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RESUMO

Esta pesquisa buscou identificar os critérios de escolha de softwares educativos (SE) para uso

pedagógico na escola, por professores de matemática e ciências da natureza, do ensino médio

em Pernambuco. Partimos da hipótese de que as opiniões dos professores em relação aos

softwares educativos trariam contribuições pertinentes para o processo de avaliação desses

softwares, proporcionando maior qualidade e direcionamento destes para as necessidades

prementes dos professores no ambiente escolar. Respaldamos nosso marco teórico sobre os

seguintes aspectos: 1. as políticas públicas para inserção da tecnologia da informação e

comunicação (TIC) nas escolas; 2. avaliação de software, especialmente a perspectiva

apontada por Salvat (1994), a qual indica três etapas integradas – produto, usuário e contexto;

e 3. os critérios de escolha e possibilidades de uso dos SE pelos professores. A metodologia

foi desenvolvida em duas etapas complementares. A primeira etapa compreendeu a aplicação

de questionários junto a professores da rede pública estadual de ensino da cidade do Recife,

com o objetivo de investigar as suas concepções em relação aos conhecimentos sobre

informática e sobre os softwares educativos (SE). A segunda etapa consistiu em um estudo de

caso com cinco professores, os quais foram entrevistados com o objetivo de analisar a

demanda específica em relação aos SE. Nossos resultados apontaram para: 1. inviabilização

de uso dos recursos computacionais decorrente de falta de infra-estrutura e/ou da gestão

escolar; 2. uma postura de distanciamento de uso de SE pelos professores em contexto de sala

de aula; e 3. uso de SE por alguns professores, quando em condições estruturais para tal,

desassociado da ação dos alunos sobre os softwares. Intentamos, com esta pesquisa, fornecer

elementos concretos da prática docente que possam ser considerados para o processo de

avaliação de software educativo, considerando aspectos não apenas da ordem do objeto, mas

também do sujeito e do contexto que o SE é efetivamente utilizado. Além do aspecto

avaliativo, buscamos expor a prática pedagógica de uso dos recursos computacionais,

considerando o atual contexto de crescimento de investimento das políticas públicas nesta

área.

Palavras Chaves: Software educativo, software livre, mediação pedagógica, tecnologia
educacional.
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ABSTRACT

This research project aims to identify the selection criteria used by mathematics and natural

science teachers in Pernambuco to choose educational softwares (ES) for pedagogical use in

their classroom. We start from the assumption that the teachers’ opinions about educational

softwares would bring pertinent contributions for the process of evaluation of these softwares,

thereby increasing the quality and effectiveness of ES in light of the teachers’ classroom

needs. We endorse a theoretical landmark based on the following aspects: 1. the public

politics for insertion of information technology and communication (ITC) in the schools; 2.

software evaluation, especially the perspective pointed by Salvat (1994), which indicates three

integrated stages: product, user and context; e 3. the criteria of choise and possibilities of use

of ES by the teachers. Our methodology includes two complementary stages. The first stage

refers to the application of questionnaires to the teachers of public school of the city of Recife,

with the objective to investigate its conceptions in relation to their knowledge on computer

science and educational softwares (ES). The second stage consisted of a multiple case study of

five teachers, who were interviewed with the objective to analyze the specific demand in

relation to ES. Our results pointed to: 1. an impracticable use of computer resources resulted

from the lack of infrastructure and/or pedagogical mediation; 2. a position of distance of use

of ES by the teachers in classroom context; and 3. use of ES by some teachers, when adequate

infrastructure was available, without of the students’ manipulation of the softwares. We

intend, with this research, to supply concrete elements of the teacher’s educational practices

that can be considered for the process of evaluation of educational software, considering not

only of the object of study (ES), but also of the user and the context in which ES is used.

Beyond the evaluative aspect, we aimed to portray the pedagogical use of computater

resources in the classroom, in light of the current context of increasing investment on

computer resources in our public politics.

Key words: Educational software, free software, pedagogical mediation, educational
technology.
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Historicamente, podemos considerar que o advento de softwares educativos começou a

figurar a partir da década de 1960, nos EUA, com o objetivo de transmitir informações aos

alunos, através da instrução auxiliada por computador – CAI. Esse sistema foi baseado em

experimentos anteriores provenientes da máquina de ensinar de Skinner (VALENTE, 1999).

Apesar do alto custo inicial dos primeiros computadores, algumas mudanças foram se

firmando na sociedade, principalmente em relação aos meios de produção, como a automação

industrial e de serviços bancários, por exemplo (LEVY, 1999). Com o passar do tempo e o

aprimoramento da microinformática, os sistemas computadorizados tomaram um forte

impulso e, além de ampliar as modificações nos setores produtivos, vem contribuindo também

para mudanças “na forma de conceber, criar, recuperar, transmitir, difundir, representar e

ampliar o conhecimento” (SANCHO, 2006, p. 16).

A generalização do uso das tecnologias na sociedade é perceptível quando nos

deparamos com uma série de meios magnéticos como cartões telefônicos e de ônibus, caixas

de banco eletrônico, portas automáticas, livrarias com computadores conectados à Internet,

lan houses populares, celulares com as mais diversas funções, televisores analógicos e

digitais, DVD´s, players digitais de áudio (MP3), dentre outras tecnologias que estão

presentes na nossa sociedade alcançando a grande maioria da população, independente do

nível social em que se encontre. Assim, no campo educacional, as mudanças provenientes do

avanço das tecnologias surgem como um elemento a mais para a ação dos profissionais desta

área. Essas mudanças no meio educacional giram em torno de uma discussão mais ampla do

impacto que essas transformações geram na sociedade. Neste sentido, como coloca Sancho

(2006) “torna-se difícil negar a influência das tecnologias da informação e comunicação na
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configuração do mundo atual, mesmo que esta nem sempre seja positiva para todos os

indivíduos e grupos” (p. 17).

Pode-se perceber, então, o impacto das tecnologias na sociedade, refletidos em uma

nova dinâmica de discurso e comportamento dos alunos que chegam às escolas. Esta dinâmica

decorre, em parte, da nova forma de pensar o mundo e suas variadas relações, alteradas pela

generalização de recursos informatizados. Levy (1993) denomina esse movimento de

generalização de tecnologias da inteligência, pois considera que estas tecnologias “[...]

reorganizam, de uma forma ou de outra, a visão de mundo de seus usuários e modificam seus

reflexos mentais” (p. 54). Portanto a diversidade dos meios de comunicação e o fato de termos

uma geração nascida e criada em um mundo high tech, indicam o perfil do público que chega

à escola e que a confronta no sentido de atender às suas demandas, o que implica que

construir o conhecimento nesta geração não pode estar baseado em antigos modelos

educacionais. Neste contexto, entende-se que a escola não pode ficar alheia às mudanças que

a tecnologia vem impondo à nossa sociedade (DEMO, 1991; PRETTO, 2005).

Sabemos que no campo educacional há preocupações amplas como o currículo, a

democratização das relações sociais, a qualidade da educação básica, os preocupantes índices

de evasão e de repetência, o processo de inclusão social e outros aspectos fundamentais para o

bom funcionamento da escola e melhoria significativa da educação. Agora, os educadores se

voltam também para discussões sobre as implicações que as chamadas “novas tecnologias”

trazem para o contexto escolar. No centro das discussões sobre a inserção das tecnologias na

escola, encontramos a necessidade de desmistificação da linguagem tecnológica por parte dos

docentes, a fim de que possam colaborar para que seus alunos consigam dominar o manuseio

das ferramentas tecnológicas, interpretá-las e desenvolver a criação crítica sobre o uso dessas

tecnologias (SAMPAIO E LEITE, 1999).
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O caminho para a inserção das tecnologias da informação e comunicação nas escolas é

perceptível no crescente investimento do governo e de empresas privadas, inserindo-as como

ferramentas que podem auxiliar a dinâmica de ensino e aprendizagem nas escolas. Assim, a

generalização de uso de recursos informatizados, da Internet e da tecnologia multimídia

presentes em vários contextos sociais, tem gerado uma demanda nas escolas por instrumentos

informáticos que possam atender às necessidades prementes dos professores e alunos. No

entanto, os investimentos que vêm se dando no seio das escolas estão em descompasso em

relação à quantidade de computadores que chegam à elas e a estrutura adequada para uso dos

mesmos. Alguns problemas ainda se apresentam como: a carência na formação dos

professores; a falta de autonomia das gestões escolares; a falta de atualização e inserção de

softwares educativos (SE) que atendam aos vários níveis de ensino e aos diversos campos do

conhecimento; além da falta de um sistema de avaliação coerente com o discurso de

“modernização” das escolas (SANCHO, 2006). Estes e outros problemas geram lacunas que,

neste estudo, buscamos discutir partindo das vivências e experiências dos docentes em relação

ao uso dos recursos computacionais na rede pública estadual do ensino médio brasileiro.

De acordo com Area (2006), o célere avanço das tecnologias da informação e

comunicação (TIC), intensificado a partir da década de 80, foi sendo incorporado nas escolas

dos EUA, Japão e alguns países da Europa. Tal processo ocorreu com maior ou menor

qualidade através de planos e projetos governamentais que visavam formar e preparar os

alunos para o uso eficaz dos computadores. No Brasil, a inserção das tecnologias nas escolas

se deu através de uma política de abertura de mercado para a indústria da microinformática

(AREA, 2006).

No Brasil, diversos investimentos públicos ocorreram como a criação de alguns

programas de incentivo à informatização das escolas. Dentre eles, podemos citar o CENIFOR

- 1982, EDUCON - 1983, FORMAR - 1987, o início de implantação do CIED - 1987, a
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instituição na Secretaria Geral do MEC do Programa Nacional de Informática Educativa –

PRONINFE - 1989, e a criação da Secretaria de Educação a Distância – SEED - 1996. Em

1997 veio, então, a criação do Programa Nacional de Informática na Educação – PROINFO, o

qual visa promover o uso pedagógico da informática na rede pública de ensino fundamental e

médio. Além destes programas houve um movimento paralelo, também intensificado a partir

da década de 80, de congressos e seminários que discutiram sobre formas de implementação e

uso da informática com vistas ao ensino e aprendizagem (MEC/SEED, 2006).

Muito embora os investimentos e projetos executados pelos órgãos acima

mencionados tinham como foco a escola pública, defendemos que a escola não pode ser vista

apenas como um ambiente onde os recursos computacionais precisam ser incorporados para

atender uma demanda de mercado ou uma demanda de modernização de recursos didáticos. É

consenso entre vários autores (PRETTO, 2005; SALVAT, 2000; SANCHO, 2006;

VALENTE, 2003) que a inserção da tecnologia na escola deve ocorrer considerando aspectos

que visem um conjunto de ações. Ações que englobem desde a instalação técnica dos

equipamentos, passando pela formação tecnológica do professor, pela flexibilização dos

currículos, a administração do tempo docente para o desenvolvimento de projetos

colaborativos, a disponibilidade de pessoal técnico nas escolas, a ampliação da acessibilidade

dos sujeitos escolares aos computadores, a ampliação da distribuição de computadores para

todas as salas de aulas e a ampliação das possibilidades comunicacionais. Em outras palavras,

não basta a ‘simples’ montagem de um laboratório de informática e a inserção de alguns

softwares educacionais para se considerar que recursos computacionais foram incorporados

no ensino público. A escola enquanto macro-sistema precisa ser considerada como um lócus

na geração de idéias de uso pedagógico das tecnologias ou, no mínimo, como um espaço de

criação de metodologias de uso das ferramentas computacionais com o intuito de ensinar e

gerar aprendizagem. Nesta perspectiva, entendemos que a avaliação do software educativo
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(SE) é um dos aspectos que merece especial atenção, a fim de que haja uma adequada

inserção destes softwares no ambiente escolar. Entendemos que a participação do professor no

processo de avaliação e escolha do SE é imperioso, a fim de que esta ferramenta seja

incorporada na sua prática docente como algo mais natural e familiar. Salvat (2000) trás a

idéia de que computadores na escola devem estar tão integrados que passem a ser invisíveis.

Isto é, a partir do momento em que o computador se tornar algo tão comum quanto o quadro

negro e o livro didático para os professores, este então poderá surtir efeitos reais de mudança

na prática de ensino e aprendizagem nas escolas.

Considerando este contexto, portanto, esse estudo tem enquanto objetivo geral

investigar quais os critérios de escolha de softwares educativos (SE) para uso na escola

pública, por professores de matemática e ciências da natureza, do ensino médio em

Pernambuco. A fim de caminharmos na consecução desse objetivo, estabelecemos os

seguintes objetivos específicos:

• Identificar e descrever o atual cenário da rede pública de ensino no Estado de

Pernambuco no que diz respeito aos recursos computacionais disponíveis nas escolas.

• Identificar e analisar o suporte pedagógico, técnico e administrativo que os professores

possuem para escolha e uso de SE na escola;

• Identificar quais os critérios de escolha de SE dos professores para seu efetivo uso na

escola;

• Analisar a forma como os professores incorporam os SE e/ou outros recursos

computacionais na preparação das suas aulas.

A discussão sobre os SE abrange aspectos da formação dos professores, da inclusão

digital, da política de investimento em tecnologia, dentre outros. A fim de apoiar teoricamente
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nosso objetivo, elaboramos a fundamentação teórica dividindo-a em três capítulos iniciais,

sendo complementados nas discussões finais deste trabalho.

No primeiro capítulo abordamos questões relativas às políticas públicas para inserção

de computadores e SE nas escolas, uma vez que entendemos que não há como separar as

questões políticas das questões inerentes à prática docente. A política destinada à educação irá

interferir diretamente na forma que o professor concebe os recursos didáticos disponíveis na

escola. Neste mesmo contexto, tratamos sobre a política pública de uso do software livre nas

escolas. No segundo capítulo, tratamos da questão da avaliação de software educativo nos

seus aspectos técnicos e pedagógicos, partindo da perspectiva apontada por Salvat (1994) a

qual vê a avaliação como um processo que deve levar em consideração os aspectos relativos

ao produto, ao usuário e ao contexto. Além do aspecto avaliativo de software, também

contemplamos a questão relativa ao uso pedagógico do SE em contexto escolar, através da

mediação do professor. Moran (2006) aborda esta questão da mediação pedagógica do

professor considerando que a mediação possibilita uma construção significativa do uso de SE

ou de qualquer outro recurso computacional voltado para a construção do conhecimento sobre

determinado conteúdo. No terceiro capítulo, tratamos sobre os critérios e possibilidades de

escolha e uso de SE pelos professores, apontando o atual cenário dos softwares educativos no

contexto das escolas públicas estaduais pesquisadas. No quarto capítulo, explicitaremos

nossos objetivos, para, no capítulo 5 explicitar nosso percurso metodológico, descrevendo e

explicando o processo de levantamento dos dados que serão analisados e discutidos no

capítulo 6. A organização dos capítulos acima apresentada visa contemplar nosso objetivo

geral expondo, de forma clara e objetiva, a discussão sobre a presença das tecnologias

computacionais na escola e, em especial, dos SE. No andamento da nossa discussão

apresentamos os pontos mais importantes expostos pelos professores entrevistados, no que diz

respeito aos critérios de escolha e possibilidades de uso de SE no contexto da escola estadual,
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que oferecem uma infra-estrutura adequada para tal. Assim, concluímos nossa argumentação

enfocando os aspectos necessários para que os SE sejam incorporados no ambiente escolar,

através da mediação do professor, não apenas como um elemento “moderno” usado para

repetir velhas práticas pedagógicas desprovidas de significados para os alunos, mas sim como

um elemento incorporado de forma significativa na escola, permitindo uma mudança de

postura ante os desafios comunicacionais e relacionais que impactam nossa sociedade nos

dias de hoje.
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Como já abordado na introdução, é perceptível os investimentos feitos para levar os

computadores às escolas públicas no Brasil. No entanto, estes projetos não têm tido um forte

impacto nas escolas pois são, na maioria dos casos, feitos de forma burocrática e sob um

ângulo puramente técnico (VALENTE, 2003). A título de exemplo temos hoje o início de

implantação do projeto Um Computador por Aluno (UCA). Este projeto, iniciado nos EUA

(One Laptop per Child)1, tem no seu escopo a fabricação de um computador portátil (laptop)

com designer diferenciado e custo de produção reduzido, a fim de que possa ser levado para

escolas públicas de países em desenvolvimento. Na notícia publicada no portal do MEC em

14/02/2007 (18h26), relata-se que o governo Federal já fez a aquisição de algumas unidades

deste laptop como o modelo XO e o Classmate. “A partir dessa experiência, serão definidas as

diretrizes do programa UCA e também será escolhido o modelo de computador popular que o

governo federal vai comprar em larga escala” (ROSA, 2007, par. 2).

