abrangência àquelas profissões mais necessárias ao
desenvolvimento do Ceará, naquela época: Ciências da Saúde (Enfermagem e
Nutrição); Ciências Tecnológicas (Matemática, Física, Química, Ciências Pura,
Geografia e Ciências da Computação); Ciências Sociais (Administração, Ciências
Contábeis, Serviço Social e Pedagogia); Ciências Humanas (Letras, Filosofia, História,
Música, Instrumento-Piano e Estudos Sociais) e Ciências Agrárias (Medicina
Veterinária).
Criada com o objetivo de atender às necessidades do desenvolvimento
Científico e Tecnológico do Estado do Ceará, a Universidade Estadual do Ceará
passou a atuar em outros municípios do Estado, estruturando-se, a partir daí, em rede
multicampi com Faculdades nos Municípios de Crato, Juazeiro do Norte, Iguatu,
Quixadá, Limoeiro do Norte, Crateús, Ipu, Ubajara, Redenção e Cedro.
A Universidade Estadual do Ceará (UECE) atualmente é uma Instituição de
Ensino Superior constituída em forma de Fundação com personalidade Jurídica de
Direito Público, criada pelo Decreto n°. 11.233 de 10 de março de 1975. Em
conformidade com a legislação federal de ensino e com o Estatuto de sua
mantenedora, a UECE tem como instrumentos básicos institucionais um Estatuto e um
Regimento Geral.
O Estatuto da FUNECE/UECE, em vigência, respalda-se em princípios de
maior rigor democrático e em postura de ampla inovação administrativa. Esse novo
documento, que pressupõe uma estrutura universitária mais livre, dinâmica e atual, foi
construído com a participação de todos os segmentos universitários, aprovado em 23
de novembro de 1999 pelo Conselho Universitário e publicado em 24 de julho de 2000
através do Decreto no. 25.966.
Após essa tramitação, deu-se início à reforma do Regimento Geral e de todos
os Regimentos Setoriais desta Universidade. O Regimento Geral da UECE foi
publicado em 26 de julho de 2001 e as setoriais encontram-se em fase de elaboração.
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Constituída por uma rede "multicampi", que privilegia os Cursos voltados para a
formação de professores, a UECE vem acumulando experiências e transformando o
seu perfil curricular em razão da melhoria da formação profissional de seus alunos e
conseqüentemente da elevação da qualidade de vida da sociedade cearense.
O Ensino tem se constituído atividade por excelência da UECE, desde sua
origem, principalmente o de graduação, com a preocupação pela sua qualidade,
objetivando a formação de profissionais competentes para atender às mais
diversificadas demandas sociais e profissionais do Estado e da Região.
Os Centros e Faculdades são órgãos da Administração Intermediária da UECE
têm por finalidade supervisionar, mediar, integrar e assessorar as atividades de ensino,
pesquisa e extensão, em campos de conhecimento específicos, delimitados
administrativamente.
• Centro de Ciências da Saúde – CCS;
• Centro de Ciências e Tecnologia – CCT;
• Centro de Estudos Sociais Aplicadas – CESA;
• Centro de Humanidade – CH;
• Centro de Educação – CED.
A UECE em 2012 tem 18.337 alunos em graduação e 4.474 de Pós-graduação.
No total de 1.063 professores entre 833 permanentes e 230 substitutos. Com 67 cursos
de graduação e 84 cursos de Pós-graduação.
Para ingressar na UECE, o aluno candidato deve realizar vestibular em duas
etapas. A primeira envolve questões de múltipla escolha em Conhecimentos Gerais:
Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Geografia, História, Matemática, Física,
Química e Biologia e a segunda é constituída de quatro exames: três Específicos e
Redação.

4.3 Instrumentos e técnicas
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Para coleta de dados, foram aplicados questionários com perguntas fechadas
de abrangência quantitativa com professores (Apêndice B) e os alunos (Apêndice C),
nas duas universidades. Seguindo uma observação em ambas as instituições com
caráter estruturado (Apêndice D).
Segundo Alvarenga (2012), um questionário é uma das modalidades de
pesquisa, na qual o pesquisado preenche um formulário impresso, gerando dados
necessários para se atingir os objetivos da pesquisa. Não se exige a presença do
investigador. Inclusive, pode-se enviar o formulário pelo correio tradicional ou pelo
correio eletrônico.
A elaboração do questionário não é uma tarefa fácil assim como parece, as
questões devem ser pertinentes ao objeto e claramente formuladas, de modo a serem
bem compreendida pelo sujeito, adaptando às características da comunidade e às
características culturais dos indivíduos aos quais será aplicado.
As perguntas são ordenadas e aplicadas de maneira padronizada, significa que
são aplicadas as mesmas perguntas, na mesma ordem e com a mesma formulação, a
todos aos indivíduos.
A observação, Segundo Alvarenga (2012), vê um registro visual do que ocorre
em uma situação real. A observação é um método de investigação e, ao mesmo tempo,
técnica de coleta de dados. Como método, orienta de maneira teórica e racional como
proceder no momento da observação. Como técnica, refere-se à maneira prática da
coleta de dados.
No primeiro momento, o pesquisador, recebeu dos secretários acadêmicos de
cada universidades os endereços eletrônicos, dos alunos e professores matriculados
em 2012 dos curso de Administração, Contabilidade e Economia, das universidades,
escolhendo de forma aleatória 15,27% dos alunos e 60,82% dos professores, em
seguida encaminhando o questionário pelo endereços eletrônicos, com suas devidas
orientações.
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Na segunda etapa do estudo, destinada às observações, o pesquisador foi
levado em dias alternados as salas das universidades de cada curso, observando-se
quanto ao uso das ferramentas tecnológicas.
A observação foi registrada em uma tabela (Apêndice D) estruturada com
questões predefinidas abrangendo o uso da tecnologia da informação e comunicação.
4.4 Coleta de dados
O primeiro contato com a Universidade Federal do Ceará - UFC deu-se
inicialmente por correio eletrônico, que respondido pelo coordenador do curso e
autorizando pelo pro reitor a entrada do pesquisador naquele estabelecimento de
ensino.
Os objetos da pesquisa foram então apresentados ao Diretor Acadêmica da
Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade - FEAAC da UFC e
entregue o Termo de Consentimento (Apêndice A) o qual foi lido e assinado pelo
responsável da Faculdade.
Dando sequência, o Diretor Acadêmico solicitou ao secretário o fornecimento
dos endereços eletrônicos dos alunos e professores, escolhendo de forma aleatória
15,27% dos alunos e 60,82% dos professores, do ano de 2012 dos cursos
Administração, Contabilidade e Economia em seguida foi encaminhado via correio
eletrônico o questionário com as devidas orientações, para ser respondido. Em dias
alternados, o secretário conduziu o pesquisador as salas de aula dos cursos, onde teria
inicio a observação.
O contato com a Universidade Estadual do Ceará - UECE deu-se inicialmente
por correio eletrônico, que respondido pelo Secretário Acadêmico da Universidade, o
qual agendou a visita na Universidade, autorizando a pesquisa naquela instituição de
ensino superior. Os procedimentos foram seguidos na UECE com a entrega do Termo
de Consentimento (Apêndice A) foi entregue ao coordenador acadêmico dos cursos e
em seguida, dando sequência, o Coordenador Acadêmico solicitou ao secretário do
curso o fornecimento dos endereços eletrônicos dos alunos e professores, escolhendo
de forma aleatória 15,27% dos alunos e 60,82% dos professores, do ano de 2012 dos
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cursos Administração, Contabilidade e Economia foi fornecido os endereços eletrônicos
de cada aluno dos cursos.
Em seguida foi encaminhado via correio eletrônico o questionário com as
devidas orientações, para ser respondido. Em dias alternados, o Auxiliar da secretaria
Acadêmica conduziu o pesquisador as salas de aula dos cursos, onde teria inicio a
observação.
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Capítulo 5
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A análise e discussão dos resultados serão apresentadas obedecendo a
seguinte ordem: primeiro com alunos das universidades Federal do Ceará – UFC e
Estadual do Ceará – UECE, em seguida com professores de ambas as universidades.