De acordo com Reisner (2001, apud AREA, 2006), o fato das escolas norte-

americanas possuírem, em meados dos anos 1990, um computador por nove alunos causou

um impacto mínimo na prática educativa. Este impacto mínimo nos faz refletir sobre a

abrangência que é dada ao uso das TIC nas escolas. A idéia defendida por Salvat (2000) para

que haja uma mudança de visão dos professores em relação aos computadores, tornando-os

“invisíveis”, perpassa por seis problemas que devem ser superados:

1 – Os computadores nas aulas e não mais aulas de computação. Redimensionar o uso

dos computadores nas escolas como um objeto que deve ser visto de forma mais natural,

integrada nas salas de aula como um objeto de suporte à pesquisa e exploração de softwares

por parte dos alunos e professores. Salvat ainda argumenta que o barateamento dos

1 Maiores informações, consultar o site < http://www.laptop.org/vision/index.shtml>
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computadores pessoais e a disponibilidade de conexão sem cabos podem ajudar nessa

integração.

2 – Mudança metodológica. Não usar as tecnologias para reproduzir velhas práticas

pedagógicas. Aproveitar seu caráter de trabalho colaborativo, não ver o computador apenas

como uma fonte de pesquisa, mas como algo que possibilita a criação crítica de novos

materiais e conhecimentos.

3 – Mudanças solitárias cansam. Não atribuir aos professores entusiastas o trabalho

solitário de incorporação do computador na sua prática. Deve ser e haver um trabalho

coletivo, que parta de uma política de gestão que dissemine a idéia de uso dos computadores

por todos que fazem a escola.

4 – Criar, compartilhar e difundir. O modelo docente centrado no aluno deve buscar

uma variedade maior de materiais e isso é possibilitado quando se trabalha em rede e na rede

de comunicação internacional – Internet.

5 – Formação técnica e metodológica. Apesar da simplificação de uso dos

computadores através de softwares “amigáveis” (interfaces gráficas mais simples de

manusear), ainda se faz necessária uma formação adequada dos professores para que estes não

fiquem na superficialidade dos programas ou da navegação na web. Além de conhecimento

técnico, é preciso que haja uma formação metodológica específica a fim de não se confundir

recursos disponíveis para um determinado conteúdo com o método didático necessário para

aplicação de tal conteúdo.

6 – Aproveitar o conhecimento dos alunos. Não se deve ver a ação do aluno como um

elemento de competição com o professor, mas sim integrar e aproveitar os alunos mais

“experientes” no uso dos computadores como um elemento que favoreça a mediação

pedagógica do professor no processo como um todo.
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Considerando a posição de Reisner (2001, apud AREA, 2006) de que o uso do

computador na escola pouco interfere na aprendizagem dos alunos, buscamos dados que

pudessem dimensionar a questão da inserção dos computadores nas escolas norte-americanas

e assim confrontar a teoria do computador invisível (SALVAT, 2000) com a realidade de

escolas que possuem uma política de investimento consolidada. Utilizamos tais dados como

parâmetro para esta análise comparativa, pelo fato dos Estados Unidos serem pioneiros no

desenvolvimento e incorporação de SE nas suas escolas públicas, dando-nos uma dimensão de

ações anteriores às que são desenvolvidas no Brasil. Desta forma, a partir dos relatórios

disponibilizados no site da Secretaria de Educação do Estado da Califórnia2 – EUA, notamos

que ainda nos dias de hoje não há uma incorporação do uso didático do computador nas

escolas e muito menos de SE, por parte dos professores californianos.

Conforme os dados disponibilizados pelo Departamento de Educação da Califórnia,

podemos confirmar a idéia de Reisner de que a incorporação de computadores nas escolas

norte-americanas não causou uma mudança na prática educativa. Estes dados mostram que,

em relação ao uso de recursos tecnológicos (softwares, DVD, TV, câmeras digitais,

handhelds, etc.), 53% dos professores californianos afirmam não usar ou usar raramente tais

recursos (Anexo A). Em relação a instruir os alunos para uso de fontes de pesquisa através do

uso de recursos computacionais, 62% afirmam nunca ou raramente usar tais recursos (Anexo

B). Mais especificamente, sobre o uso de softwares educacionais, temos um alto índice (80%)

de professores que afirmam nunca ou raramente usar SE nas suas aulas (ver Anexo C).

Em uma perspectiva nacional, Valente (2003) afirma que a simples inserção dos

computadores nas escolas não irá alterar o cenário de ensino-aprendizagem, uma vez que os

computadores estão chegando às escolas de forma mecânica e burocrática. Tais relatos,

associados com nossa pesquisa em Escolas Estaduais e nas Escolas de Ensino Experimental

2 Dados disponíveis no sistema do Califórnia Department of Education em:
http://www1.edtechprofile.org/ia/app/dq/display?&$lrid=.1.50010.3.123.1.2.2.159
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de Pernambuco (PROCENTROS), nos levam a crer que a situação de incorporação dos

recursos computacionais e, em especial, dos SE está longe de atingir um patamar de real

mudança na prática pedagógica das escolas.

A nosso ver, a incorporação dos recursos computacionais na escola é lenta e ainda

cheia de entraves. Abranches (2003), em sua pesquisa sobre a prática dos multiplicadores dos

NTE´s no nordeste, aponta alguns entraves relativos a efetivação da formação dos professores

para trabalharem com informática na educação, entraves estes circunscritos em três questões:

1. questões administrativas; 2. perspectiva dos professores; e 3. disponibilidade dos

professores. As questões administrativas inviabilizam a manutenção dos equipamentos e não

apresentam uma proposta política para um investimento a longo prazo na manutenção dos

laboratórios de informática. No que tange a perspectiva dos professores, estes apresentam

resistência para usar o computador e também resistem a possibilidade de mudança da prática

pedagógica. Por fim e não menos importante, um terceiro entrave é a disponibilidade dos

professores em participar do curso de formação oferecido pelos NTE´s, uma vez que não

possuem tempo disponível para tal.

Estes entraves nos indicam que a incorporação dos computadores nas escolas, até o

momento, tem servido mais a uma lógica mercadológica neoliberal, na qual a escola é vista

como um bem essencialmente privado e cujos valores estão voltados para a sustentação da

economia (LAVAL, 2004), do que a um contexto escolar voltado para a prática pedagógica

como elemento central de qualquer processo de modernização da escola. Especificamente, a

forma como os recursos computacionais têm chegado às escolas públicas e sua (in)utilização

corroboram a hipótese de que essa visão mercadológica constitui-se também como uma

barreira quanto ao uso pedagógico dos recursos computacionais.

A idéia da escola pública enquanto um espaço privado se dá em pequenos modelos de

“sucesso” que se espalham pelo Brasil. A título de exemplo temos o Colégio Estadual
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Professor Horácio Macedo no Rio de Janeiro, que no ano de 2005 “era o único no estado que

havia alcançado a pontuação máxima, em quatro anos consecutivos de aplicação do programa

Nova Escola, que avalia o desempenho das escolas da rede pública estadual, tendo como

principais critérios o desempenho dos professores e o rendimento dos alunos” (HANSEN,

2005, par. 1). Vale ressaltar que essa escola utilizou diversas nomenclaturas típicas de

empresas, como tratar os pais e alunos como “clientes” e o programa de ensino-aprendizagem

como “produto”. Apesar de entendermos os aspectos positivos para cerca de 600 alunos que

freqüentam esta escola, vemos este movimento com certa cautela, e diria preocupação, pois a

formação dos nossos jovens está deixando de lado a ótica da formação integral do cidadão e

sendo focalizada na ótica da produção.

Segundo Laval (2004), duas características presentes na escola fundamentam a ótica

da produção: utilitarista e flexível. Utilitarista quando concebe o saber apenas como uma

ferramenta de ação, como um instrumento para o sucesso pessoal ante às “exigências sociais”,

ou seja, ter seu trabalho, aumentar sua renda, possuir seus bens próprios, etc. Flexível quando

se posiciona, a reboque do mercado de trabalho, sob uma ótica de permanente inovação,

buscando “satisfazer” interesses particulares dos indivíduos. Aqui predomina o conceito de

competência do “aprender a aprender”, tal como apresentado por Carnoy e Castells (2004,

apud LAVAL, 2004):

Na era da informação, o trabalhador não se define mais em termos de
emprego, mas em termos de aprendizagem acumulada e aptidão em aplicar
este aprendizado a diversas situações, no interior ou no exterior do local de
trabalho tradicional. (p. 16).

Aqui em Pernambuco podemos colocar enquanto escola pública de qualidade e de

experiência exitosa os Centros de Ensino Experimental – PROCENTROS. Entendemos que

os PROCENTROS estão estruturados sob a ótica de mercado apontada por Laval, uma vez
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que são regulamentados sob uma ótica de parceria com o setor privado, seguindo orientações

da portaria da Secretaria de Educação de Pernambuco – SEDUC, a qual afirma no seu artigo

6° que:

Mediante acordos, serão estabelecidos princípios e diretrizes de uma
parceria entre o setor público e entidades da sociedade civil co-responsáveis,
que objetive intervir nas questões relativas aos Centros de Ensino
Experimental, assegurando sua universalidade e gratuidade, mas ao mesmo
tempo aperfeiçoando seus instrumentos de gestão e, sobretudo melhoria de
qualidade, com mecanismos de controle (SEDUC Nº 4593, p.2).

Bonilla e Picanço (2005) levantam a discussão da ótica singular da educação, a qual

mantém um sistema educacional, com ou sem “novas tecnologias”, pautadas sob uma

estrutura engessada e enraizada sob uma postura tradicional de reprodução e transmissão

linear de conteúdos. Ainda se tem as aulas “como única possibilidade de espaço-tempo de

relações entre os sujeitos envolvidos no processo educativo” (p. 219). A estrutura educacional

hoje precisa ser repensada se há a pretensão de incorporação das tecnologias como um

elemento que possa contribuir para ampliação da “participação na produção e circulação de

conhecimento, considerando seu caráter plural enriquecido pela convivência com o global e

seu caráter contextualizado” (idem, p.219).

Diante da dinamicidade do processo de incorporação das tecnologias na sociedade e

nas escolas, faz-se necessário uma real inserção das potencialidades educacionais das TICs

nos cursos de formação inicial e continuada, e em paralelo, uma reestruturação na forma de

concepção do currículo escolar. Em contraste com a abordagem mercadológica acima

discutida, Pretto (2005) trás uma concepção de currículo em um contexto de mudança para

que as tecnologias possam ser aplicadas visando a produção e difusão de conhecimento

através de uma lógica hipertextual. O autor vê o currículo como um “meio estratégico para a

produção coletiva de conhecimento” (p. 209), onde os materiais pedagógicos precisam voltar-

se para uma quebra da lógica linear de transmissão de conhecimento.
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Entendemos que a proposta de Pretto é bastante inovadora e desafiadora, uma vez que

o contexto escolar utiliza as tecnologias como um suporte administrativo e/ou como um

elemento propiciador da inclusão digital (SILVEIRA, 2003), que será discutida

posteriormente. Ao observar atentamente as mudanças trazidas pelas tecnologias na

sociedade, percebe-se quão distantes as escolas ainda estão, uma vez que permanecem

estruturadas numa ótica hegemônica que tem como finalidade “preparar sujeitos produtivos,

que irão funcionar como peças de uma engrenagem, servindo à sociedade do modo como ela

se apresenta no espaço-tempo histórico” (BONILLA; PICANÇO, 2005, p. 221). Acertar o

descompasso entre as mudanças que ocorrem na sociedade e as mudanças que devem ocorrer

no interior das escolas exigem um olhar atento para a formação dos professores. Há alguns

programas de formação de professores para uso do computador na escola, como os

desenvolvidos pelos NTEs sob a coordenação do PROINFO, porém, ainda não conseguiu-se

superar o hiato entre a atual política de inserção de computadores na escola pública e o uso

pedagógico dos mesmos neste espaço.

1.1 Políticas Públicas, Ensino e Software Educativo.

Como já discutido anteriormente, enfrentamos diversas mudanças no contexto social

decorrentes, dentre outros fatores, do desenvolvimento da tecnologia da informação e

comunicação. Apesar de alguns avanços, o sistema educacional brasileiro ainda está

carecendo de uma sintonia com a sociedade frente ao célere desenvolvimento e incorporação

da tecnologia da informação e comunicação nos mais variados setores. Ainda se faz

necessário uma renovação dos espaços escolares e de uma resignificação dos conteúdos

escolares para que estejam mais alinhados com os valores subjacentes a tais mudanças

(PRETTO, 2005). A escola, como instituição integrante e atuante dessa sociedade e

desencadeadora do saber sistematizado, não pode ficar fora ou à margem dessas mudanças.
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A escola não pode ignorar o que se passa no mundo. Ora, as novas
tecnologias da informação e da comunicação transformam espetacularmente
não só nossas maneiras de comunicar, mas também de trabalhar, de decidir,
de pensar. (PERRENOUD, 2000, p.125).

De acordo com Moran (2003), o sistema educacional vigente é ritualizado, cheio de

divisões, possui uma grade curricular engessada, turmas seriadas, conteúdos preestabelecidos,

excesso de alunos nas salas de aula, professores mal preparados e mal pagos, uma infra-

estrutura inadequada, e ainda há uma predominante valorização do diploma ao invés da

valorização do aprender, dentre outros desafios que poderíamos aqui listar. O contexto

educacional vigente não possibilita aos alunos e professores qualquer tipo de espaço e tempo

que sejam destinados à criação, à interpretação, à reflexão, à descoberta de novas tecnologias

e, quando existe, é empregado sem um rigor crítico pelos alunos, professores e/ou corpo

gestor da escola. Conseqüentemente, a aplicação dos recursos computacionais nas escolas tem

sido uma mera repetição de práticas centradas numa concepção tradicional de ensino, onde as

TIC aparecem como ferramentas modernas para a prática educativa (BONILLA; PICANÇO,

2005).

Por outro lado, fora da escola, professores e alunos estão permanentemente em contato

com tecnologias cada vez mais avançadas, onde a máquina transforma, modifica e até

substitui algumas tarefas humanas, como vemos em algumas fábricas e em parte dos setores

agrícolas. Eles vivem e atuam nesta realidade como cidadãos participativos, mas não

conseguem introduzir essas "novidades" dentro da escola.

De acordo com Valente (1993), um professor que luta por um ensino de qualidade,

deve estar atento a qualquer novo elemento que possa contribuir com a melhoria da

aprendizagem como também a melhoria do seu trabalho escolar. Para ele, a tecnologia, além

de renovar o processo de ensino-aprendizagem, aparece como um elemento a mais que pode

contribuir para o desenvolvimento integral do aluno. Integral no sentido de valorizar todas as
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experiências de vida do aluno, considerando sua dimensão biológica, social, emocional,

crítica, imaginária e criativa (LUCKESI, 2001).