PROFESSORES
Total

%

97

60,82

ALUNOS

e-mail's
e-mail's
Total
Enviados Respondidos
59

23

1.813

%

e-mail's
e-mail's
Enviados Respondidos

15,27

277

113

Tabela 7 - Universo Pesquisado

5.1 Análise e discussão dos resultados com os alunos
Do total de 277 (duzentos e setenta e sete) e-mails enviados aos alunos, que
corresponde aproximadamente 15,27% de 1.813, somente 113 (cento e treze) foram
respondidos, que corresponde a 40,79% dos e-mails enviados.
5.1.1 Análise e discussão dos resultados com os alunos das instituições
Quanto a faixa de idade dos alunos, percebeu-se:

Quanto a Faixa de Idade dos Alunos
70,00%

65,49%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

20,35%

20,00%

7,96%

10,00%

4,42%

1,77%

0,00%
Entre 17 e 20 anos

Entre 21 e 25 anos

Entre 26 e 30 anos

Gráfico 4

Entre 31 e 41 anos

Mais de 42 anos
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Entre 17 e 20
anos

Entre 21 e Entre
Entre
25 anos 26 e 30 31 e 41
anos
anos

Mais
de 42
anos

Total
Respondido

74

23

9

5

2

113

65,49%

20,35%

7,96%

4,42%

1,77%

100%

Tabela 8 – Quanto a faixa de idade dos alunos

Do total de 113 (cento e treze) alunos, 65,49% tem idade entre 17 e 20 anos,
20,33% tem entre 21 e 25 anos, 7,96% tem entre 26 e 30 anos, 4,42% tem entre 31 e
41 anos, 1,77% tem acima de 42 anos.
O perfil do aluno que chega ao ensino superior das universidades públicas na
cidade de Fortaleza, Ceará, está na faixa etária ideal de 17 a 20 anos, essa geração
desenvolveu-se numa época de grandes avanços tecnológicos e prosperidade
econômica, a conseqüência é facilidade do uso das ferramentas tecnológicas, esses
dados reflete no investimento na educação pública dos últimos anos, que atende a
faixa de idade, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira – INEP.
O PNE aprovado em 2001 estabelecia, para o final da década, o provimento da
oferta de educação superior para, pelo menos, 30% da população de 18 a 24 anos.
Incluindo-se no cálculo da taxa de escolarização líquida o percentual da população da
faixa etária de 18 a 24 anos graduada e que está fora da escola, esse provimento
corresponde a 17,2% no ano de 2009.
Apesar do avanço observado, o salto projetado pela Meta 12 do Projeto de Lei
No. 8.035 relativo ao PNE 2011-2020, que define a elevação da taxa bruta para 50% e
da líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, revela-se desafiador.
Também de acordo com os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (Pnad)/IBGE, a escolaridade média da população de 18 a 24 anos
apresentou um incremento de 1,6 anos de estudo no período de 2001 a 2009. Em
2009, o Brasil atingia uma média de 9,4 anos de estudo para essa faixa etária. Os
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resultados ora apresentados indicam que, em média, a população de 18 a 24 anos
passou a frequentar o ensino superior.
Em 2009, 14,4% da população de 18 a 24 anos, faixa etária esperada para o
ingresso na educação superior, estavam matriculados no ensino superior. É o que
aponta a análise do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) a partir dos dados
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad/IBGE).
O aumento da participação da rede privada no setor também influencia o perfil
dos alunos que chegam à graduação, em 1997, das 1.945.615 matrículas, 60,98%
estavam na rede particular. Dez anos depois, esse índice subiu para 74,14%. Alunos
das instituições públicas e particulares têm perfis distintos.
Portanto, a elevação do número de alunos matriculados de 17 a 20 anos
acompanha a tendência geral conforme a faixa etária em relação ao PNE 2011-2020.
Quanto ao gênero dos alunos verifica-se que, o maior percentual é de
masculino, dos 113 (cento e treze) alunos, 67,26% é do sexo masculino e 32,74% é do
sexo feminino.
Quanto ao uso do computador como ferramenta de apoio a educação, os
alunos utilizam, observamos:

Quanto ao uso do Computador
70,00%

61,06%

60,00%
50,00%

38,93%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

0,00%

0,00%

0,00%
Em casa

Na Universidade Em outro Local
Gráfico 5

Não utiliza
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Uso do Computador

Quantidade

Percentual
(%)

Em casa

69

61,06

Na Universidade

44

38,93

Em outro Local

0

0,00

Não utiliza

0

0,00

113

100,00

Total

Tabela 9 – Quanto ao uso de computador como ferramenta de apoio a educação

Do total de 113 (cento e treze) alunos, 61,06% utilizam computador em casa
como ferramenta de apoio a educação e 38,93% que corresponde a 44 alunos, utilizam
o computador como ferramenta de apoio a educação na própria universidade.
Segundo o Censo 2010, percentual de domicílios com microcomputador é de
21,2%, sendo 16,8% com acesso à internet no Nordeste. Enquanto, em 2000, havia, no
Brasil, 39,7% de domicílios com linha telefônica instalada, em 2010, eram 87,9% com
telefone fixo, ou celular, ou ambos. Os domicílios só com telefone fixo eram apenas
4,7% do total. No Nordeste do país, os domicílios com linha telefônica chegam a
77,3%.
Portanto, os alunos utilizam o computador como forma de apoio ao ensinoaprendizagem tanto em casa como na universidade, isso mostra o aumento de
computadores em casa, segundo o Censo 2010 e o investimento das universidades em
tecnologia.
Quanto às vantagens no do uso da Tecnologia da Informação e Comunicação
como ferramenta de apoio ao aprendizado, observamos:
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Quanto as Vantagens do uso da Tecnologia
69,91%
70,00%
Maior relacionamento
professor / aluno
Interatividade com outros
alunos
Facilidade de acesso a
informação
Aulas interessantes

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

15,92%

11,50%

Outros

1,76% 0,88%

10,00%
0,00%

Gráfico 6

Vantagens

Quantidade

Percentual (%)

Interatividade com outros alunos

79

69,91

Maior relacionamento professor /
aluno

13

11,50

Facilidade de acesso a informação

18

15,92

Aulas interessantes

2

01,76

Outros

1

00,88

113

100,00

Total

Tabela 10 – Quanto as vantagens do uso das TICs

Do total de 113 (cento e treze) alunos, 69,91% acham vantajoso o uso da
tecnologia como ferramenta de apoio ao seu aprendizado na interatividade com outros
alunos, 11,50% acham o maior relacionamento professor/ aluno, 15,92% acham a
facilidade de acesso a informação e 01,76% que corresponde a dois alunos acham que
a tecnologia torna as aulas mais interessantes.
Percebe-se que a maior vantagem do uso da tecnologia da informação e
comunicação, vem de alunos com interesse na interatividade com outros colegas,
resultante, de manter um relacionamento extra aula / universidade.
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Quanto o acompanhamento das inovações tecnológicas, observamos:

Quanto ao Acompanhamento das Inovações Tecnológicas

80,53%

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

19,46%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Acompanham

Não Acompanha
Gráfico 7

Quanto
Acompanhamento
Tecnologia

Quantidade

Percentual (%)

Acompanha

91

80,53

Não Acompanha

22

19,46

113

100,00

Total

Tabela 11 – Quanto o acompanhamento das inovações tecnológicas

Constatamos que, do total pesquisado, 80,53% dos alunos, acompanham as
inovações tecnológicas e 19,46% acham difícil, com tantas tecnologias, surgindo em
um curto período de tempo.
Verifica-se que os altos custos das novas tecnologias, dificultam a familiaridade
das ferramentas lançadas, tendo como exemplo os tabletes.
Quanto aos recursos tecnológicos mais utilizados na aprendizagem, percebese:
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Quanto aos Recursos Tecnologicos mais U=lizados
30,00%
25,00%

29,20%
23,89%
16,81%

20,00%
15,00%
7,96%

10,00%
5,00%

9,73%

10,31%
1,76%

0,00%

0,00%
Chat

Skype

E-mail

Fórum

AVA

Redes
Sociais

Web

Outros

Gráfico 8

Recursos Tecnológicos
Chat

Quantidade

Percentual (%)
27

23,89

Skype

0

0,00

E-mail

9

07,96

Fórum

11

09,73

AVA

12

10,31

Redes Sociais

19

16,81

Web (internet)

33

29,20

2

01,76

113

100,00

Outros
Total

Tabela 12 – Quanto aos recursos tecnológicos mais utilizados

Do total de 113 (cento e treze) alunos, o recurso mais utilizado, com um
percentual de 29,20% a Web (sites da internet), nos recursos menos utilizados,
nenhum aluno informou Skype, nos recursos oferecidos pelo Ambientes Virtuais de
Aprendizagem - AVA 10,31%.
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Podemos afirmar que os Ambientes Virtuais de Aprendizagem vêm sendo
utilizados cada vez mais, os alunos, estão gradativamente notando os benefícios da
utilização destes recursos. Comprovadamente aperfeiçoam e refletem positivamente no
aprendizado, com os resultados alcançados surpreendendo aos próprios professores.
Os recursos tecnológicos proporcionam um fácil acesso à informação, pois não
depende de espaço e nem de tempo fixos. Os alunos ficam livres para estudar em seu
próprio ritmo, independentemente do lugar onde estejam. Podem acessar a sua
comunidade por meio dos recursos tecnológicos, de qualquer lugar e a qualquer hora.
Quanto às dificuldades encontradas no uso das tecnologias que a instituição
oferece, percebe-se:

Quanto as Diﬁcultades no uso da Tecnologia
64,60%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

14,15%

20,00%

7,96%

4,42%

10,00%
0,00%
Acesso a
tecnologia

Compreender a
tecnologia

Tempo para uso
das ferramentas

Outros
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Dificuldades

Quantidade

Percentual (%)

Acesso a tecnologia

16

14,15

Compreender a
tecnologia

73

64,60

Tempo para uso das
ferramentas

9

07,96

Outros

5

04,42

113

100,00

Total

Tabela 13 – Quanto às dificuldades no uso da tecnologia
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Do total de 113 (cento e treze) alunos, a maior dificuldade apontada com
64,60% foi compreender a tecnologia, 14,15% foi acesso a tecnologia, 9% foi tempo
para uso das ferramentas.
Portanto, os alunos têm dificuldade de compreender a tecnologia oferecida pela
instituição e acesso aos novos recursos tecnológicos oferecidos pelas instituições.
Quanto ao nível de satisfação dos recursos tecnológicos oferecidos pela a
instituição, percebe-se:

Quanto ao Nível de Sa=sfação
93
100
80
60

20

40
20
0

Sim

Não
Gráfico 10

Satisfação

Quantidade

Percentual
(%)

Sim

20

17,69

Não

93

82,30

Total

113

100,00

Tabela 14 – Quanto ao nível de satisfação dos recursos tecnológicos oferecidos pela instituição

Constamos o percentual de insatisfação de 82,30%, o que consideramos
bastante elevado. Muitos recursos poderiam ser utilizados, são ignorados pelas
instituições, percebe-se uma falta de preparo das instituições em adotar os recursos
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tecnológicos. Dificuldade que facilmente seriam superada com uma educação
continuada dos professores com uma pedagogia associada a tecnologia e um maior
investimento no seu acervo tecnológico.

5.2 Análise e discussão dos resultados com os professores
O professor, com acesso à tecnologia da informação e comunicação, tornar-se
um orientador do processo de aprendizagem, desta forma contribuindo para
compreensão da sociedade. Nesse sentido muda também o papel da universidade e a
relação desta com a sociedade, o Estado, o sujeito e o mercado.
Do total de 59 (cinquenta e nove) e-mails enviados aos professores, que
corresponde a 60,82% de 97 professores somente 23 (vinte e três) que corresponde
38,98%, foram respondidos.
5.2.1 Análise e discussão dos resultados com os professores das instituições
Quanto o tempo que está lecionando em uma instituição de nível superior,
observamos:

Quanto ao Tempo de Serviço
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

43,48%

21,74%
13,04%
4,35%

de 1 a 5
anos

de 6 a 10
anos

8,70%

de 11 a 15
anos

8,70%

de 16 a 20
anos

Gráfico 11
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Tempo

Quantidade

Percentual
(%)

de 1 a 5 anos

3

13,04

de 6 a 10 anos

1

4,35

de 11 a 15 anos

2

8,70

de 16 a 20 anos

2

8,70

de 21 a 25 anos

10

43,48

5

21,74

23

100%

acima de 26 anos
Total

Tabela 15 – Quanto ao tempo de serviço em instituição superior

Em relação ao tempo de serviço em instituição de nível superior, 43,48% dos
professores, estão entre 21 e 25 anos no tempo de serviço; 13,04% de 1 a 5 anos e
4,35% de 6 a 10 anos.
Portanto, a pesquisa revela que os professores nas instituições de educação
superior pública na cidade de Fortaleza estado do Ceará, prevalece docentes com
maior tempo de serviço. Essa geração desenvolveu-se numa época tradicionalista,
onde a tecnologia era utilizada para outros fins, a consequência é a dificuldade do uso
das ferramentas tecnológicas. Com os dados percebe-se, que as instituições não estão
realizando concursos para substituição dos professores que estão na época de
aposentadoria e nem ampliando o seu quadro efetivo consequentemente a expansão
dos cursos com o aumento de vagas.
Quanto a formação acadêmica dos professores, percebeu-se:
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Quanto a Formação do Professor
52,17%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