Assim, as novas tecnologias aplicadas à educação devem servir tanto para ampliar a

comunicação dos profissionais na escola, quanto para explorar novas possibilidades

pedagógicas que contribuam para uma melhoria na formação do aluno e do trabalho docente

em sala de aula (VALENTE, 1999; 2003). Novas formas ou possibilidades pedagógicas

partem de uma ação anterior à prática curricular, sendo preciso reconhecer a construção do

conhecimento “a partir das tensões sociais, tecnológicas e culturais do mundo

contemporâneo” (ROCHA, 2005, p. 145).

Muitas vezes o computador, o software educativo e a Internet estão no centro do

debate sobre o emprego das novas tecnologias na educação, mas apenas enquanto símbolos de

modernidade, sendo assim usados como diferencial de qualidade numa estratégia de

marketing de algumas escolas para conquistar uma parcela maior no mercado (MORAN,

2003). No entanto, no ambiente escolar, essas tecnologias podem ser introduzidas também

como instrumentos didático-pedagógicos, e, como tais, podem ser utilizados com base em

modernos ou antigos paradigmas educacionais. A diferenciação paradigmática caberá ao

projeto pedagógico da escola e, em especial, à visão que o professor tem sobre ensino e

aprendizagem.

A nosso ver, os paradigmas educacionais presentes nas escolas não se revelam de

forma tão clara aos professores. Muitas vezes o professor é impactado por teorias que o

orienta a caminhar sob a ótica do paradigma emergente, no qual o aluno deve ser o centro do

processo e que as ações didáticas devem ser voltadas para a aprendizagem. No entanto, estes

mesmos professores atuam em uma estrutura escolar baseada na ótica do paradigma

tradicional, no qual há a classificação e a seriação; as ações didáticas são centradas nos
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professores ou em alguns casos, centradas nos conteúdos e não nas necessidades dos alunos

(LIBÂNEO, 1985).

No final da década de 60, a tendência pedagógica tecnicista foi incorporada ao sistema

educacional sob a égide das leis 5.540/68 e 6.692/71, as quais reorganizam o sistema

educacional no nível superior e do ensino básico – antigos 1° e 2° graus. O foco da escola sob

o paradigma tecnicista era “produzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho,

transmitindo, eficientemente, informações precisas, objetivas e rápidas” (LIBÂNEO, 1985,

p.29). Neste contexto pedagógico a tecnologia educacional aparece como um instrumento de

controle de informações, utilizando uma abordagem metodológica sistêmica ou instrucional.

Isto é, abordagem centrada em “técnicas necessárias ao arranjo das condições ambientais que

asseguram a transmissão/recepção de informações” (LIBÂNEO, 1985, p. 29).

De acordo com Moran (2003), a lógica formadora do conhecimento se dá por

diferentes vias de processamento da informação. O conhecimento não é mais linear,

quantificável e fortemente controlado, como encontrávamos na pedagogia tecnicista, mas a

sua construção dependerá, sobretudo, da bagagem cultural, da idade dos alunos e dos

objetivos pretendidos pelos professores em relação ao processamento das informações. Moran

apresenta três formas para o processamento da informação: (a) processamento lógico-

seqüencial, onde a construção se dá aos poucos, em seqüência concatenada; (b)

processamento hipertextual, onde “a construção é lógica, coerente, sem seguir uma única

trilha previsível, seqüencial, mas que vai se ramificando em diversas trilhas possíveis” (p. 19);

e (c) o processamento multimídico, no qual o trato das informações se dá de forma menos

rígida, possibilitando conexões na mesma tela e entre outras telas interconectadas, que levam

a respostas mais rápidas com base nos interesses de cada um.

A visão apontada por Moran (2003) sobre a construção do conhecimento amplia a

possibilidade de uso dos softwares educativos uma vez que estas mídias, quando bem
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planejadas na sua criação, possibilitam as três formas de lidar com a informação. Assim, os

computadores tidos enquanto “processadores de informações que auxiliam na captação,

armazenamento, interligação, transmissão e uso das informações” (OLIVEIRA, 2002, p. 45),

só terão sentido na educação quando os professores fizerem o trato pedagógico sobre as

funcionalidades desses equipamentos. Portanto, é a estratégia didático-pedagógica que irá

fundamentar a construção do conhecimento numa dinâmica inserida no contexto de ambientes

de aprendizagem com tecnologias, o que, a nosso ver, pode garantir uma melhor qualidade de

aplicação dos recursos tecnológicos.

Sobre esta questão, Oliveira (2002) lembra que os ambientes de aprendizagem criados

com auxílio de recursos tecnológicos não prescindem do professor. Este sempre terá um papel

fundamental no processo de aprendizagem e poderá aproveitar os recursos das tecnologias da

comunicação e informação para potencializar sua ação docente a favor da aprendizagem de

seus alunos. Cabe ao professor, no entanto, reconhecer e entender que a aprendizagem dos

jovens de hoje não se dá mais de forma linear, seqüencial. A geração atual “aprende através

de possibilidade hipertextual, navega por vários caminhos, define sua rota, por seleção de

interesses, de forma autônoma, aprende descobrindo a interatividade da rede” (ROCHA,

2005, p. 146). Há uma nova estrutura na forma de aprender, e isto deve atrair para o interior

das escolas novas formas de ensinar. Daí as tecnologias e, em especial, os softwares

educativos, podem aparecer como instrumentos potencializadores da prática pedagógica

docente.

A partir da discussão acima apresentada podemos voltar à nossa pergunta anterior, ou

seja, qual seria o papel do software educativo dentro de um contexto pedagógico regado de

teorias e práticas pedagógicas mistas, que geram certa confusão quanto à direção que os

professores podem tomar? Outra questão ainda se faz necessária: como tem se dado a política

pública de inserção de softwares educativos nas escolas? Focalizando-se inicialmente na
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primeira questão, podemos pensar no SE como um instrumento auxiliar na criação de

ambientes de aprendizagem. Para tal, caberá ao professor conhecer as possibilidades de cada

recurso disponibilizado no software, sendo a busca deste saber específico um desafio a mais

que caberá ao professor a fim de não construir um inadequado ambiente de aprendizagem

quando na prática de uso do SE. Além desta nova tarefa do professor, também se faz

necessário que a coordenação e/ou direção escolar viabilize os instrumentos e suportes

técnicos necessários para que a ação do professor seja possível de se realizar junto aos seus

alunos.

Assim, saber tirar proveito da rápida evolução dos meios eletrônicos informatizados e

proporcionar uma nova forma dos alunos acessarem diferentes e inovadores recursos

tecnológicos torna-se o mais novo desafio que tem se apresentado ao professor nos dias

atuais. As funcionalidades presentes em muitos softwares como vídeos, sons, imagens, as

possibilidades de interações na construção de textos coletivos e não-lineares, explorar os

conhecimentos hipertextual e multimídico, são alguns exemplos dos recursos que o professor

pode lançar mão para potencializar o ensino e, sobretudo a aprendizagem em ambiente escolar

(MORAN, 2003). A experienciação dessa nova dinâmica aplicada às crianças e jovens de

hoje, torna o ensino e a aprendizagem um desafio motivador para aqueles que buscam fazer

da educação escolar um momento de criação e reelaboração do conhecimento.

[...] o problema principal da aprendizagem consiste na aquisição de um
corpo organizado de conhecimentos e na estabilização de idéias inter-
relacionadas que constituem a estrutura da disciplina. O problema, pois, da
aprendizagem em sala de aula está na utilização de recursos que facilitem a
passagem da estrutura conceitual da disciplina para a estrutura cognitiva do
aluno, tornando o material significativo (Ausubel apud MOREIRA e
MANSINI, 1982, p.42).

Neste contexto de inserção dos SE na escola, uma dimensão inovadora surge e como

forma de desafio aos professores. Tornar a aprendizagem um ato prazeroso para o aluno e,

conseqüentemente, tornar a escola um lugar agradável e atrativo (LEIVAS, 2001). Esta idéia
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remete ao aspecto da educação integral já comentada anteriormente, porém agregando o

aspecto da motivação dos sujeitos que compõem a escola, a fim de integrar diversos recursos,

ou materiais pedagógicos, possíveis para dinamizar o processo de ensino e principalmente de

aprendizagem. Desta forma, poderemos avançar cada vez mais em relação ao uso do SE e de

outras ferramentas tecnológicas aplicadas no campo da educação, tal como sugerido por

Moram (2003).

Avançaremos mais se aprendermos a equilibrar planejamento e criatividade,
organização e adaptação a cada situação, a aceitar os imprevistos, a
gerenciar o que podemos prever e a incorporar o novo, o inesperado.
Planejamento aberto, que prevê, que está pronto para mudanças, para
sugestões, adaptações. Criatividade, que envolve sinergia, pôr as diversas
habilidades em comunhão, valorizar as contribuições de cada um,
estimulando o clima de confiança, de apoio (p. 29).

Muitos softwares são lançados no mercado e acabam chegando aos lares de alguns

alunos, e também em algumas escolas, sem a devida avaliação que identifique os fatores da

funcionalidade do SE a fim de articulá-los aos fatores pedagógicos que fundamentam o ato de

educar. Educar “é ajudar a integrar todas as dimensões da vida, a encontrar nosso caminho

intelectual, emocional, profissional, que nos realize e que contribua para modificar a

sociedade que temos” (MORAN, 2003, p. 12). Nesta ótica do que é educar, acreditamos que

os SE devem integrar, na sua elaboração, novos recursos computacionais hoje disponíveis,

como vídeos, sons, imagens animadas, efeitos tridimensionais, inteligência artificial,

ambientes de simulação e criação livre, dentre outros recursos que tornem os SE tão atrativos

quanto os softwares de entretenimento que tanto despertam a curiosidade e o interesse dos

alunos usuários. Todavia, a limitação de investimentos para o desenvolvimento de SE

apoiados em sistemas inteligentes torna o processo de introdução desses softwares um tanto

quanto lento, causando desinteresse por parte dos professores por não encontrarem softwares

que atendam suas expectativas em relação ao que é propagado sobre os softwares educativos

(OLIVEIRA; COSTA; MOREIRA, 2001).
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Deste modo, possibilitar novos olhares sobre a avaliação dos SE torna-se um elemento

importante para integrar as novas tecnologias ao processo de aprendizagem. No entanto, é

necessário que o professor, a administração escolar, a coordenação, os pais e os alunos

estejam dispostos a promover uma mudança na estrutura escolar, voltando-a para a construção

do conhecimento. Neste caso, “o conhecimento se dá no processo rico de interação externo e

interno” (MORAN, 2003, p.25), onde são valorizados tanto os aspectos da realidade do aluno,

quanto os aspectos subjacentes à síntese pessoal que o aluno faz em relação às informações

trabalhadas. Assim, essas interações colaboram para a construção do conhecimento e os

recursos (humanos e técnicos) que são utilizados na escola voltam-se ao estímulo e

manutenção destas interações.

Voltando à nossa segunda questão anteriormente levantada: Como tem se dado a

política pública de inserção de softwares educativos nas escolas? Os investimentos públicos

estão mais direcionados para uma política de inclusão digital, onde, de acordo com Silveira

(2003), a inclusão digital é minimamente definida como “a universalização do acesso ao

computador conectado à Internet, bem como, ao domínio da linguagem básica para manuseá-

lo com autonomia” (p. 33). O projeto de inclusão digital movimenta um setor que vem

crescendo desde a década de 1990, que é o movimento do software livre.

O movimento de software livre começou pequeno. Reunia e distribuía
programas e ferramentas livres, com o código-fonte aberto. Assim, todas as
pessoas poderiam ter acesso não só aos programas, mas também aos códigos
que foram escritos. A idéia era produzir um sistema operacional livre que
tivesse a lógica do sistema Unix, que era proprietário, ou seja, pertencia a
uma empresa (SILVEIRA, 2003, p. 36).

Mas o que é exatamente um software livre? Segundo a Fundação Software Livre

América Latina (Free Software Foundation), software livre se refere à liberdade dos usuários

executarem, copiarem, distribuírem, estudarem, modificarem e aperfeiçoarem o software.

Mais precisamente, ele se refere a quatro tipos de liberdade para os usuários do software:
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1. A liberdade de executar o programa para qualquer propósito (liberdade n° 0).

2. A liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo para as suas necessidades

(liberdade no. 1). Acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade.

3. A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao seu próximo

(liberdade n° 2).

4. A liberdade de aperfeiçoar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que

toda a comunidade se beneficie (liberdade no. 3). Mais uma vez, acesso ao código-fonte é um

pré-requisito para esta liberdade.

A situação brasileira em relação à inclusão digital se deparou com o problema de

pagamento dos royalties sobre as licenças de softwares proprietários, o que veio a fortalecer a

concepção e difusão do conceito de software livre em território nacional. Desta forma, equipar

as escolas com computadores e estes com um sistema operacional livre tornou-se a solução

mais econômica, uma vez que estes sistemas operacionais são gratuitos, tem a sua distribuição

liberada e ainda possuem o código-fonte aberto, para o prazer de programadores apaixonados.

De acordo com Cassino (2003), a questão econômica é um dos fortes argumentos para que

haja uma migração de softwares proprietários para softwares livres, uma vez que o Brasil é

comprador de tecnologia da informação – TI, ficando preso à política das empresas que

fornecem os sistemas operacionais para instalação nos computadores. A migração para

softwares livres torna-se uma saída econômica e que ainda acarreta alguns outros benefícios

como a produção de tecnologia e o treinamento e aperfeiçoamento de técnicos altamente

capacitados em software livre. Além disso, para a comunidade acadêmica, o software livre

possibilita contribuir no desenvolvimento de novos softwares educativos, como por exemplo,

o que ocorre com a equipe de Biologia do Projeto Ciência Livre, a qual está propondo

modificações para o melhoramento e aperfeiçoamento do conteúdo do software Carbópolis

para a área mais específica do conhecimento biológico.
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Alguns projetos seguem e solidificam a idéia de inserção dos softwares livres como a

implantação de computadores conectados à Internet em bibliotecas, escolas públicas e nos

Telecentros. Este é um projeto que nasceu em São Paulo e visa a instalação de salas com

computadores conectados à Internet nos bairros da periferia para que a população mais pobre

da cidade tenha oportunidade de acesso a esta tecnologia. (CASSINO, 2003). Mesmo diante

de tal realidade, equipar a escola com computadores não está causando nenhum impacto ou

mudança no processo educativo. As políticas públicas de inserção das TICs devem ter como

objetivo o trabalho efetivo dos professores com seus alunos e para isso devem difundir e

explicitar os seguintes aspectos, como colocado por Area (2006, p. 169):

a) As bases ideológicas e culturais que justifiquem a incorporação das
tecnologias digitais às escolas de forma tal que contemple a formação
intelectual, afetiva e moral do sujeito como indivíduo e cidadão.

b) Princípios básicos de ensino e aprendizagem em que os professores
considerem o uso das TIC em atividades dentro e fora da sala de aula.

c) O planejamento de um conjunto de estratégias institucionais variadas
destinadas ao sucesso da implementação dos processos de incorporação
escolar das TIC (infra-estrutura; formação de professores; cultura favorável
à inovação; criação de material didático digital; estudos avaliativos do
processo de instalação; formação de equipes externas de apoio aos
professores).

Vemos alguns novos projetos voltados para a Internet que, numa primeira instância,

poderá ajudar para que algumas dessas propostas acima apresentadas por Area (2006) possam

ser aplicadas no âmbito escolar. Dentre esses projetos temos, na área de software educativo, o

RIVED3, um programa do governo federal que tem por objetivo a produção de um repositório

digital de conteúdos pedagógicos na forma de objetos de aprendizagem. Estes conteúdos são

disponibilizados na Internet para acesso gratuito. Esse tipo de projeto está sintonizado com

uma tendência de disponibilização de recursos midiáticos para educação em ambiente web.

Em notícia recente (15/02/07) no site idbrasil, o Ministro da Comunicação, Hélio Costa

“anunciou que será lançado em março um pacote de ações conjuntas entre os ministérios da

3 Maiores informações sobre a Rede Interativa Virtual de Educação, acessar: http://rived.proinfo.mec.gov.br
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Educação (MEC), das Comunicações e do Planejamento voltadas para a universalização da

inclusão digital nas escolas públicas do país.” (COSTA, 2007, par. 1).

Esta declaração e uma sondagem sobre as recentes pesquisas (ARAÚJO, 2007; LIMA,

2007; PRETTO; RICCIO; SOCORRO; 2007) desenvolvidas indicam uma mudança de

pensamento em relação ao uso do computador na escola, onde se faz necessário migrar de

uma concepção de uso local para um uso plural e colaborativo de recursos digitais.

Concomitantemente com esta afirmação, levantamos, através dos dados coletados em nossa

pesquisa, fatores indicativos de uma tendência de uso de alguns recursos disponibilizados na

Internet, que serão posteriormente discutidos na nossa análise de dados.

Mesmo com a tendência de uso de recursos disponibilizados na Internet, ainda

encontramos alguns projetos de incentivo ao uso de softwares educacionais livres, como o

Projeto Cultura Digital e o Projeto Ciência Livre. O Projeto Cultura Digital visa a promoção

do uso de softwares livres como um meio democrático de ampliar e difundir a informação

como elemento essencial da cultura. O Projeto Ciência Livre é um projeto financiado pelo

CNPq que tem como objetivo criar um banco de softwares educativos, no conceito de

softwares livres, a fim de instrumentalizar as escolas com softwares de qualidade, gratuitos,

abertos e de livre distribuição (PAVÂO, 2005). Projetos como estes são em menor número em

comparação com os investimentos públicos em projetos de implantação física de laboratórios

de informática nas escolas. É preciso que haja uma ampliação da visão de investimento

público, aplicando recursos para aquisição e produção de softwares educativos, além de

oferecimento de cursos de formação continuada para os professores se familiarizarem com os

recursos computacionais que chegam ou podem chegar às escolas. De qualquer forma,

projetos como o Ciência Livre e o Cultura Digital, dentre outros semelhantes, já são um

indicativo de caminho a ser percorrido e explorado por aqueles que almejam uma
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incorporação de recursos computacionais nas escolas públicas brasileiras de maneira

democrática e criativa com o objetivo de difundir informação de maneira livre.
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Este capítulo tem como objetivo apresentar o contexto de inserção de SE nas escolas

públicas brasileiras, traçando um rápido panorama das políticas que norteiam esta inserção e a

confrontando com uma perspectiva de uso de SE que vise a criação de situações favoráveis

para a aprendizagem.

A partir de meados da década de 1980 até a década de 1990 houve um grande

crescimento da indústria de microcomputadores como também cresceu vigorosamente a

indústria de softwares educativos no Brasil. Acompanhando este crescimento, foram criados

diversos projetos de informatização das escolas, sob uma concepção político-ideológica que

fundamentasse a introdução desses equipamentos no programa educacional. Esta concepção

tinha uma perspectiva nacionalista, focada no desenvolvimento técnico e científico de

produção nacional, a fim de formar recursos humanos para suprir as necessidades da indústria

de informática nacional e assim, se tornar competitivo no mercado internacional. De acordo

com Laval (2004) essa ebulição no setor industrial de informática visa atender a demanda de

um mercado globalizado que “permite justificar as compras massivas de equipamentos em

nome de uma inelutável ‘substituição do capital ao trabalho’” (p.129).

A perspectiva apontada por Laval torna-se mais relevante quando confrontamos os

vários investimentos na área de informática com os resultados da inserção dos computadores e

SE nas escolas. De acordo com Valente (1999) e Area (2005), não houve mudanças

significativas frente à tão esperada revolução pedagógica por meio da inserção das “novas”

tecnologias na escola. As práticas docentes não se alteraram e também não houve impacto na

melhoria de aprendizagem dos alunos.

As dúvidas sobre o que vem sendo feito com os computadores nos processos de ensino

e aprendizagem e o que se deve fazer são muitas e para que compreendamos melhor esse
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processo, vamos focar no SE e traçar a seguir alguns aspectos técnicos e pedagógicos

necessários para definição de qualidade de um SE voltado para o uso nas escolas.

2.1 Aspectos técnicos e pedagógicos do SE

Os softwares educativos presentes no meio educacional, na sua grande maioria, ainda

são softwares proprietários. Ou seja, são “programas de computador com código-fonte

fechado, patenteado por uma única empresa, que cobra direito de propriedade intelectual”

(CASSINO, 2003, p.51). Os SE devem atender a padrões técnicos de acordo com as normas

internacionais estipuladas pela International Organization for Standardization (ISO) e pela

International Electrotechnical Commission (IEC). Estas organizações internacionais

estabelecem padrões de qualidade na produção de diversos tipos de produtos, dentre eles os

softwares que se baseiam especificamente nos padrões ISO/IEC 9126-1.

Com base nos padrões ISO/IEC 9126-1 e movidos pela ótica do mercado, os

desenvolvedores de softwares se esforçam para aprimorar os recursos de multimídia,

inserindo recursos de áudio, imagem, vídeo e, em alguns casos, recursos de realidade virtual e

princípios da inteligência artificial. Esses aprimoramentos realizados nos SE ampliam os

aspectos que definem um bom SE, o que os tornam muito mais atrativos e interessantes,

estimulando assim, a vontade de possuí-los por parte de consumidores mais apaixonados. Esta

paixão, no entanto, leva para um segundo plano os aspectos de ordem pedagógica propostos

nos SE, como por exemplo, a proposta dos tutores inteligentes que buscam criar um modelo

de ergonomia didática da interface que sejam compatíveis com modelos pedagógicos

comportamentalistas (instrucionistas) e construtivistas em um mesmo software (SALDÍAS;

AZEVEDO, 2002). Uma breve discussão destes modelos pedagógicos será apresentada

posteriormente.
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Os diversos modelos de avaliação de SE elaborados por pesquisadores e especialistas

indicam a complexidade do assunto. Os modelos de avaliação, na maioria dos casos, são

direcionados para viabilizar a utilização dos SE no ambiente escolar. Para isso, dispõem de

alguns padrões de qualidade do SE a fim de que os professores possam ter elementos

indicativos que fundamentem a possível escolha de SE ajustada aos seus objetivos

educacionais.

Em relação à escolha de um software, sua adequação depende da
forma como este se insere nas práticas de ensino, das dificuldades dos
alunos identificadas pelo professor e por uma análise das situações
realizadas com alunos para os quais o software é destinado. (GOMES
A. S., CASTRO FILHO J. A., GITIRANA V., SPINILLO A., ALVES
M., MELO M., XIMENES J., 2002, p.2).

Desta forma, discutir sobre critérios de escolha de SE pelos professores se faz

necessário, uma vez que percebemos a existência de uma lacuna entre os aspectos da

concepção, desenvolvimento e avaliação dos softwares educativos e a realidade escolar em si.

Podemos dizer que esta lacuna está diretamente relacionada com o modelo pedagógico no

qual a escola se encontra, por isso é preciso considerar novos fatores na produção de SE,

baseados na realidade atual das escolas, a fim que auxiliem os desenvolvedores e

pesquisadores a entenderem as necessidades do professor perante uma realidade tecnicamente

viável para uso de SE, porém sem a efetivação do mesmo. Tal como colocado por Freire e

Prado (1999, p. 114), “certamente, a sobrevivência de muitos softwares educacionais, mesmo

daqueles de reconhecida qualidade, dependerá da existência de um Projeto Pedagógico que

oriente suas aplicações”.

Queremos ressaltar os aspectos inerentes à realidade dos professores, considerando

que o processo de escolha de SE passa pelo preparo destes profissionais em saber como

avaliar os SE a fim de poder usá-los no ambiente escolar. Este preparo deve ser iniciado na

formação inicial e perpassar durante o próprio exercício profissional, buscando atender
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condições básicas para integrar adequadamente os recursos computacionais na sua prática

docente. Valente (2003) trás três pontos fundamentais para que a formação docente ofereça

“condições para o professor construir conhecimento sobre técnicas computacionais e entender

por que e como integrar o computador em sua prática pedagógica” (p.3). São:

1. Oferecer condições para que o professor possa refletir sobre os conceitos envolvidos

na área da tecnologia na educação e assim buscar a compreensão de como deve ser o

seu papel na relação com a construção do conhecimento, refletidos na compreensão do

que é ensinar e do que é aprender com as tecnologias.

2. Possibilitar que o professor vivencie experiências desta formação no seu próprio

contexto de trabalho, ou seja, que a formação esteja vinculada à sua prática docente na

escola.

3. Dar condições para que o professor possa, através da compreensão das técnicas

computacionais, superar os desafios administrativos e pedagógicos em relação à forma

que poderá transitar de um sistema fragmentado de ensino para um sistema integral de

construção do conhecimento.

Considerando os aspectos necessários para o desenvolvimento dos SE, no qual o

contexto escolar deve ser levado em consideração (SALVAT, 1994), entendemos ser

fundamental expor alguns aspectos técnicos e pedagógicos de desenvolvimento de SE, de

forma que forneça subsídios teóricos para elucidar melhor os elementos que devem nortear a

escolha de SE. Para isso, apontamos os padrões estabelecidos pela ISO/IEC no que tange os

aspectos técnicos de composição de um software e os diferentes tipos de SE sob as óticas

paradigmáticas subjacentes aos mesmos.
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2.1.1 Aspectos técnicos dos SE

Os padrões ISO/IEC 9126-1 definem padrões de qualidade para qualquer tipo de

software, inclusive os SE. De acordo com a ISO/IEC 9126, as características dos softwares e

suas respectivas definições são as seguintes:

• Funcionalidade: Conjunto de atributos que evidenciam a existência de um conjunto

de funções e suas propriedades específicas. As funções são as que satisfazem às

necessidades explícitas ou implícitas;

• Confiabilidade: Conjunto de atributos que evidenciam a capacidade do software de

manter seu nível de desempenho, sob condições estabelecidas, durante um período de

tempo;

• Usabilidade: Conjunto de atributos que evidenciam o esforço necessário para se poder

utilizar o software, bem como o julgamento individual desse uso, por um conjunto

explícito ou implícito de usuários;

• Eficiência: Conjunto de atributos que evidenciam o relacionamento entre o nível de

desempenho do software e a qualidade de recursos utilizados, sob condições

estabelecidas;

• Manutenibilidade: Conjunto de atributos que evidenciam o esforço necessário para

fazer modificações especificadas no software;

• Portabilidade: Conjunto de atributos que evidenciam a capacidade do software de ser

transferido de um ambiente para outro.

Essas características definem basicamente a qualidade em uso de um software,

atendendo as expectativas do usuário de acordo com os seus objetivos. Essas características

são distinguidas em qualidade externa, que define a qualidade do software no momento da sua

execução, e qualidade interna, que representa a totalidade das características do software na
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sua estrutura interna, ou seja, na sua base de programação. Entendemos que estes aspectos

precisam ser minimamente conhecidos pelos professores a fim de que possam se

instrumentalizar para efetivar escolhas de SE com maior segurança.

Um outro fator que está em recente discussão é a introdução de softwares livres nas

escolas que emergem à sombra de uma nova forma de programação de software, não

desprezando os aspectos técnicos acima mencionados, mas formando uma nova estrutura de

programação, onde a colaboração aparece como um elemento principal. A idéia básica do

software livre é possibilitar o acesso ao código fonte do software para que qualquer

programador, em qualquer local do mundo, possa fazer alterações no programa, ajustando-o

às suas necessidades (DIMANTAS, 2003).

A possibilidade da existência de uma programação colaborativa de software trás um

novo cenário onde “o trabalho conjunto de milhares de técnicos possui uma vantagem

decisiva sobre pequenos grupos de técnicos trabalhando em um produto” (PINHEIRO, 2003,

p.277). Esta forma de trabalho colaborativo propicia, a nosso ver, uma vantagem em relação a

adaptação às necessidades pessoais dos usuários de software.

Trazendo esta concepção para a produção de SE, entendemos que a possibilidade de

adaptação do software à realidade local do usuário amplia as possibilidades didáticas do

software em si, uma vez que há a oportunidade dos professores se posicionarem em relação às

limitações do software ou mesmo poderem expressar suas aspirações em relação ao que

gostariam que estivesse presente no software. Considerando que esta ação do professor possa

ser refletida na parte técnica ou de programação, diferentemente do que acontece com

softwares proprietários onde a ação do usuário limita-se, quando muito, a resposta de uma

pesquisa de qualidade do software para possíveis melhorias na qualidade do mesmo em

versões posteriores. Assim, a perspectiva do software livre parece avançar na possibilidade de

adequação permanente às necessidades dos processos de ensino e aprendizagem.
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2.1.2 Aspectos pedagógicos dos SE

Além dos aspectos técnicos acima mencionados, um outro fator precisa ser levado em

consideração quando tratamos de SE, que é o paradigma educacional no qual o SE está

inserido. Valente (1993), baseando-se na concepção construcionista de Papert – em seus

estudos com a aplicação do software Logo, que é um software que possibilita a inserção e

manipulação de dados através de linguagem simples de programação – enquadra os softwares

educativos em dois paradigmas:

1. Construcionista: os SE aqui enquadrados possibilitam a expressão e a exploração

individualizada. Sob a perspectiva construcionista, o software deve possibilitar ao

aluno estabelecer relações da seguinte forma: descrição-execução-reflexão-depuração

(VALENTE, 1993). O aluno é desafiado com um problema e busca solucioná-lo

através de comandos no computador (descrição). Obtém-se então a resposta do

computador (execução). Os acertos e/ou erros cometidos tornam-se objetos de análise

(reflexão) e, então, o aluno, por si ou com a ajuda do docente, pode reformular seus

pensamentos e tentar de novo (depuração). Esse processo promove a aprendizagem do

aluno, trabalhando os planos concreto e abstrato, testando suas idéias. Nesses

programas, o aluno detém o controle sobre o funcionamento.

2. Instrucionista: possui seqüências instrutivas fixas, cada passo é constituído por

uma unidade limitada de saber. Por meio de exercícios e práticas em seqüências de

crescente complexidade, os alunos vão cedendo aos níveis do saber.

Podemos dizer que esta bipolarização pedagógica que está presente na estrutura dos

SE é útil para que possamos defini-los em função dos objetivos pedagógicos a serem adotados

pelos professores. No entanto, de acordo com Freire & Prado (1999), o fato do SE estar

classificado como construtivista ou instrucionista não implica que seu uso será feito em uma

ou outra abordagem pedagógica. Será a ação do professor, na prática didática de uso do
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software, que irá ressaltar ou não as características próprias dos SE; características estas que

são apresentadas nas variações técnicas e pedagógicas dos SE, classificados em: tutoriais,

exercício e prática, jogos, programação, aplicativos e simulação (VALENTE, 1993).

a) Tutoriais – têm como característica principal transmitir informações pedagogicamente

organizadas, como se fossem um livro animado, um vídeo interativo ou um professor

eletrônico. A informação é apresentada ao usuário seguindo uma seqüência,

possibilitando a escolha livre do que se deseja saber;

b) Exercício e prática – têm como característica principal a apresentação das lições ou

exercícios, de forma que o usuário realize os exercícios propostos, nos quais, na

maioria das vezes, o resultado pode ser avaliado pelo próprio computador;

c) Jogos – geralmente são desenvolvidos com a finalidade de desafiar e motivar o

usuário, envolvendo-o em uma competição com a máquina e/ou os colegas. Os jogos

permitem interessantes usos educacionais, principalmente se integrados a outras

atividades;

d) Programação – são aqueles que geram a possibilidade dos usuários criarem seus

próprios protótipos de programas, apenas com um conhecimento básico de

programação. Estes softwares são normalmente menos utilizados devido à falta de

domínio da informática da grande maioria dos professores.

e) Aplicativos – são programas voltados para aplicações específicas, como processadores

de texto, planilhas eletrônicas e gerenciadores de banco de dados. Embora não tenham

sido desenvolvidos para uso educacional, permitem interessantes usos em diferentes

áreas do conhecimento.

f) Simulação – possibilita a criação de ambientes dinâmicos e simplificados do mundo

real. Estes modelos permitem a exploração de situações fictícias, de situações com
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risco, como manipulação de substância química ou objetos perigosos; de experimentos

que são muito complicados, caros ou que levam muito tempo para se processarem;

Observando as taxonomias acima citadas, percebemos que há uma gama de

possibilidades de SE, com suas características próprias e apresentando vantagens e

desvantagens. O professor pode utilizá-los de forma a favorecer a construção do

conhecimento ou usá-los simplesmente para que o aluno interaja com a máquina apenas para

retirar informações dela. Tal como mencionado anteriormente, os fins educacionais que o SE

irá possibilitar dependerá da ação do professor sobre o software, bem como o conhecimento

que ele tem sobre os recursos que irá disponibilizar para o aluno. Desta forma, podemos

perceber que o trabalho do professor não se torna uma tarefa tão simples quando se fala das

facilidades que o computador trás para a execução de tarefas (VALENTE, 1999).