39,13%

8,70%
0,00%

0,00%
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Formação

Quantidade

Percentual
(%)

Nível superior

0

0,00

Pós-graduação

0

0,00

Mestrado

2

8,70

Doutorado

9

39,13

Pós-Doutorado

12

52,17

Total

23

100%

Tabela 16 – Quanto a formação dos docentes

Em relação à formação acadêmica dos professores, 52,17% dos professores,
possuem Pós-Doutorado; 39,13% dos professores, possuem Doutorado; 8,70% (três)
dos professores, possuem somente mestrado.
A pesquisa destaca a elevação da titulação dos docentes, sendo a mais
expressiva é Pós-Doutorado. Segundo (INEP, 2012), a titulação dos docentes das
universidades públicas em 2010 no Brasil, é de 49,9% de doutores.
Portanto, as universidades públicas da cidade de Fortaleza estado do Ceará,
estão acima da média Brasileira. Isso demonstra que as universidades investem cada
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vez mais na formação continuada dos docentes, consequentemente no uso da
tecnologia da informação e comunicação como apoio ao ensino-aprendizado.
Quanto as ferramentas de tecnologia da informação e comunicação TIC,
usadas frequentemente pelos professores, percebeu-se:

Quanto as Ferramentas U=lizadas
56,52%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

13,04%

8,70%
0,00%

13,04%

8,70%

0,00%

0,00%

0,00%
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Ferramentas
Tecnológicas

Quantidade

Percentual
(%)

TV

0

0,00

Laboratório

2

8,70

Computador

0

0,00

Pesquisa na WEB

3

13,04

AVA

2

8,70

Vídeo – DVD

0

0,00

13

56,52

3

13,04

23

100%

Data Show
Outros
Total

Tabela 17 – Quanto as ferramentas tecnológicas usadas pelos professores
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Do total de 23 (vinte e três) professores, a tecnologia mais indicada com
56,52%, foi o data show, seguidos pela pesquisa pela Internet com 13,4%.
Segundo Moran (1993), é essencial que o professor seja conhecedor e tenha
experiência com os meios de comunicação, para poder utilizá-los no ensino. Neste
processo, o educador conecta os assuntos da sala de aula com os meios – softwares,
programas de TV ou outro meio de comunicação do interesse e do cotidiano do aluno.
Moran, Masetto e Behrens (2000, p.23) evidenciam que um dos grandes desafios para
o educador ao ensinar com uso de tecnologias e/ou meios de comunicação é ajudar a
tornar a informação significativa, a escolher informações verdadeiramente importantes
e entre tantas possibilidades, compreendê-las de forma cada vez mais abrangente e
profunda, tornando-as parte do referencial de ensino.
Quanto a frequência do uso da tecnologia da informação e comunicação TIC
na sala de aula, percebeu-se:

Quanto a Frequencia do Uso da Tecnologia
70,00%

60,87%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

26,09%

20,00%
10,00%

0,00%

4,35%

8,70%

0,00%
Sempre em 2 a 3 vezes por Quizenalmente
todas as aulas
semana
Gráfico 14

Uma vez no
mes

Nunca uWlizou
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Frequência do uso da
Tecnologia

Quantidade

Sempre em todas as
aulas

Percentual
(%)

14

60,87

2 a 3 vezes por semana

6

26,09

Quinzenalmente

0

0,00

Uma vez no mês

1

4,35

Nunca utilizou

2

8,70

23

100%

Total

Tabela 18 – Quanto a frequência do uso das tecnológicas em sala de aula

Em relação à frequência de utilização da tecnologia em sala de aula, 60,87%
dos professores disseram utilizar os meios em todas as aulas, e 26,09% em aulas
alternadas de 2 a 3 vezes por semana, 8,70% que corresponde a 02 (dois) professores
não utiliza as ferramenta tecnologia da informação e comunicação.
Quanto as principais funções da tecnologia da informação e comunicação TIC,
percebeu-se:

Quanto a Principal Funcao da Tecnologia
52,17%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

13,04%

17,39%
8,70%

10,00%
0,00%
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8,70%
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Principal Função

Quantidade

Percentual
(%)

Complementar o tempo

3

13,04

Despertar curiosidade /
Atenção dos Alunos

12

51,17

Questionar os Alunos

4

17,39

Satisfazer uma
necessidade de
Ensino/Aprendizagem

2

8,70

Outras Funções

2

8,70

23

100%

Total

Tabela 19 – Quanto a principal função do uso das tecnológicas

Ao serem questionados sobre a principal função da tecnologia da informação e
comunicação utilizadas em aula, 51,17% dos professores pesquisados responderam
que as utilizam para despertar a curiosidade/atenção dos alunos; 13,04% dos
professores pesquisados relataram que as utilizam para introduzir e/ou complementar o
tema em estudo; 17,39% dos professores responderam que as utilizam em aula para
serem analisadas e/ou questionadas pelos alunos ou, ainda, para praticar o que se
ensina na aula.
Quanto ao lugar onde aprendeu a utilizar as tecnologias da informação e
comunicação TIC, como metodologia de apoio ao aprendizado, percebeu-se:
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Quanto ao Lugar onde Aprendeu as TIC's
39,13%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

30,43%
21,74%

4,35%

Na PraWca

Curso de
Extenao ou
Pos Graduacao

Cursos
Rapidos /
Livres

4,35%

Observando
outros
Professores

Outros
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Local de Aprendizado

Quantidade

Percentual
(%)