A análise dos softwares mostrou também que o professor tem um papel
fundamental no processo de aprendizagem. Em todos os tipos de software,
sem o professor preparado para desafiar, desequilibrar o aprendiz, é muito
difícil esperar que o software per se crie as situações para ele aprender. A
preparação desse professor é fundamental para que a educação dê o salto de
qualidade, deixando de ser baseada na transmissão da informação, passando
a realizar atividades para ser baseada na construção do conhecimento pelo
aluno. (VALENTE, 1999, p. 98)

Mesmo levando em consideração os critérios acima apresentados para se avaliar um

software educacional, e ainda, considerando as suas taxonomias, bem como algumas

pesquisas que focam mecanismos de avaliação direta de SE (PERES, 2002; DIAS, 2003;

SOUZA; PEQUEÑO; FILHO; SOUZA, 2004; SILVA, 2005), precisamos estar atentos para

uma real impossibilidade de avaliação de SE no interior das escolas, uma vez que muitas

delas não possuem tais softwares.

[...] se entende que o software educativo é uma ferramenta que deve estar
integrada ao projeto pedagógico da escola como um dos recursos didáticos
disponibilizados para o professor no seu papel de mediador do processo de
ensino-aprendizagem. (OLIVEIRA; COSTA; MOREIRA, 2001, p. 90).
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Apesar de não ser foco do nosso estudo, entendemos que o processo de produção e

avaliação de um SE pressupõe um trabalho multi e interdisciplinar, envolvendo uma equipe

composta de diversos sujeitos, como profissionais da informática, especialistas em conteúdos

específicos, desenvolvedores gráficos, programadores, lingüistas, além de um pessoal

responsável para divulgação e possível comercialização do SE. Concordamos com Oliveira et

al. (2001) quando dizem que há a necessidade de inserir nessa equipe um especialista em

Informática na Educação, o qual deverá ter uma bagagem de conhecimento que transite bem

entre aspectos técnicos e pedagógicos a fim de poder coordenar a seleção e implementação

dos SE. Todos os elementos que compõem o processo de produção do SE se tornam

fundamentais quando tratamos da questão relacionada com a escolha dos SE pelos professores

para uso didático na escola.

Duas perspectivas são colocadas por Valente (1989) em relação ao aspecto pedagógico

dos softwares – “o que o software se propõe a ensinar e como é feito” (p. 2), ambas relativas

ao conteúdo. Uma delas acontece quando o computador é usado para ensinar conteúdos

específicos da informática (Computer literacy). A outra é usar o computador para ensinar

qualquer tipo de assunto, no âmbito escolar, os assuntos ou conteúdos disciplinares.

A perspectiva de ensino de informática tem sido mais presente no interior das escolas

brasileiras, inclusive em todas as escolas visitadas por nós para coleta de dados, visando o

ensino da informática (BONILLA; PICANÇO, 2005; INSTANCE, 2006). Este ensino

focalizado no computador aborda os aspectos de hardware (parte física do computador) e

software, sendo os softwares aplicativos mais comumente usados como: editor de texto,

planilha eletrônica, alguns softwares gráficos e, nos casos das escolas que possuem conexão

via modem, também se ensina a navegação na Internet.

Relativamente a segunda perspectiva, a qual visa ensinar através da informática,

Valente (1989) classifica o software em três grandes categorias: 1. instrução auxiliada por
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computador, 2. aprendizagem por descoberta, e 3. ferramentas educacionais tanto para o aluno

como para o professor. Estas categorias refletem a concepção pedagógica de uso do

computador em ambiente escolar e influenciam na forma de desenvolver e avaliar os

softwares educacionais. Estes por sua vez, também influenciam na escolha do professor uma

vez que quando adota uma perspectiva pedagógica e está consciente das possibilidades

pedagógicas que os diferentes SE podem desenvolver, torna-se mais fácil e eficaz a escolha

por um determinado tipo de SE.

Assim temos, sinteticamente, as seguintes categorias pedagógicas apontadas por

Valente:

1. A instrução auxiliada por computador enfatiza a instrução programada

tradicional só que na sua versão computadorizada. Os SE predominates nesta

categoria são os de exercício e prática e os tutoriais.

O ensino assistido ou auxiliado por computador parte do pressuposto de que
a informação é a unidade fundamental no ensino e, portanto, preocupa-se
com os processos de como adquirir, armazenar, representar e
principalmente transmitir informação. Nesse sentido, o computador é
visto como uma ferramenta poderosa de armazenamento, representação e
transmissão da informação. (BARANAUSKA; ROCHA; MARTINS;
D’ABREU, 1999, p. 50, grifo nosso).

Nesta forma instrucionista de ensino não há diferenciação relativa ao usuário, ou seja,

todos são tratados da mesma maneira, não possibilitando a diferenciação de nível de

compreensão e execução do processo modular presente no software, no qual o usuário deve

seguir cada módulo sequencialmente, passando para níveis “superiores” através de respostas à

perguntas pré-gramadas. Do ponto de vista técnico, o sistema de instrução assistida ou

auxiliada pelo computador (CAI) foi progredindo através da inserção de recursos técnicos da

Inteligência Artificial (IA), possibilitando novas abordagens interativas com o usuário. Hoje

este sistema é mais conhecido como Tutores Inteligentes (BARANAUSKA, et al, 1999).
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2. A aprendizagem por descoberta é orientada por uma pedagogia voltada à

exploração auto-dirigida do aluno, onde ele pode explorar o software de forma

mais livre, estabelecendo relações entre os conceitos que são apresentados pelo

software ou pelo professor. Nesta categoria estão mais presentes os softwares

de simulação, jogos, softwares de controle de processos (robótica) e a

linguagem Logo de programação.

Apesar desta categoria de ensino possuir característcia pedagógicas ricas em relação à

possibilidade de criação e descoberta livre por conta do usuário (aluno), ela não é muito

difundida nas escolas por conta da grande complexidade na programação dos softwares de

simulação, pelo alto custo dos softwares de controle de processos que requerem outros

equipamentos para a composição dos experimentos. No caso da linguagem Logo, pela

complexidade técnica de uso do mesmo, principalmente por parte dos professores, além de

exigirem um sistema computacional com boa capacidade de processamento. No caso dos

jogos, apesar de ser o mais utilziado pelas crinaças nas escolas ou mesmo em suas casas, é

limitado em relação ao diagnóstico das falhas do usuário, limitando a aprendizagem pelo

ensaio e erro, além de expressarem conteúdos, na maioria dos casos, triviais (VALENTE,

1989).

3. As ferramentas para alunos e professores englobam diversos softwares

desenvolvidos para fins não educacionais, mas que podem ser utilizados para

tal, dependendo da postura pedagógica do professor. Neste grupo inclui-se os

aplicativos, como editores de texto, planilha eletrônica e os softwares de

autoria, que “são sistemas que permitem ao usuário não apenas ser o leitor de

um documento, mas também ser um escritor, produzindo documentos de

hipertexto (ou hiperdocumentos)” (BARANAUSKA, et al, 1999, p. 60).
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Uma vez pontuada a perspectiva técnica e pedagógica dos SE, faz-se necessário

discutir um pouco sobre o processo de avaliação de tais softwares a fim de que tenhamos clara

noção das possibilidades de como se entender o objetivo destes tipos de softwares,

independente da postura pedagógica que o professor irá tomar. Como já vimos anteriormente,

a forma como o professor irá abordar determinado SE em sala de aula dependerá da sua

postura pedagógica, o que, consequentemente irá afetar sua decisão para escolha de um ou

outro SE para aplicação junto aos seus alunos.

2.2. Avaliação de Software Educacional

Como já citado anteriormente há diversos modelos de avaliação de SE para uso em

ambiente escolar, no entanto destacamos a avaliação apontada por Salvat (1994) por

estabelecer um padrão avaliativo para os softwares do tipo CAI, os quais são mais utilizados

em ambiente escolar, a saber, os softwares tutoriais e os de exercício e prática. A avaliação

proposta por Salvat indica 3 etapas diferentes, mas que estabelecem certa comunicação entre

si, que são: avaliação orientada para o produto, para o usuário e para o contexto.

1. A avaliação orientada para o produto consiste na inspeção de conformidade do

software educativo em relação a critérios pedagógicos e técnicos que são separados em

diversas seções, como conteúdo, condução, erros, qualidade gráfica, imagens, etc. É a

avaliação da qualidade do produto em si, porém voltada principalmente para o valor educativo

do software.

2. A avaliação orientada para o usuário consiste em avaliar os efeitos do software

sobre a aprendizagem do aluno, buscando observar elementos relativos a “interação entre o

programa e o usuário (aluno), seu nível de adaptação, o grau de motivação, os efeitos da

instrução, etc.” (SALVAT, 1994, p. 1). Não deixa de ser também voltada para avaliar a
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qualidade do produto em si, porém no aspecto de eficácia da aprendizagem na utilização do

SE.

3. A avaliação orientada para o contexto é a avaliação do software em seu ambiente de

aplicação real, avaliando os efeitos do programa no ambiente que é usado. Implica em

observar as repercussões que o uso do SE trás para o contexto que é utilizado, considerando

quais as mudanças que são produzidas não apenas nos aspectos de ensino e aprendizagem,

mas também as mudanças que acontecem no ambiente de utilização do SE.

Como tratamos de SE, o contexto de avaliação é bastante óbvio – a escola. Desta

forma, entendemos que avaliar o impacto resultante do uso de SE pelos professores com seus

alunos torna-se um forte elemento na prática avaliativa de software, como também na forma

de encarar o uso didático destes softwares na escola. Não é a limitação avaliativa do processo

de aprendizagem individual proporcionado pela dinâmica de uso do SE, mas, sobretudo a

avaliação do impacto na escola como um todo vislumbrando a forma de ver a inserção desses

recursos computacionais no interior da escola. No entanto, este processo de avaliação ainda é

raro, uma vez que não há um uso sistemático dos SE nas escolas.

Avaliar um software partindo dessas três perspectivas indica um processo que pode

oferecer maiores possibilidades de avaliação significativa de SE, além de permitir que os

principais envolvidos na utilização dos softwares nas escolas façam parte deste processo.

Refletir sobre a complexidade que envolve o processo de avaliação de um software

implica em considerar não apenas a visão dos técnicos e dos especialistas envolvidos no

processo de construção dos softwares, mas também considerar o posicionamento do professor,

enquanto alguém que tenha condições mínimas suficientes para poder escolher e utilizar os

SE na escola. Esta utilização, por sua vez, envolve a postura pedagógica do professor de uso

do software, baseado na realidade educacional presente no interior da escola que este

professor leciona. Salvat (1994) considera que avaliar os critérios técnicos subjacentes a todos
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os softwares é um dos elementos fundamentais para a seleção de SE, a fim de que possam ser

adaptados aos propósitos didáticos do professor da melhor forma possível. Vale relembrar

que, como já traçamos ao longo deste texto, os aspectos técnicos devem caminhar em

consonância aos aspectos pedagógicos do SE. Desta forma, observar cada critério definido

acima, contextualizando a perspectiva pedagógica, passa a ser a tarefa do avaliador e

conseqüentemente do professor que irá escolher e utilizar o SE nas suas aulas.

Apesar de considerarmos que a participação do professor no processo de escolha de

SE para sua ação didática seja um fator importante, reconhecemos que a falta de proximidade

com esses recursos torna essa participação um tanto quanto limitada. De acordo com a

pesquisa realizada por Batista, Barcelos e Rapkiewicz (2004, p.01), na qual enfoca “a

necessidade de professores e licenciandos adotarem posturas conscientes e críticas na seleção

de programas educacionais”, um dos problemas que estes autores encontraram foi a falta de

compreensão dos professores em relação aos aspectos técnicos da ISO/IEC, como também em

relação a alguns aspectos pedagógicos. Segundo os autores este problema se deu devido ao

fato de muitos professores não terem a prática de uso de SE nas suas escolas.

2.3 Avaliação de SE no Projeto Ciência Livre

O Projeto Ciência Livre foi composto por um grupo de estudantes e pesquisadores das

Universidades Federal e Rural de Pernambuco e do Espaço Ciência. Este grupo uniu-se em

torno de um projeto que surgiu com o propósito de desenvolver tecnologias que sejam

direcionadas para utilização nas escolas públicas de Pernambuco. Tendo enquanto objetivo:

“criar as condições para facilitar o acesso e o uso dos softwares livres nas escolas e

instituições de formação estudando, montando e divulgando um kit-laboratório informatizado

para o ensino da matemática e das ciências, constituído de softwares livres” (PAVÃO, 2005,

p.2).
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O grupo do Projeto Ciência Livre foi dividido em equipes que ficaram responsáveis

por cada área do conhecimento, a saber: Biologia, Química, Física e Matemática, as quais

contavam com o apoio de uma equipe de técnicos em computação e de uma equipe de

pedagogos. As equipes disciplinares ficaram responsáveis pela catalogação, avaliação e

criação de atividades sobre softwares educativos livres que estão disponíveis na Internet. A

equipe de técnicos em computação ficou responsável pela escolha de uma distribuição Linux,

que pudesse, de forma mais simples possível rodar os softwares educativos avaliados pelas

equipes disciplinares. Além disso, essa equipe também ficou responsável pelo

desenvolvimento de um website que pudesse abrigar as informações sobre os softwares

avaliados pelas equipes disciplinares. Por fim, à equipe de pedagogos coube a

responsabilidade de elaborar critérios avaliativos dos softwares encontrados, além de

promover a discussão sobre as possibilidades de aplicação pedagógica dos softwares,

fornecendo informações que pudessem ser usadas para aperfeiçoamento dos softwares

encontrados.

Para a avaliação dos softwares foi então elaborada uma ficha de avaliação (ver Anexo

D), discutida entre todas as equipes, que contemplasse tanto os aspectos técnicos como

pedagógicos próprios de cada software, em cada área do conhecimento. A construção partiu

do pressuposto de que os softwares deveriam estar de acordo com as normas da ISO/IEC, já

comentadas nesse estudo, principalmente no que tange aos aspectos da usabilidade do

software. Nesta perspectiva, a ficha de avaliação elaborada pelo grupo do Projeto Ciência

Livre contemplou os seguintes elementos: características técnicas gerais; requisitos mínimos

de hardware; características pedagógicas gerais; objetivos propostos no software;

conceitualização; nível de problematização; interação software-usuário; e questões gerais.