Na Pratica

9

39,13

Curso de Extensão ou
Pós-Graduação

7

30,43

Cursos Rápidos / Livres

1

4,35

Observando outros
Professores

1

4,35

Outros

5

21,74

23

100%

Total

Tabela 20 – Quanto ao local de aprendizado do uso da TICs

Ao serem questionados sobre o lugar onde aprenderam a utilizar as TICs
39,13% dos professores responderam que aprenderam a utilizá-las na prática; 30,43%
responderam que aprenderam a usar as tecnologias em seus cursos de PósGraduação, especialização; 4,35% deles responderam que aprenderam a usar as
tecnologias observando outros profissionais; 21,74% professores responderam que
aprenderam de outra forma.
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5.3 Análise e discussão dos resultados com a observação
A observação iniciou-se em dias alternados, os cursos observados foram:
Administração, Contabilidade e Economia. Foram realizadas três observações para
cada curso em disciplinas diferentes.
Com a mudança rápida da tecnologia, as exigências da sociedade sobre o
professor aumentam a cada período, o que torna uma necessidade o professor está no
ciclo continuo de aprendizado. O Professor precisar acompanhar as mudanças e ser
um orientador desse processo.
O que leva a nos perguntar: o professor universitário, em especial da UFC e
UECE, usa as tecnologias da informação e comunicação – TIC em suas aulas?
Verificamos através dessas observações, que a metodologia de ensino dos
professores no uso das TICs, também depende da instituição. Se houvesse mais
recursos provavelmente melhoria as condições do professor lecionar. Moran (2007)
evidencia que, apesar de poucos serem os cursos que dispõem desta tecnologia, ela
se torna uma realidade cada vez mais premente na universidade, se queremos
educação de qualidade.
Kenski (2007, p.45-46) assinala que as tecnologias da informação e
comunicação – TICs provocaram mudanças na educação, possibilitando mediações
entre os professores, o aluno e o conteúdo. Para isso, precisam ser compreendidas e
incorporadas pedagogicamente. "Não basta usar a televisão ou o computador, é
preciso saber usar de forma pedagogicamente correta a tecnologia escolhida",
evidencia a autora.
Em uma das aulas observadas do professor D, pudemos constatar o uso de
TICs conforme a observação. Após explicar o tema, utilizando o quadro branco, o
professor D avisou os alunos que iria mostrar no computador conectado ao data show
um software simulador: A seguir, executou aplicativo para exibi, explicando e
comentando cada atividade de relevância. Os alunos observavam, mostrando-se
interessados. O professor questionou o que foi visto. Os alunos também fizeram
perguntas que foram respondidas pelo professor.

172

Carvalho (2005), ao pesquisar a mediação pedagógica no ensino superior,
identificou que quando os professores utilizam mídia em sala de aula ele é apresentado
após a introdução do conteúdo, justificando que, dessa maneira, os alunos podem
refletir criticamente sobre a mensagem audiovisual em outros contextos que não o da
sala de aula.
Portanto, através do dialogo e da observação da aula do professor, podemos
observar que a prática mais comum do uso das TICs em sala de aula é para
complementar o tema exposto pelo professor. Identificamos que, dessa forma, o
material audiovisual contribui para aumentar e/ou despertar o interesse espontâneo do
estudante, para aumentar o seu tempo de atenção e estimular a busca do
conhecimento. Isso foi observada nas aulas do professor D em que o data show e
simulador foi utilizado. Os alunos que estavam dispersos na aula, ao iniciarem a
execução do simulador, começaram a prestar atenção, comentando atividades com os
colegas, fazendo perguntas ao professor que propiciou sua interação com o tema em
estudo.
O professor E na observação não usou TICs, visto que os conteúdos de sua
disciplina não necessitam de tecnologia “Matemática I”. Ele utilizou o quadro branco e
resolução de exercícios.
Podemos observar que os professores utilizam os recursos tecnológicos
renovando sua didática para melhor ensino-aprendizado. Contudo observamos que o
ensino continua focado na transmissão de conteúdos, sendo o professor o principal
transmissor do conhecimento, decidindo, assim, o que é importante para ser estudado.
Observamos de alguns professores o uso do Ambiente Virtual de Aprendizado
o AVA, o ambiente utilizado é um software livre, conhecida como moodle, esse
ambiente é uma ferramenta de Educação a Distância – EaD, onde os professores nas
instituições pesquisadas utilizam para repor aulas na sua ausência e disponibilizar
recursos extras. Para que todos os professores utilizem essa ferramenta é preciso um
treinamento especifico por parte da instituição, contatando também para os alunos,
nota-se dificuldade por parte dos alunos no uso do AVA.
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Moran (2007) chama a atenção para o fato de que é importante que os alunos
tenham convivência com a tecnologia e a educação nos ambientes virtuais. Geralmente
existe uma desigualdade nesse acesso e domínio, o que exige uma equipe de apoio
técnico-pedagógico, visando ao avanço de todas as possibilidades em cada área do
conhecimento.
Portanto, não basta certificar-se de que os alunos saibam utilizar um
computador e navegar na internet para utilizar o ambiente. É necessário, antes de sua
real utilização, auxiliá-los com esse ambiente virtual, estimulando-os a conhecerem e a
utilizarem, dessa forma explorando-os em conjunto (professor e aluno). É importante
conhecermos as possibilidades dessa ferramenta, visto que muitos professores viajam
para congressos e isto evita que os alunos fiquem sem aula.
Para Nunes (2005) e Fernandes (2005), que, através de pesquisas, verificaram
que professores universitários, por não terem vivenciado nas disciplinas de sua
graduação o uso das TIC 's como recurso didático, buscam os conhecimentos em
outros locais e contextos para saber lidar com elas em outros ambientes.
Portanto, identificamos que o moodle é visto pelos professores da UFC e
UECE como algo que pode auxiliar nas aulas.
Os cursos universitário permiti atividades a distância complementares às
presenciais. Aos poucos, a educação presencial está incorporando tecnologias,
descobrindo que pode ensinar de forma mais dinâmica, mantendo interação entre o
professor e o aluno. Porém, de acordo com Moran (2007), as universidades encontram
dificuldades em quebrar o modelo padrão de aulas presenciais e presença obrigatória.
"O virtual, até agora, é um complemento – só́ – do presencial, que é o que realmente
conta e que continua acontecendo da mesma forma" (MORAN, 2007, p. 93). O autor
segue evidenciando que muitas universidades não fazem mudanças profundas, ao
contrário, massificam as tecnologias, e o ensino continua centrado na transmissão do
conteúdo pelo professor mais do que na interação e na pesquisa.
Portanto os ambientes virtuais poderiam complementar o que é feito em sala
de aula, onde professores e alunos têm tanto aulas presenciais quanto atividades a
distância, além de oferecer um ensino através de cursos totalmente on-line. É
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importante que os educadores saibam gerenciar e organizar atividades que se
encaixem em cada momento do processo vivido e que dialoguem com os alunos,
complementando o que está sendo feito em sala de aula.
Moran (2007) confirma que, independente do ambiente virtual utilizado, ele
deve complementar o que é feito em sala de aula. Vários projetos podem ser feitos com
auxílio desta ferramenta, tais como projetos de curta ou longa duração, projetos
individuais ou coletivas, projetos teóricos ou práticos. O autor ainda enumera três
campos importantes para as atividades virtuais: o da pesquisa, o da comunicação e o
da produção-divulgação, conforme exemplifica:
Pesquisa individual de temas, experiências, projetos, textos.
Comunicação em debates, off e on line sobre os temas e
experiências pesquisados. Produção, para divulgar os
resultados no formato multimídia, hipertextual, lincado, e
publicá-los para os colegas e, eventualmente, para a
comunidade externa ao curso. (MORAN, 2007, p. 99)

Sabemos que as tecnologias são meios, de apoio para a educação, para
desenvolver tecnologias em instrumentos fundamentais para a mudança na educação,
é preciso investimentos para a criação de software, treinamento a ser adotado. Explora
essa ferramenta é uma etapa demorada.
Para que uma instituição avance na utilização inovadora das tecnologias na
educação, Moran (2007) elenca como fundamental a capacitação de docentes,
funcionários e alunos no domínio técnico e pedagógico da ferramenta.
A capacitação técnica os torna mais competentes no uso de
cada programa. A capacitação pedagógica os ajuda a
encontrar pontes entre as áreas do conhecimento em que
atuam e as diversas ferramentas disponíveis, tanto
presenciais como virtuais. Esta capacitação não pode ser
pontual,
tem
que
ser
contínua,
realizada
semipresencialmente, para que se aprenda, na prática, a
utilizar os recursos a distância (MORAN, 2007, p. 90).