Esta ficha visou o trabalho exclusivo dos pesquisadores de cada área disciplinar, uma vez que

abrangia uma quantidade de itens muito grandes para análise das áreas acima mencionadas.
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Os resultados concretos deste projeto ainda estão em fase de análise, mas

consideramos que, no desenvolvimento dessa pesquisa, apresentamos algumas direções em

relação à forma que são usados os softwares educativos pelos professores no interior das

escolas públicas, sendo este aspecto melhor discutido em capítulos posteriores.
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Neste capítulo focalizamos nossa discussão sobre os aspectos relativos à prática

pedagógica de uso de recursos computacionais e, em especial, o uso de software educativo

(SE), partindo da perspectiva da forma que isto ocorre, ou seja, através da mediação

pedagógica. Mediação esta que ocorre em um contexto de pluralização dos recursos

tecnológicos na sociedade e que chegam às escolas através de políticas que visam o seu

aparelhamento e pouco se preocupam com a forma que esses recursos serão usados, como já

discutimos nos primeiros capítulos deste estudo e veremos, posteriormente, na nossa análise

dos dados.

A ação mediadora dos SE pelos professores nas escolas deve ser vista também sob a

perspectiva dos paradigmas educacionais que subsidiam a postura educacional dos docentes

na sua prática, quer seja na perspectiva construcionista ou instrucionista. Por fim veremos a

importância do papel da mediação pedagógica no trato do material – SE – para a prática

docente para estímulo à construção do conhecimento dos alunos.

3.1 O contexto da mediação pedagógica

Uma das coisas que muito nos incomoda é saber quais os motivos que levam à

subutilização dos recursos computacionais dentro da escola pública. Como já vimos

anteriormente, há diversos tipos de investimentos no Brasil e em outros países no que tange

ao aparelhamento das escolas públicas com computadores. No entanto não tem ocorrido um

impacto que transforme o status da educação no sentido de melhoria da qualidade do ensino e

da aprendizagem nas escolas que são impactadas por estes investimentos (REISNER, 2001

apud AREA, 2006; MARTIN, 2006; VALENTE, 2003). Se há um contexto técnico favorável,
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o que falta para que os recursos computacionais sejam incorporados na prática docente a fim

de favorecer o processo de ensino e aprendizagem?

Nossa resposta recai no valor da mediação pedagógica enquanto uma ação que possa

dar sentido ao processo pedagógico na escola e mais ainda aos recursos computacionais

disponíveis. Para tal, entendemos que o papel do professor ocupa um lugar central e

fundamental para que isso ocorra. Por esta razão focamos nosso estudo na ação dos

professores ante o uso dos SE, com o objetivo de entender sua prática, nas suas limitações e

possibilidades, e assim poder compreender um pouco mais deste cenário e propor idéias que

colaborem com os professores a fim de aperfeiçoar sua prática docente.

A grosso modo, podemos dizer que as tecnologias de informação conferem o
passaporte ao conhecimento, mas o uso adequado, eficiente e crítico destas
tecnologias é que pode garantir o visto de entrada e acesso qualificado a este
saber (PROVENZANO; WALDHELM, 2006, p. 253).

O ensino qualificado referenciado por Provenzano e Waldhelm, reflete nossa busca

pela inserção da mediação pedagógica através dos recursos computacionais. Mediação essa

compreendida aqui como:

[...] a forma de se apresentar e tratar um conteúdo ou tema que ajuda o
aprendiz a coletar informações, relacioná-las, organizá-las, manipulá-las,
discuti-las e debatê-las com seus colegas, com o professor e com outras
pessoas, até chegar a produzir um conhecimento que seja significativo para
ele (MASETTO, 2006, p. 145).

Agir de maneira crítica quando no uso dos recursos computacionais e, em especial,

sobre o uso de SE, implica, inicialmente, numa mudança de postura do professor. Esta

mudança é difícil para muitos professores, uma vez que estão acostumados e seguros com as

práticas de ensino tradicionais, onde a transmissão dos conteúdos ocupa um papel

predominante e bastante aceitável no meio social (MASETTO, 2006). Estas práticas são, de

certa forma, herdadas no período da própria formação docente zonde se depararam com

http://www.getpdf.com


61

“modelos” de professores universitários que só faziam a articulação do conhecimento através

da exposição simples dos conteúdos (LIBÂNEO, 1985).

Segundo Moran (2006, p. 16) “as mudanças na educação dependem, em primeiro

lugar, de termos educadores maduros intelectual e emocionalmente, pessoas curiosas,

entusiasmadas, abertas, que saibam motivar e dialogar”. Neste mesmo aspecto o prof. Milton

Santos (1998, p.20), diz que “o trabalho do professor é arriscado. Quem teme perigos deve

renunciar à tarefa do ensino”. Aqueles professores que estão seriamente envolvidos no

trabalho docente e assumem os riscos da profissão, enquadram-se nas características

apresentadas por Moran, os quais, de forma humilde e confiante, saem do seu estado de

conforto e ariscam-se na tarefa de ensinar e produzir conhecimento. Valorizam o ato de

educar e colaboram para promover mudanças significativas no campo educacional.

A fim de que os professores, e aqui nos dirigimos a todos, possam dinamizar sua

prática docente, devem buscar, inicialmente, uma mudança de atitude na sua prática docente,

como já vimos e procurar se situar no contexto educacional e social atual, onde as tecnologias

permeiam a prática de muitos setores e alteram formas de pensar e agir das pessoas,

repercutindo no interior da escola também (SANCHO, 2006).

Numa perspectiva histórica o cenário tecnicista foi introduzido no Brasil a partir das

reformas educacionais pós-1968 e organizado sob um sistema educacional que pudesse

favorecer a crescente ordem dos processos de produção capitalista, onde a centralização, a

burocratização, a hierarquização e a técnica eram fundamentos das atividades produtivas

(MORAES, 2002). Neste sistema de produção era preciso ter uma mão de obra qualificada de

tal forma que pudesse operar equipamentos e entender os processos automatizados pela

informatização dos equipamentos. Além de uma mão de obra qualificada era preciso criar

uma consciência coletiva que aceitasse os princípios da ordem capitalista, fundada na ótica de

que as sociedades passam por um processo natural de desenvolvimento, saindo de uma
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sociedade subdesenvolvida até chegar a desenvolvida. Isso se deu através da expansão do

sistema capitalista e foi fortemente propagada pela indústria cultural de massa e da adequação

dos programas escolares, os quais foram baseados em “procedimentos e técnicas necessárias

ao arranjo e controle das condições ambientais que assegurem a transmissão/recepção de

informações” (LIBÂNEO, 1985, p. 29).

Neste cenário surge a tecnologia educacional como um sistema que possibilita o

seqüenciamento de passos no processo da instrução programada, assemelhando-se aos

sistemas empregados na indústria. Esta forma de aplicação dos recursos computacionais na

escola estava pautada sobre o pressuposto que a aprendizagem é resultante da forma como as

condições estimuladoras estão organizadas para que o aluno modifique sua situação de

aprendizagem. Assim, o ensino pauta-se essencialmente em um “processo de

condicionamento através do uso de reforçamento das respostas que se quer obter”

(LIBÂNEO, 1985, p.31). Os computadores são então usados pelos professores como sistemas

instrucionistas a fim de obter respostas padronizadas face a objetivos preestabelecidos.

De acordo com Masetto (2006), esse cenário tecnicista deixou suas marcas até os dias

de hoje. Por um lado temos os professores que utilizam os recursos computacionais como

substituto moderno de velhas práticas de transmissão de conteúdos, ou seja, ainda mantém o

uso dos computadores numa perspectiva tecnicista. Por outro temos aqueles professores que

rejeitam o uso desses recursos, de certo modo, motivados pela forma com que foram

introduzidos no sistema escolar brasileiro, onde “impunham excessivo rigor e tecnicismo para

se construir um plano de ensino, definir objetivos de acordo com determinadas taxionomias,

implantar a instrução programada, a estandardização de método de trabalho para o professor e

de comportamentos esperados dos alunos” (MASETTO, p. 135).

Hoje os recursos computacionais nas escolas aparecem como um elemento que pode

colaborar para mudanças significativas nas práticas educativas. Esta perspectiva deixa claro
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que não são os recursos computacionais que vão alterar o cenário educativo, mas sim a ação

que os professores podem exercer sobre eles. Ou seja, os professores, como mediadores do

processo de aprendizagem podem usar os recursos computacionais e assim promover,

incentivar, motivar os alunos para a construção do conhecimento.

No que tange ao processo de ensino e aprendizagem, para que haja uma mudança de

perspectiva de uso dos recursos computacionais de uma ótica tecnicista ou instrucionista para

uma perspectiva de uso na ótica construcionista é preciso uma mudança de olhar sobre o que é

aprender nos dias de hoje. Alguns autores como (BONILLA, 2005; MASETTO, 2006;

MORAN, 2006; SILVA, 2003), concordam que a forma de aprender hoje está baseada em um

processo que transcende os muros das escolas, que está na vida, no cotidiano, nas interelações

promovidas pelos diferentes espaços sociais e pelos diferentes atores sociais.

Entretanto, isso não significa negligenciar o víeis institucional. Mesmo que a
escola que temos não considere a complexidade, a instabilidade, a
historicidade e que a educação que acontece nos demais espaços sociais
possa ser mais significativa do que aquela que acontece no âmbito
institucional, a escola é um importante espaço público de organização e
sistematização de aprendizagens (BONILA, 2005, p.79).

A escola ainda é socialmente considerada como o espaço formal de educação. É o

lócus da produção do saber sistematizado. Desta forma, cabe às escolas incorporarem formas

de ensino que promovam as interações entre alunos, professores e conhecimento de forma a

construir conceitos significativos para a vida. Aqui o professor ocupa um papel central e a

mediação pedagógica aparece como o elemento norteador da sua ação junto aos seus alunos.

Gutierrez e Prieto (1994) desenvolveram uma perspectiva explicativa da mediação

pedagógica para o ensino a distância, a qual necessita de um olhar cauteloso e crítico sobre o

tratamento dos materiais educativos que são disponibilizados para os alunos. Considerando o

professor como o sujeito que promove a mediação e o tratamento dos materiais
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disponibilizados para os alunos, os autores colocam três fases complementares como

necessárias para que ocorra a mediação pedagógica. São:

1. O tratamento com base no tema, ou no conteúdo propriamente dito. Visa tornar

acessível todas as informações aos alunos de forma que eles possam sentir-se seguros

ao se deparar com textos claros e bem organizados, possibilitando assim, a sua auto-

gestão no processo de construção do conhecimento;

2. O tratamento com base na aprendizagem, que implica em desenvolver

procedimentos mais adequados para que os alunos tenham condições de tornar a auto-

aprendizagem em um ato educativo. Ou seja, é preciso que os textos disponibilizados

apareçam com propostas de atividades, práticas e relações entre eles (hipertexto),

estimulando a ação livre do aluno enquanto alguém responsável pelo processo de

construção do conhecimento;

3. O tratamento com base na forma é tido como o momento-chave da mediação

pedagógica. A forma de apresentar os materiais pedagógicos implicará na adesão e no

interesse do aluno ao processo como um todo. Esta apresentação deve se dar, segundo

os autores, pela estética e o significado dos materiais para os alunos. Devem possuir

sua própria beleza, expressividade, originalidade e coerência a fim de que na

apresentação destes aos alunos, possa provocar a motivação para o trabalho efetivo

com esses materiais.

Consideramos que o tratamento dos materiais pedagógicos, como apresentados por

Gutierrez e Pietro, para o ensino a distância também é viável para o ensino presencial.

Lembrando que o ensino a distância herdou muitas práticas do ensino presencial baseados no

paradigma instrucional, o que rompe com o paradigma comunicacional não-linear presente

nos ambientes virtuais, deixando muitos professores numa posição desconfortável para o
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trabalho on line (SILVA, 2003). Assim ficamos bastante à vontade de “herdar” procedimentos

e boas idéias produzidas para o ensino a distância e contextualizá-los para o ensino presencial.

O tratamento dos materiais pedagógicos para o ensino presencial é tão importante

quanto para o ensino a distância. Algumas diferenciações podem ser feitas, mas a relevância

de escolher os melhores textos, contextualizando-os de forma clara para os alunos, buscando

alternativas de atividades que os estimulem a sua compreensão e também tomando os

cuidados específicos com a forma de apresentar os materiais, os quais devem ser agradáveis

aos sentidos dos alunos. Estas ações que podem e devem ser desenvolvidas no ambiente

escolar, através da mediação do professor também se refere aos softwares educativos e outros

recursos computacionais.

Tudo o que defendemos sobre a conceituação do processo de aprendizagem
numa situação educativa presencial continuamos assumindo numa situação a
distância. E as novas tecnologias terão que ser exploradas com esse intuito.
Assim, por exemplo, elas deverão ser utilizadas para valorizar a auto-
aprendizagem, incentivar a formação permanente, a pesquisa de informações
básicas e das novas informações, o debate, a discussão, o diálogo, o registro
de documentos, a elaboração de trabalhos, a construção da reflexão pessoal,
a construção de artigos e textos (MASETTO, 2006, p.153-154).

Masetto (2006) apresenta a mediação pedagógica sob a perspectiva da forma que os

professores irão tratar os materiais pedagógicos na sua prática docente. Ou seja, cabe aos

professores criarem estratégias para o emprego de técnicas convencionais ou tecnológicas a

fim de favorecer ou facilitar a aprendizagem dos alunos.

Essas técnicas convencionais dizem respeito àquelas que já são mais conhecidas no

campo educacional, mas que não são necessariamente muito usadas pelos professores.

Masetto separa-as em grupos distintos, devido suas especificidades:

1. O grupo formado pelas técnicas “usadas para iniciar um curso, despertar um grupo ou para

começar a formar um grupo”. São as “apresentações simples, apresentações cruzadas em
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dupla, complementação de frases, desenho em grupos, deslocamentos físicos dos alunos e do

professor, tempestade cerebral” (p. 147).

2. O grupo formado pelas técnicas de simulação. São: “dramatização, desempenho de papéis,

jogos dramáticos, jogos de empresa, estudos de caso” (p. 147).

3. O grupo formado pelas técnicas que colocam o aluno em contato com a realidade que vive.

São os “estágios, excursões, aulas práticas (didática, clínica), visita a obras, indústrias,

empresas, presença em ambulatórios, escolas, consultórios, escritórios, no fórum, enfim, em

locais próprios das atividades profissionais” (p. 148).

4. O grupo formado pelas técnicas de dinâmica de grupo. Como exemplo temos: “pequenos

grupos com uma só tarefa; pequenos grupos com tarefas diversas; grupos de integração

vertical e horizontal ou painel integrado; grupo de observação e grupo de verbalização (GO e

GV); diálogos sucessivos; grupos de oposição; pequenos grupos para formular questões”

(p.149).

5. O grupo das técnicas, digamos, mais comuns no meio escolar. As técnicas de aulas

expositivas e uso de recursos audiovisuais. Quando na intenção de promover a curiosidade

dos alunos sobre determinadas temáticas, com ênfase no debate e no diálogo, podem ser

consideradas como mediação pedagógica.

6. O grupo das técnicas de leituras. Estas devem ser sempre acompanhadas de estímulos

paralelos como questões sobre curiosidades do texto; relações com atividades em aulas

seguintes; clube de trovadores; reescrita do texto; relacionamento com outros textos ou

contextos, etc.

7. O grupo das técnicas de pesquisa e trabalhos com projetos, que apesar de serem mais

demoradas e complexas na sua organização e execução, são técnicas que podem estimular

bastante os alunos em termos de aprendizagem.

http://www.getpdf.com


67

Além dessas técnicas chamadas de convencionais, e ainda na perspectiva de tornar os

materiais pedagógicos elementos interessantes e motivantes para os alunos buscarem, junto

com o professor, a construção do conhecimento sobre os mais diversos conteúdos, Masetto

trás algumas técnicas que podem ser incorporadas na escola no contexto das tecnologias. E

estas são as que interessam mais para nossa discussão, principalmente no que tange a

mediação com uso dos SE.