Portanto, é visível que para haver uma inovação com o uso das TICs na
educação, é necessário que a instituição invista na capacitação de docentes. O aluno
também deve ser preparado paro o uso do ambiente de virtual de aprendizado, o que
não percebemos no período em que estivemos observando professores das
instituições.
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CONCLUSÃO
Ao término deste trabalho, afirma-se a partir da análise realizada que o objetivo
geral foi alcançado, em resposta ao problema que motivou a pesquisa, de modo a
conduzir a um novo conhecimento, com base na literatura e na realidade estudada.
Com base nos resultados encontrados na pesquisa, se destaca a seguir as
principais conclusões:
•

o perfil do aluno que chega ao ensino superior das universidades públicas na
cidade de Fortaleza, Ceará, está na faixa etária ideal de 17 a 20 anos, essa
geração desenvolveu-se numa época de grandes avanços tecnológicos e
prosperidade econômica, a consequência é facilidade do uso das ferramentas
tecnológicas;

•

os alunos utilizam o computador como forma de apoio ao ensino-aprendizagem
tanto em casa como na universidade;

•

a maior vantagem do uso da tecnologia da informação e comunicação, vem de
alunos com interesse na interatividade com outros colegas, resultante, de
manter um relacionamento extra aula / universidade;

•

o recurso tecnológico mais utilizado, pelos alunos é a Web (sites da internet);

•

os professores e alunos utilizam as tecnologias de informação e comunicação TICs em suas aulas;

•

os professores usam as TICs como parte do referencial de trabalho, aliando as
estratégias de ensino e de mercado;

•

alunos e professores lidam constantemente com tecnologias de informação e
comunicação, uma vez que estudam e/ou trabalham com ferramentas
tecnológicas, seja através de pesquisa na internet, simuladores, Ambiente
Virtual de Trabalho – AVA, entre outros;

•

os alunos utilizam as TICs, mais no uso pessoa, dia a dia, do que realizando
pesquisas ou estudos relacionado a disciplinas do curso;

•

os professores utilizam as TICs tentando despertar o interesse dos alunos,
possibilitando-lhes acesso às informações e ao conhecimento;

•

o lugar onde aprenderam a utilizar as TICs os professores responderam que
aprenderam a utilizá-las na prática;
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•

observar-se que a prática mais comum do uso das TICs em sala de aula é para
complementar o tema exposto pelo professor;

•

observar-se que os professores utilizam os recursos tecnológicos renovando
sua didática para melhor ensino-aprendizado.

•

disponibilizar as ferramentas aos alunos não basta para que ocorra o processo
de ensino; e

•

o uso das TICs não depende somente do professor. Ela depende do professor,
dos alunos, da disciplina e do contexto em que está inserida.
Verifica-se pela literatura estudada que entre as universidades públicas, o

processo de ensino e aprendizado com utilização das TICs proporcionam apoio a
educação, podendo levar a educação de qualidade e eficiência, entretanto, por outro
lado pode gerar um falso aprendizado, apresentado dificuldades para sua realização
com sucesso. Pode-se confirmar essa referência a partir das dificuldades apontadas
pelos alunos pesquisados, como também pelo investimento das universidades no
parque tecnológico.
É importante relembrar que os recursos tecnológicos devem servir de apoio ao
ensino e aprendizagem e no diálogo e debates entre professores e alunos,
proporcionando a produção de artigos, contatos com especialistas, resolução de
dúvidas e organização de pesquisas, entre outros aspectos.
A “contribuição” para a ciências da educação deste trabalho trará a meu ver,
um material sugestivo de fácil compreensão que permite nortear professores e gestores
da educação pública superior a tornar o processo de ensino-aprendizagem consolidada
com a utilização das TICs mas didático e dinâmico.
Para obter sucesso no processo de aprendizagem nas universidades, mesmo
sem tecnologia, existe um aspecto importante a ser considerado? o processo de
comunicação entre o professor e o aluno. Tão importante quanto o uso das TICs é a
postura pedagógica do professor.
A “recomendação” é fundamental que se desenvolva uma educação
continuada aos docentes e orientação do uso correto das TICs para os professores,
conscientizar os alunos que as TICs devem ser usadas principalmente como
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fortalecimento ao aprendizado, bem como investimento no parque tecnológico das
universidades.
Entretanto o agir na comunicação sem a utilização das TICs foi observado nas
aulas propiciando um ambiente interativo entre o professor e o aluno. Estes
professores estimulavam os alunos a efetuarem conexões e a construírem, por si
mesmos, seus conhecimentos. Neste momento, resgatamos Kenski (2003), que
evidencia que o processo de ensino depende muito mais da interação entre as pessoas
do que das ferramentas tecnológicas por elas utilizadas.
Em relação as TICs, o que se questiona é quais as dificuldades encontradas no
uso da Tecnologia da Informação e Comunicação na educação do ensino superior das
universidades públicas da cidade de Fortaleza estado do Ceará? Através do referencial
teórico adotado e a pesquisa realizada pude identificar que os recursos adicionais para
as aulas são inúmeros. Percebe-se que, mesmo com recursos tecnológicos
disponíveis, alguns professores não utilizam por falta de interesse, tornando uma
dificuldade de associar a tecnologia ao aprendizado. O uso da tecnologia nas
universidades não se limita apenas a usar o Data Show em substituição ao quadro
branco ou indicar aos alunos a pesquisa na internet sobre este ou aquele assunto.
Portanto, o uso da tecnologia da informação e comunicação é uma ferramenta
que aliada a educação do ensino superior, traz recursos didáticos, no auxilio do ensinoaprendizado, demonstrando o interesse do aluno e professor pela facilidade de acesso
ao conteúdo, desta forma, adaptando o uso da tecnologia do dia a dia da sociedade
com o ensino-aprendizado, tornando as aulas mais dinâmicas e interessantes, evitando
evasão de alunos que não disponibilizam de tempo.
Assim, observou que a simples incorporação das TICs no cotidiano da
instituição não garante um ensino de qualidade. As modernas possibilidades de
utilização das tecnologias na atividade pedagógica representam apenas um passo
inicial na transformação do modelo tradicional da sala de aula. Porém, é necessário
discutir outras possibilidades de ensino com o uso das TICs, pensando nas novas
formas de comunicação social, no ensino, na pesquisa, e numa infinidade de serviços
que elas podem proporcionar. É necessário buscar novas metodologias para explorar
as questões de interatividade, colaboração e virtualização.
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A utilização das TICs também está influenciada a outros fatores para além da
formação docente e manuseio do aluno. Ela envolve a política da instituição, de investir
em equipamentos e na capacitação de pessoal para lidar com as tecnologias. Nesta
pesquisa, percebi que a UFC e UECE, assim como outras instituições de ensino
superior, está avançando neste processo.
Na pesquisa em questão, percebi que este avanço iniciou com a estruturação
de laboratórios de tecnologia e na compra de equipamentos. As mudanças aparecem
aos poucos, visto que não é fácil mudar padrões nas organizações. Existem projetos,
experimentações e criações que extrapolam a sala de aula e usam tecnologias, além
de pessoas criativas e envolvimentos pedagógicos institucionais bem gerenciados.
A UFC e UECE, assim como todas as Instituições de Ensino Superior, precisa
estar atenta para as mudanças que a tecnologia está acarretando na sua estrutura.
Elas precisam preparar-se de acordo com a demanda da comunidade para lidar com
alunos, professores e tecnologias. Também precisa adaptar seus cursos aos formatos
e dinâmicas necessárias ao mercado que é essencialmente tecnológico. Hoje, os
alunos entram na universidade conectados às redes digitais por celulares,
computadores portáteis, possibilitando interação com outros sujeitos múltiplos e com
variados processos de aprendizagem. Esta bagagem cultural e de informações que os
alunos trazem, poderia ser utilizada como parte do processo pedagógico.
Portanto, o estudante em especial das universidades públicas pode construir
caminhos de aprendizagem de acordo com seus interesses, independente do material
didático do curso ou da mediação do Professor. A autonomia na busca por outras
fontes de conhecimento, norteada por um forte senso crítico e por uma atitude
colaborativa, têm grande valor, e farão muita diferença para o aprendizado do aluno.
A capacitação do professor e a consciência dos alunos em função das
mudanças sociais são essenciais para que a utilização das TICs nas universidades não
fique restrita às suas dimensões superficiais e alienantes. Neste término de caminhada,
percebo que este trabalho foi extremamente importante para meu crescimento pessoal
e profissional, auxiliando na construção de minha identidade como professor e
pesquisador. Não vejo esta pesquisa como encerrada. Ela pode fornecer subsídios
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para outras sobre o uso das TICs nas universidades, pois apresenta caminhos a
percorrer sobre este tema, que ainda tem muito a ser estudado.
Sobre a hipótese destacamos:
•

As universidades públicas da cidade de Fortaleza estado do Ceará utilizam a
tecnologia da informação e comunicação como ferramenta de apoio ao
ensino-aprendizado, tornando as aulas mais dinâmicas e interessantes.

Avaliando-se a hipótese levantada na pesquisa e o resultado obtido através
dos questionários e observações, verificou-se que as referida hipótese foi comprovada
ao término da investigação. Em se tratando dos professores notaram-se certos
obstáculos, quanto ao uso da tecnologia da informação e comunicação. Todavia, surgiu
à expectativa de futuramente essas ferramentas serem adotadas na formação dos
professores, como disciplina obrigatório. desta forma tornando as aulas mais dinâmicas
e interessantes.
Concluímos que “objetivo” deste trabalho que é analisar o uso das ferramentas
tecnológicas na educação superior nas universidades públicas da cidade de Fortaleza
estado do Ceará; Conhecer as ferramentas tecnológicas que apoiam a educação
superior; examinar a maneira em que se realizam o uso da Tecnologia da Informação e
Comunicação em sala de aula; Destacar as ferramentas tecnológicas oferecidas na
educação superior. Os objetivos foram alcançadas com os resultados dos questionários
e observações estruturadas, percebe-se que a formação dos professores tem grandes
influências no uso das novas tecnologias como aliada no ensino-aprendizado com
qualidade, com base nas informações coletadas verificamos que é necessário na
formação acadêmica do professor seja acrescentado disciplinas de tecnologia da
informação e comunicação e que os alunos sejam conscientizados no uso das TICs
como ferramenta acadêmica.
No que se refere a percepção do “problema" muitas dificuldades são
encontradas no uso correto da Tecnologia da Informação e Comunicação na educação
superior. A pergunta que nos direciona e norteia a discussão desta pesquisa surge a
partir das considerações sobre o uso das TICs nas universidades públicas de
Fortaleza.
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A resposta é que percebe-se que através da pesquisa e observação realizada
as instituições de ensino superior público aos poucos estão se conscientizando de que
a tecnologia é uma nova forma de obter e disseminar o conhecimento. Equipamentos
de tecnologia e sistemas que permitem aos professores o gerenciamento on-line do
conteúdo, começam a fazer parte da realidade das instituições de ensino superior
público.
As possibilidades educacionais que se abrem com as tecnologias são imensas.
Afinal, as TICs estão em constante mudança, influenciando os processos de ensino e
de vida. A tecnologia pode ser assustadora ao impor novos estilos de vida, mas, ao
mesmo tempo, pode ser libertadora ao permitir que o ser humano desenvolva suas
potencialidades.
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APÊNDICES
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APÊNDICE A:
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Esta pesquisa tem como objetivo analisar o uso correto da Tecnologia da
Informação e Comunicação nas Universidades Públicas e apontar as soluções
necessárias para esse processo de ensino e aprendizagem. Elaborou-se essa
pesquisa com alunos e professores, nas Universidade Estadual do Ceará – UECE e
Federal do Ceará - UFC, Brasil na Cidade Fortaleza, Ceará, Brasil, a fim de possibilitar
um estudo da educação tradicional com uma nova metodologia de ensino.
Com a finalidade de tornar legal a aplicação de questionários e observação
elaboradas pelo Pesquisador, tornou-se viável este termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. Os dados coletados neste estudo terão finalidades apenas nesta.
Pesquisa. Quanto aos Participantes serão resguardadas suas identidades.
Dessa, forma, professores, alunos e responsáveis receberão uma cópia desse
documento contendo o telefone do Pesquisador, bem como identidade e CPF, caso
seja necessário esclarecer possíveis dúvidas.
RESSALVA:
Durante a pesquisa, caso os participantes permitam, serão tiradas algumas fotos, em
sala de aula, preservando-se a imagem de todos. Fotografias dos prédios das
instituições também serão incluídas na pesquisa.
Fortaleza, _________ de _____________ de 2013.