Algumas das técnicas de mediação pedagógica por meio das tecnologias propostas por

Masetto (2006), referem-se àquelas usadas para estimular o processo de aprendizagem a

distância, como o uso de chats, grupos, listas de discussão, correio eletrônicos, fóruns, etc.

Como já comentado anteriormente, também podem ser usadas no ensino presencial como uma

forma de ampliar os espaços comunicacionais entre os alunos e o professor.

As técnicas apontadas no parágrafo anterior tratam de estratégias de mediação

pedagógica que ampliam o aspecto comunicacional e relacional entre os atores do processo de

aprendizagem, tornando a busca, catalogação, seleção, crítica e registro das informações em

um processo de construção do conhecimento.

Mais especificamente em relação à mediação com o SE, levamos em consideração que

é um recurso essencialmente presencial, mas que também tem sido empregado para execução

em ambientes da Internet, como os softwares do repositório RIVED que apresentamos na

introdução deste trabalho. Pela diversidade de tipos de softwares existentes, vamos propor

algumas idéias de possibilidades didáticas de cada um deles, na intenção de servir como

exemplo de confirmação da idéia de que a ação do professor no tratamento do conteúdo, na

escolha de procedimentos estimuladores da aprendizagem e no trato com a forma que será

apresentado tal conteúdo do software, pode fazer diferença em relação à proposta estrutural

própria da taxionomia do software. Assim, temos, retomando a taxionomia padrão de Valente

(1993), as seguintes propostas:
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g) Tutoriais – esta categoria de softwares é mais utilizada para o processo de transmissão

de conteúdos utilizando recursos de som, áudio, vídeo e animações, além de,

normalmente, possuir uma produção textual configurada na forma de hipertextos, ou

seja, textos conectados a outros textos em áreas diferentes do software. Mesmo o

software apresentando uma perspectiva instrucionista na sua estrutura, através da

mediação do professor outras relações podem ser feitas e utilizadas sob a ótica

construcionista. Observando pela perspectiva de tratamento de material (GUTIERREZ

e PRIETO, 1994), o professor pode escolher um software tutorial que tenha textos

bem elaborados, claros e de fácil compreensão para os alunos. Estes textos estando

fundamentados na idéia do hipertexto, é possível propor aos alunos que procurem

possíveis erros conceituais ou mesmo partes dos textos do software que não são claros

para eles. A partir daí pode-se utilizar, paralelamente, outros softwares tutoriais como

dicionários ou enciclopédias eletrônicas, para que os alunos procurem termos que

esclareçam as dúvidas registradas anteriormente. Outra forma é propor desafios para

que os alunos possam, através da exploração livre do software tutorial encontrar

possíveis soluções e discuti-las em grupos a fim de sistematizar uma solução para o

desafio lançado pelo professor.

h) Exercício e prática – Este tipo de software aparenta uma dinâmica em si mesmo,

porém sem a mediação do professor o aluno irá, em muitos casos, pela tentativa e erro

“acertar” o exercício e seguir para etapas posteriores, ditas “mais avançadas”. Para se

evitar tal ação o professor deve escolher softwares que possibilitem a catalogação de

exercícios, ou seja, que permita ao usuário selecionar em uma lista os exercícios que

quer desenvolver como acontece, por exemplo, no software Adoro Matemática da

Globo Mídia Center. De posse desse software o professor pode propor aos alunos que,

através do menu de configuração do sistema do software, os alunos montem um banco
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de questões sobre determinada temática, depois os alunos trocam de lugar para

responderem os exercícios selecionados pelos colegas. Ainda nesta dinâmica, pode-se

solicitar aos alunos que avaliem se os exercícios selecionados pelos colegas estão de

acordo com o que foi solicitado inicialmente pelo professor. Outra possível forma de

trabalhar este tipo de software é através do trabalho relacional, isto é, os alunos devem

observar o enunciado do exercício e fazer seu registro relacionando com o enunciado

que fundamenta tal exercício. Esta proposta pode servir como critério avaliativo do

professor, a fim de sondar se o aluno sabe fazer relações entre propostas de exercícios

e o conteúdo relativo àquele exercício.

i) Jogos – De acordo com Valente (1993, p. 10) “a pedagogia por trás desta abordagem é

a de exploração auto-dirigida ao invés da instrução explícita e direta”. Apesar da

proposta pedagógica está mais próxima da ótica construcionista, ainda há elementos

diretivos nestes jogos, uma vez que, em sua maioria, obedecem a uma linearidade no

processo de condução do jogo. Ou seja, o usuário (aluno) deve passar por níveis ou

estágios para chegar ao objetivo proposto pelo software. Desta forma, vemos que a

mediação do professor se faz necessária também para que os alunos não fiquem

limitados ou presos às telas – muitas vezes carregadas de atrativos visuais e sonoros –

e consigam estabelecer relações com os conteúdos que o professor está propondo

naquele momento. O professor pode propor um jogo com o jogo do software. Pode-se

dividir a sala em dois grandes grupos e propor aos alunos que tentem, livremente,

superar os desafios do software seguindo a sua seqüência padrão e, passando de

estágio ou resolvendo um determinado desafio, procurar rapidamente outro colega do

seu grupo que ainda não conseguiu superar o desafio e sugerir formas de resolução.

Neste momento deve ficar claro que o aluno que conseguiu superar o desafio primeiro

não pode fazer o mesmo no computador do colega e sim apontar caminhos, dando

http://www.getpdf.com


70

pistas do que pode ser feito. O professor deve ficar bastante atento e intervir sempre

que necessário para que os alunos cumpram com esta proposta. A mediação aqui

proposta visa ampliar as inter-relações e fazer com que não haja uma centralidade no

software em si. O professor deve estimular os alunos a quererem ajudar seus amigos,

mas para isso terão que passar pelo estágio do jogo. A idéia é inverter o foco do jogo

para o foco na ampliação das relações inter-pessoais, valorizando este momento.

Dentro da mesma proposta pode-se gerar um debate com os alunos a fim de sondar

qual foi o maior desafio, largar o jogo ou ajudar o colega? Valente (1993, p. 11)

propõe que o aluno “após uma jogada que não deu certo, reflita sobre a causa do erro e

tome consciência do erro conceitual envolvido na jogada errada”.

j) Programação – Este tipo de software possibilita uma maior interação do aluno com os

conteúdos, uma vez que são disponibilizadas ferramentas ou comandos

computacionais acessíveis, como por exemplo, no ambiente Logo de programação,

para a montagem de protótipos de programas que atendam às demandas do conteúdo

proposto pelo professor, porém com a liberdade de criação e condução pelo aluno.

Este tipo de software é baseado em “um ambiente de aprendizado onde o

conhecimento não é passado para a criança, mas onde a criança interagindo com os

objetos desse ambiente, possa desenvolver outros conceitos” (VALENTE, 1993, p.23).

O software de programação exige, por si só, maior interação do aluno com o processo

de construção do conceito. Desta forma, o professor poderá mediar o processo através

de sugestões, questionamentos específicos sobre o que está sendo programado pelo

aluno, intervenções relativas aos processos executados pelos alunos, estimular os

alunos a elaborarem projetos preliminares, relacionar as atividades elaboradas pelos

alunos com os conteúdos que envolvem essas atividades. Ou seja, aqui o professor

desenvolve a mediação pedagógica na sua plenitude, permitindo que os alunos
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construam sua aprendizagem e colaborando para que o clima de exploração e

criatividade dos alunos seja mantido.

k) Aplicativos – Estes tipos de softwares foram desenvolvidos para uso mais específicos

em empresas devido às suas características próprias. No entanto há diversos exemplos

de utilização desses programas no interior das escolas. Pautado na minha experiência,

diria que são os softwares mais usados no meio educacional pelos alunos e

professores. Freire e Prado (2000) desenvolveram um livro relatando como é possível

utilizar programas como processadores de texto, planilhas eletrônicas, gerenciadores

de banco de dados, programas gráficos e a Internet para montagem de um projeto

sobre o meio ambiente na escola. Embora não tenham sido desenvolvidos para uso

educacional, permitem interessantes usos em diferentes áreas do conhecimento. Para

tal é fundamental a mediação do professor para que dê sentido às várias possíveis

atividades que podem ser desenvolvidas como a construção de texto coletivo;

montagem de banco de dados sobre um levantamento de informações sobre o peso dos

livros, por exemplo; trabalhos de elaboração de desenhos para campanhas

motivacionais. Muitas idéias podem surgir para uso destes tipos de softwares, o mais

comum é integrá-los a um projeto educacional que estimule os sentidos dos alunos e

assim provoque a co-responsabilidade, a parceria na consecução do processo de

aprendizagem do aluno.

l) Simulação – Este tipo de software possibilita diversas interações dos alunos com o

computador, possibilitadas através de ambientes simulados da realidade na qual o

aluno não pode estar em contato direto, por diversos motivos. Seja por simular uma

ação embaixo d´água ou no espaço, por simular o uso de produtos tóxicos, simular

ambientes inóspitos (muito frios ou muito quentes), etc. Aqui a mediação do professor

ocorre em estimular nos alunos a necessidade de elaborarem registros das simulações
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feitas, correlacionando com os conteúdos que estão sendo simulados através do

software.

Observamos até aqui algumas possibilidades de mediação pedagógica do professor

através do uso de softwares educativos, mas é importante salientar que esse processo de

mediação não deve estar exclusivamente circunscrito ao uso desses softwares. É preciso que o

professor lance mão de diversos recursos ou técnicas a fim de manter o aluno motivado e

atento para a construção da sua aprendizagem. Além disto, cabe ao professor o ato de avaliar

o processo de aprendizagem dos alunos sem perder a perspectiva de que a avaliação deve ser

tomada como processo, desta forma, o professor deve fornecer aos alunos um retorno que os

mantenha inteiros e conscientes das suas possibilidades e das suas limitações no

desenvolvimento de determinadas atividades para que possam corrigi-las a tempo. A

avaliação numa perspectiva construcionista deve estimular o aluno na sua caminhada para

construção do conhecimento, qualificando o que ele produz e não desqualificando com um

registro pontual de uma nota inflexível. Não é julgamento do que fez e sim uma

retroalimentação que forneça subsídios para o desenvolvimento cultural, intelectual e

emocional do aluno (LUCKESI, 2001, MASETTO, 2006).

A avaliação será, portanto, um ato subsidiário da prática pedagógica, com vista
à obtenção de resultados os mais satisfatórios possíveis diante do caminho de
desenvolvimento de cada educando. [...] Deste modo, o educando poderá sentir
que sua relação com o educador é uma relação para a vida, para o seu
crescimento, para o desenvolvimento, para a construção de si mesmo e de sua
identidade, da forma como é em seu SER. (LUKESI, 2001, p. 49-50).

Entendemos que o processo de mediação pedagógica é um processo árduo e que exige

uma postura assertiva dos professores ante um cenário educacional que legitima tal prática

mas que, por outro lado, carrega ainda nos dias de hoje uma cultura medieval de concepção

escolar (LUCKESI, 2001). Há uma necessidade de posicionamento firme por parte dos

professores que vêem na educação um processo que integre todas as dimensões do ser
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humano, ou seja, que veja o ser humano na sua dimensão “bio-psico-cognitivo-social-

histórico-espiritual” (LUCKESI, 2001, p.37).

Não é fácil encontrar pessoas dispostas a, como diz o prof. Milton Santos, se arriscar

em um cenário cheio de amarras e visíveis limitações estruturais e de gestão, além de uma

formação não condizente com todo o discurso até aqui proferido. De qualquer forma este é o

desafio do professor ante um momento histórico diferenciado, no qual o acesso às

informações está ficando cada dia mais acessível a um número maior de pessoas, tornando a

tarefa docente um desafio em aprender e ensinar como selecionar as melhores informações,

sistematizá-las e transformá-las em conhecimento, num processo dialógico com os alunos,

tirando o máximo proveito dos recursos computacionais presentes na escola.
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Neste capítulo iremos apresentar o percurso metodológico seguido na presente

pesquisa. Optamos pelo uso do método do estudo de caso, por ser compatível com os

objetivos dessa pesquisa, uma vez que a análise minuciosa do caso irá nos permitir uma

investigação detalhada acerca do crescente uso de tecnologias computacionais em escolas da

rede pública estadual de Pernambuco. Ressaltamos ainda que a opção pelo estudo de caso

favorece a investigação das possibilidades de escolha e uso de softwares educativos em um

contexto natural da vida profissional do professor. De acordo com Robson (1993, p. 52) “o

estudo de caso é uma estratégia para fazer pesquisa que envolve uma investigação empírica de

um fenômeno contemporâneo particular de dentro do contexto real da vida, usando múltiplas

fontes de evidência”.

4.1 Descrições dos sujeitos

Robson (1993) diz que o estudo de caso pode ser aplicado para um indivíduo ou um

grupo pequeno de pessoas com características comuns. No nosso caso, o grupo foi

representado por 31 professores que lecionam as disciplinas de ciências da natureza (Física,

Química e Biologia) e Matemática nos Centros de Ensino Experimental de Pernambuco –

PROCENTROS – e 51 professores do ensino médio das Escolas Públicas Estaduais do

Recife. Do grupo de 31 professores dos PROCENTROS, selecionamos cinco professores a

fim de conduzir as entrevistas. Optamos por fazer a entrevista com os cinco professores que

apresentassem maior conhecimento de uso de SE na escola, partindo do pressuposto que os

professores mais “experientes” nesta área poderiam fornecer informações mais amplas no que

tange ao processo de escolha e uso de SE na escola. Assim, nossa amostra para a entrevista
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estabeleceu-se entre dois professores de Matemática, dois professores de Física e um

professor de Biologia.

O universo de professores escolhidos para compor a nossa amostra deu-se,

inicialmente, com professores das escolas estaduais vinculadas a GERE Recife Sul da cidade

de Recife que possuíam laboratório de informática em atividade. Num segundo momento,

direcionamos nossa coleta de dados também a professores dos Centros de Ensino

Experimental de PE – PROCENTROS.

A decisão de ampliarmos o universo do grupo de sujeitos deu-se a partir dos primeiros

resultados. Como os professores das escolas estaduais declararam não ter uma infra-estrutura

técnica adequada para uso de SE, partimos então para coleta de dados nos Centros de Ensino

Experimental de Pernambuco, uma vez que já era de nosso conhecimento a excelente

estrutura técnica dos laboratórios, o que facilita e possibilita o uso de SE pelos professores

dos PROCENTROS.

Nos baseamos nos seguintes critérios para seleção dos professores na amostra da nossa

pesquisa:

• Pertencerem a uma escola que possua pelo menos um laboratório de informática em

condições de uso, independentemente dos mesmos terem ou não experiência prévia

com o uso de SE.

• Serem professores do Ensino Médio (1º - 3° Ano).

• Lecionarem as disciplinas de Biologia (Ciências), Química, Física ou Matemática,

uma vez que estamos trabalhando com um demonstrativo de SE referentes a essas

áreas disciplinares, junto ao Projeto Ciência Livre.

Com o grupo de sujeitos definidos, o processo de coleta de dados da nossa pesquisa se

dividiu em duas etapas complementares, que serão detalhadas a seguir.

http://www.getpdf.com


77

1ª Etapa – Aplicação de um questionário com 51 professores do ensino médio das escolas

públicas estaduais do Recife e com 31 professores dos PROCENTROS, a fim de levantar

informações necessárias sobre a experiência e critérios de escolha dos professores em relação

aos softwares educativos.

2ª Etapa – Entrevista com cinco professores que participaram da 1ª etapa da pesquisa,

disponibilizando alguns softwares para análise do professor, como será explicado mais

detalhadamente abaixo. A escolha destes professores foi feita exclusivamente entre os

professores dos PROCENTROS, uma vez que lecionam em escolas com melhor infra-

estrutura técnica para uso de SE e pela constatação nos questionários respondidos na primeira

etapa de uma incidência maior de declaração de experiência de uso de SE por parte destes

professores.