Assinatura do Participante (ou do responsável, no caso dos alunos)
Pesquisador: Francisco Ricardo Almeida Amorim
Identidade: 1300343-86
CPF: 366.570.003-59
Telefones para contato: (85) 32851594 / (85) 88608325
Assinatura da Pesquisador

190

APÊNDICE B:
QUESTIONÁIO APLICADOS AOS ALUNOS
IDENTIFICAÇÃO
1) Nome da Universidade: ________________________________________
2) Sexo:
( ) Feminino (

) Masculino

3) Qual sua faixa de idade?
(
(
(
(
(

) entre 17 e 20 anos
) entre 21 e 25 anos
) entre 26 e 30 anos
) entre 31 e 41 anos
) Mais de 42 anos

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
4) Onde você usa o computador como ferramenta de apoio a educação?
( ) em casa ( ) na universidade ( ) em outro local, onde? ____________________
( ) não utilizam.
5) Quais as vantagens que você vê no uso da Tecnologia da Informação e
Comunicação como ferramenta de apoio ao seu aprendizado?
(
(
(
(
(

) interatividade com outros alunos
) maior relacionamento professor / aluno
) facilidade de acesso a informação
) aulas interessantes
) outros. Quais? __________________.

6) Você está conseguindo acompanhar as inovações tecnológicas?
( ) Sim
( ) Não Por quê? __________________________________________________
7) Quais as principais dificuldades que você encontra nessa ferramenta de apoio ao
aprendizado?
( ) acesso a tecnologia
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( ) compreender a tecnologia
( ) tempo para uso das ferramentas tecnológicas
( ) outros. Quais? __________________.
8) Quais recursos são de uso corrente como ferramenta de apoio ao aprendizado?
(

) Chat,

(

) Skype, (

) e-mail, (

Aprendizado, ( ) Redes Sociais, (

) Fórum, (

)Web, (

) AVA – Ambiente Virtual de

) outros. Quais? _____________

9) Dos citados anteriormente, qual o mais e o menos usado?
Mais usado:
(

) Chat,

(

) Skype, (

) e-mail, (

Aprendizado, ( ) Redes Sociais, (

) Fórum, (

)Web, (

) AVA – Ambiente Virtual de

) outros. Quais? _____________

Menos usado:
(

) Chat,

(

) Skype, (

) e-mail, (

Aprendizado, ( ) Redes Sociais, (

) Fórum, (

)Web, (

) AVA – Ambiente Virtual de

) outros. Quais? _____________

10) Os recursos tecnológicos de apoio a educação, oferecidos pela instituição, são
adequados.
(

) sim ( ) não porque? ____________________
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APÊNDICE C:
QUESTIONÁIO APLICADOS AOS PROFESSORES

IDENTIFICAÇÃO
1) Nome da Universidade: ________________________________________
2) A quanto tempo você está lecionando em instituição de nível superior?
(
(
(
(
(
(

) de 1 a 5 anos;
) de 6 a 10 anos;
) de 11 a 15 anos;
) de 16 a 20 anos;
) de 21 a 25 anos;
) acima de 26 anos.

3) Qual a sua formação? (concluído ou cursando)?
(
(
(
(
(

) Nível superior;
) Pós-graduação;
) Mestrado;
) Doutorado;
) Pós-Doutorado.

4) Qual a sua carga horária semanal?
(
(
(
(
(
(

) 2 a 4 horas
) 5 a 10 horas
) 11 a 20 horas
) 21 a 30 horas
) 31 a 40 horas
) outros. Quais? __________________.

5) Possui outra ocupação profissional, além da docência? ( ) sim ( ) não

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
6) Você utiliza as tecnologias de informação e comunicação em sala de aula?
( ) sim ( ) não
7) Quando utilizou as tecnologias da informação e comunicação em sala, quais foram
utilizadas?
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( ) TV
( ) Computador
( ) AVA
( ) Data Show

( ) Laboratório de Informática
( ) Pesquisa na Web
( ) Vídeo/DVD
( ) outros. Quais? ___________________________

8) Qual a frequência que utiliza as tecnologias da informação e comunicação em sala
de aula?
( ) Sempre, em todas as aulas
( ) Quinzenalmente /em aulas alternativas
( ) uma vez no mês

( ) 2 a 3 vezes por semestre
( ) 1 vez no semestre
( ) nunca utilizou

09) Quando utiliza as tecnologias da informação e comunicação em sala de aula, qual
sua principal função:
(
(
(
(
(

) introduzir e/ou complementar o tema estudado
) despertar a curiosidade/atenção dos alunos
) ser analisada/questionada pelos alunos
) satisfazer uma necessidade de ensino/aprendizagem. Qual? _________
) outra função. Qual? ______________

10) Onde você aprendeu a utilizar estas metodologias?
(
(
(
(
(

) na prática
) curso de extensão e/ou pós-graduação
) cursos livres/rápidos
) observando outros professores
) outro. Qual? ______________
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APÊNDICE D:
OBSERVAÇÃO ESTRUTURADA APLICADA NA SALA DE AULA
IDENTIFICAÇÃO
1) Nome da Instituição: ________________________________________
2) Curso / Disciplina: __________________________________________
3) Quantidade de Alunos: _______________________________________
4) Tempo de Aula: ____________________________________________
5) Quadro estruturado da observação:
O (A) Professor(a)
Utilizou ferramentas tecnológicas?

(

) sim (

) não

Percentual médio do uso da tecnologia?

(
(

) 0% ( ) 25% (
) 100%

Atingiu seu objetivo?

(

) sim (

Ferramentas Utilizadas:

( ) Data Show, ( ) Internet,
( ) Vídeo,
( ) Simulador,
( ) Computador, ( ) Outros.
Quais? _________

Percepção do professor, em relação ao
conhecimento que ele tem, no uso das
ferramentas tecnológicas?

( ) Plenamente satisfeito
( ) Satisfeito
( ) Regular
( ) Insatisfeito
( ) Muito insatisfeito

Percepção da forma que o professor
desenvolve sua aula com apoio dos
recursos tecnológicos?

( ) Plenamente satisfeito
( ) Satisfeito
( ) Regular
( ) Insatisfeito
( ) Muito insatisfeito

) não

Os Alunos
As ferramentas tecnológicas contribui com (
percepção?

) sim (

) não

Houve Intervenção das aulas?

(

) sim (

) não

Alunos mostraram interesse?

(

) sim (

) não

(

) sim (

) não

Estrutura da Sala
Conectada a Internet?

) 50% (

) 75%
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Estrutura para Computador?

(

) sim (

) não

Estrutura para Mídia?

(

) sim (

) não

Estrutura para data show?

(

) sim (

) não

Estrutura para videoconferência?

(

) sim (

) não
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ANEXOS
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FIGURAS

Figura 1 – ENIAC Primeiro computador Digital

Figura 2 – Válvula Digital, utilizada no ENIAC
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Figura 3 – Altair, um dos primeiros computadores a utilizar transistores

Figura 4 – Transistores utilizado nos primeiros computadores

Figura 5 – Computador de 1971
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Figura 6 – Circuito Integrado (CI), utilizado nos computadores de 3a. Geração

Figura 7 – Primeiro computador comercial
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Figura 8 – Computador atual

Figura 9 – Conexão, computador a uma linha telefônica

Figura 10 – Reitoria da Universidade Federal do Ceará – UFC (Fonte: www.ufc.br)
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Figura 11 – UECE campus Itaperi (Fonte: www.uece.br)