4.2 - Descrição do campo de pesquisa

Nosso campo de pesquisa foi circunscrito na rede púbica estadual de Pernambuco, que

possuísse laboratório de informática em funcionamento, sendo realizada, num primeiro

momento, em Escolas Estaduais vinculadas à GERE Recife Sul e, num segundo momento,

nos Centros de Ensino Experimental de PE (PROCENTROS). Uma vez que todas as escolas

pesquisadas fazem parte da rede pública estadual de PE, para efeito de distinção durante

explicação neste trabalho, chamaremos as escolas vinculadas à GERE Recife Sul de “Escolas

Estaduais” e os Centros de Ensino Experimental de Pernambuco de “Centros”.
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4.2.1 – As Escolas Estaduais

A escolha pelas Escolas Estaduais se deu por três motivos principais: 1- possibilidade

de utilização dos SE na escola pelo professor; 2 – encontrar professores que possam ter algum

tipo de experiência com o uso de algum tipo de SE; e 3 – essas escolas encontrarem-se num

eixo geográfico de maior proximidade à UFPE, o que indica, na nossa perspectiva, uma

possibilidade maior de contato com as pesquisas realizadas por pesquisadores desta instituição

de ensino superior, possibilitando um grau de conhecimento diferenciado por parte dos

docentes das Escolas Estaduais, em relação à prática de pesquisa relativa ao uso de

computadores em suas várias vertentes.

Ao iniciarmos nossa coleta de dados nas Escolas Estaduais, percebemos que havia

uma incompatibilidade das informações prestadas na relação cedida pela própria GERE

Recife Sul e a estrutura real das escolas. Especificamente, na relação cedida constavam 42

escolas com laboratórios de informática instalados, enquanto que, a partir das observações

feitas nas visitas realizadas e nos contatos telefônicos com coordenadores de algumas dessas

escolas estaduais, constatamos a existência de laboratórios de informática apenas em 21 delas.

Destas 21 escolas, apenas 11 tinham seus laboratórios de informática em condições de uso

pelos alunos. Ressaltamos que ao nos depararmos com tal realidade, houve uma diminuição

considerável na nossa amostra, porém buscamos contornar tal problema ampliando nossa

coleta para os Centros, uma vez que estes possuíam uma boa estrutura de laboratório de

informática.

Os motivos que justificavam a incompatibilidade da relação cedida pela GERE Recife

Sul com a realidade são diversos: falta de sala adequada para instalação dos computadores,

estrutura física da escola depredada, a não existência do laboratório, equipamentos

sucateados, utilização dos computadores apenas pela administração escolar e um modelo de

gestão da escola que inviabilizava o uso do laboratório de informática.
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4.2.2 – Centros de Ensino Experimental

Um segundo momento de coleta foi realizado nos Centros de Ensino Experimental de

PE (PROCENTROS). O Centro de Ensino Experimental é “um programa desenvolvido pela

Secretaria de Educação em parceria com o Instituto de Co-Responsabilidade pela Educação -

ICE para melhorar a qualidade do Ensino Médio público do Estado de Pernambuco”

(PROCENTRO, sd, par. 1). O seu objetivo é o de:

[...] desenvolver um conjunto de ações inovadoras em conteúdo, método e
gestão direcionados à melhoria da oferta e qualidade do Ensino Médio da
Rede Pública do Estado de Pernambuco, contribuindo para o resgate da
excelência nesse nível de ensino e assumindo a responsabilidade de
proposições de vanguarda no conjunto de suas ações (PROCENTRO, sd,
par. 5).

Deste modo, os Centros têm uma proposta de ensino em período integral (manhã e

tarde), contando com uma equipe de docentes especializada e atualizada com novas propostas

pedagógicas bem como com uma estrutura física de qualidade, disponibilizando laboratórios

de Física, Ciência (Biologia/Química), Lingüística e Informática, além de bibliotecas com

bons acervos. Esta estrutura e a formação atualizada dos docentes nos impulsionaram para a

coleta de dados neste espaço.

No início da nossa coleta havia 14 unidades dos Centros no Estado de Pernambuco,

porém apenas quatro Centros possuíam seus laboratórios de informática em pleno

funcionamento. Os SE encontrados limitavam-se àqueles que vinham com os instrumentos

dos laboratórios de Física e que acompanhavam alguns livros didáticos de Biologia e

Química.

Com os campos e sujeitos definidos, podemos então descrever detalhadamente o

andamento das duas etapas da nossa coleta de dados.
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4.3 - Descrição da 1ª Etapa da Coleta de Dados – Mapeamento

Denominamos esta primeira etapa da coleta de “mapeamento”, pois pretendemos

montar uma visão mais geral possível sobre a realidade que se encontram os professores em

relação ao nível de conhecimento e uso de SE na prática docente. Fizemos a aplicação do

questionário junto aos professores das escolas estaduais e dos Centros, bem como um

momento de observação da estrutura que as escolas se apresentavam. Compreendeu os

seguintes momentos:

1 – Elaboração do questionário (a ser detalhado mais adiante).

2 – Contato telefônico inicial com a coordenação da escola para explicar o objetivo da

pesquisa, onde foi marcado um horário para visitarmos a escola. Estas visitas às

escolas foram cruciais no processo de triagem em relação às escolas que não possuíam

laboratórios de informática em funcionamento.

3 – Contato inicial com os professores durante visita às escolas. A fim de explicar os

objetivos da pesquisa que farão parte enquanto sujeitos e colaboradores e marcar um

melhor horário para aplicação do questionário. Em alguns casos já aplicamos o

questionário neste momento da 1ª visita à escola.

4 – Uma segunda visita às escolas, nos horários previamente agendados, para

aplicação do questionário com os professores.

4.3.1 – A Observação

Observar o campo de estudo tornou-se um importante instrumento de coleta para

verificarmos elementos que não iriam constar tão claramente nos outros dois instrumentos de

coleta que utilizamos – questionário e entrevista. Por este motivo introduzimos a observação
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assistemática (RICHARDSON, 1999), como um instrumento auxiliar e complementar para

nossa pesquisa. De acordo com Robson (1993),

A observação, em parte porque pode empregar uma variedade de formas,
pode ser usada para diversas finalidades em um estudo. É usada geralmente
em uma fase exploratória tipicamente em um formulário não estruturado,
busca encontrar o que está acontecendo em uma situação como um precursor
para o teste subseqüente fora dos critérios das hipóteses (p. 192).

Nossa observação consistiu em verificar como estavam estruturados os laboratórios de

informática das escolas visitadas, bem como a disponibilidade de computadores para o

trabalho dos professores, quer seja na área administrativa da escola ou na própria sala dos

professores. Partimos do pressuposto que a caracterização do local de trabalho dos professores

é um importante elemento que iria contribuir na nossa análise dos questionários e entrevistas,

uma vez que houve uma pergunta especificamente direcionada para a questão da infra-

estrutura de recursos computacionais na escola. Além da observação ajudar para caracterizar

melhor a estrutura das escolas visitadas, também pudemos observar alguns elementos do

comportamento dos professores em relação ao uso ou não dos recursos computacionais da

escola.

4.3.2 – O Questionário

Nossa opção pelo uso do questionário como instrumento de coleta se deu pela

característica dos dados que pretendíamos levantar, os quais visavam caracterizar o grupo de

professores quanto ao seu conhecimento sobre recursos computacionais e SE bem como

quanto aos aspectos da sua formação em relação a ação docente com apoio de recursos

computacionais.

De acordo com Robson (1993), o questionário é um eficiente instrumento de coleta de

dados, uma vez que reduz o tempo de respostas e o esforço por parte dos sujeitos em
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completá-lo. Além disso, constitui-se de um instrumento de coleta de dados eficiente ao

pesquisador pela grande possibilidade de retorno imediato após a aplicação do mesmo.

O questionário foi elaborado com questões abertas e fechadas, organizadas de forma

que trouxessem elementos que descrevessem os sujeitos e possibilitassem o grau de

conhecimento sobre suas experiências de uso softwares e de recursos computacionais.

Utilizamos variados tipos de questões fechadas, como alternativas dicotômicas (sim – não),

alternativas com respostas múltiplas e, na maioria das questões, perguntas que apresentam

alternativas hierarquizadas. As questões hierarquizadas foram elaboradas de forma que o

entrevistado pudesse marcar, numa escala de 1 [Nenhum(a)] à 7 [Muito(a)], a resposta que

mais se aproximasse da sua opinião. De acordo com Robson (1993), o padrão de freqüência

escalar possibilita separar os entrevistados que apresentam uma opinião mais formada sobre

um determinado assunto daqueles que apresentam apenas uma tendência para tal assunto. As

questões abertas do questionário foram elaboradas para fins de identificação dos entrevistados

e para possibilitar a livre resposta sobre determinada questão. Nosso objetivo com as questões

abertas é promover um espaço de expressão livre ao entrevistado, uma vez que não iríamos

aplicar a entrevista (2ª etapa) com todos eles, possibilitando um aprofundamento das respostas

dos respondentes do questionário.

Explicitaremos o questionário em seguida, apresentando as questões separadas em

blocos temáticos, de acordo com nossas categorias de análise, com uma breve explicação do

objetivo de cada um desses blocos. Para a visualização do questionário como um todo ver

(Anexo E).
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Bloco introdutório – caracterização dos sujeitos e da escola (cabeçalho, questão 5 e 6).

Escola: ___________________________________________________________ N°:______
Disciplina (s) que leciona: ______________________________________________________
Formação: __________________________________________________________________
Tempo de docência: __________________ Série(s): _________________________________
Gênero: ( ) Masculino ( ) Feminino

5. Marque na escala abaixo a qualidade da estrutura física disponível para uso de recursos
computacionais na escola em que leciona no momento.

Nenhuma _1_ : _2_ : _3_ : _4_ : _5_ : _6_ : _7_ Muita

6. Você possui acesso a softwares educativos? Onde?

( ) SIM ( ) NÃO

( ) Na escola ( ) Em casa ( ) Outro lugar: _________________________

Este bloco nos permitiu, além de identificar a área disciplinar e qual escola pertence o

entrevistado, levantar informações sobre a formação e tempo de docência dos professores, a

fim de que pudéssemos identificar se os elementos da formação favoreciam ou não o uso de

recursos computacionais e consequentemente de SE por parte dos professores. Além disso,

também teve como objetivo identificar a estrutura da escola para utilização de recursos

computacionais, na perspectiva dos professores, a fim de confrontar com nossos registros de

observação realizados durante as visitas às Escolas Estaduais e aos Centros.

1° Bloco – Conhecimento informático dos professores (questões 1, 2 e 9).

1. Das opções abaixo marque quais recursos você costuma utilizar para seu uso pessoal,
independente da freqüência de uso. Marque tantas quantas quiser.

( ) e-mail ( ) pesquisa na Internet ( ) bate-papo na Internet

( ) editor de texto ( ) planilha eletrônica ( ) PowerPoint

( ) software educativo ( ) jogos eletrônicos ( ) software gráfico

( ) scanner ( ) impressora ( ) fax

2. Por favor, marque com qual freqüência você tem usado algum recurso de informática
direcionado para o preparo das suas aulas?

Todo dia ( )

Alguns dias da semana ( )
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Um dia na semana ( )

1 ou 2 vezes ao mês ( )

Nenhum dia ( )

9. Marque na escala abaixo como você avalia seu grau de desempenho quando usa algum
software educativo com seus alunos.

Nenhum domínio _1_ : _2_ : _3_ : _4_ : _5_ : _6_ : _7_ Muito domínio

Este 1° bloco de questões nos forneceu informações sobre o perfil de uso de recursos

computacionais dos professores, tanto no aspecto de uso pessoal, quanto no aspecto de uso

para fins didático-pedagógicos com uso ou não de SE. Nosso objetivo com essas questões foi

traçar um perfil dos professores quanto à sua busca pessoal e sua visão de desempenho

pessoal em relação aos recursos computacionais e SE. Este perfil nos mostrou a dimensão

dada pelos professores na sua prática docente, em relação aos recursos computacionais e SE.

2° Bloco – Escolha e Mediação pedagógica de SE (questões 3, 4, 7, 8, 10 e 11)

3. Marque na escala abaixo com qual freqüência você utiliza qualquer tipo de software
educativo para o preparo das suas aulas?

Nenhuma _1_ : _2_ : _3_ : _4_ : _5_ : _6_ : _7_ Muita

4. Marque na escala abaixo o grau que mais se aproxima da sua experiência de uso de
software educativo na sala de aula.

Nenhuma _1_ : _2_ : _3_ : _4_ : _5_ : _6_ : _7_ Muita

7. Você usa ou já usou algum software educativo nas suas aulas?

( ) SIM ( ) NÃO

8. Quais os tipos de softwares educativos que você costuma utilizar nas suas aulas?

___________________________________________________________________________

10. Na escala abaixo marque qual o grau de ganho pedagógico que você considera que um
software educativo possa trazer para uma aula.

Nenhum _1_ : _2_ : _3_ : _4_ : _5_ : _6_ : _7_ Muito
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11. Você vê vantagem em usar recursos tecnológicos na sala de aula? Se sim, quais as
vantagens? Se não, por quê?

___________________________________________________________________________

Este bloco composto por duas questões abertas e quatro questões fechadas teve como objetivo

identificar a prática do professor em relação à forma que vê o uso de SE e de recursos

computacionais na sua prática docente, indicando alguns elementos que caracterizam os

critérios de escolha de SE pelos professores. Partimos do pressuposto que a visão do professor

estava diretamente relacionada à sua prática ou, ao menos, ao seu conhecimento sobre a

utilização desses recursos, identificando sua postura ou atitude relativa ao processo de ensino-

aprendizagem com uso de recursos computacionais.

3° Bloco – Questões de usabilidade do SE (questões 12 e 13)

12. Um bom software educativo, para seu uso na escola, é aquele que apresenta (marque mais
de um se necessário):

( ) Som ( ) Figuras ( ) Vídeos ( ) Animações

( ) Questões relativas ao conteúdo proposto pelo software
( ) Acesso às respostas das questões

( ) Ambientes de simulação

( ) Atividades em forma de jogo

( ) Atividades exemplo para o professor

( ) Manual do software

13. O que você procura ou procuraria em um software educativo?

___________________________________________________________________________

Neste bloco final procuramos identificar aspectos do conhecimento do professor em relação

às características técnicas e pedagógicas dos SE. As questões foram elaboradas de forma

fechada e aberta para que pudéssemos extrair o máximo de informações relevantes que devem

acompanhar um SE. A questão 12 trouxe algumas características que a literatura sobre
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avaliação de software aborda como sendo importante e necessária ter em um SE (DÍAZ-

ANTÓN; PÉREZ; GRÍMAN; MENDOZA, 2002). A questão 13 visou abrir um espaço para

que o professor expressasse, à sua maneira, quais outros elementos deviam estar presentes em

um SE.

4.4 – Descrição da 2ª Etapa – Revelação

Denominamos esta segunda etapa de “revelação”, pois, a partir dos dados coletados,

pretendemos revelar a situação real na qual se encontram as Escolas Estaduais e os Centros

em relação ao efetivo uso de SE e dos recursos computacionais disponíveis. A revelação se

faz possível aqui uma vez que contamos com um suporte dos questionários da primeira etapa

e do processo de observação que fizemos a cada visita às escolas, a fim de somarmos à

entrevista com os professores (instrumento de coleta principal desta segunda etapa).

Revelação implicou em desvendar elementos até então ignorados ou desconhecidos

sobre nosso objeto de pesquisa que estão implicitos. Esta revelação se deu tanto com o apoio

do questionário, quanto o registro gravado das falas dos professores entrevistados nesta etapa

da coleta de dados. Para tal, estabelecemos os seguintes passos para sua implementação:

1 – Seleção dos professores a serem entrevistados partindo dos questionários

respondidos na 1ª etapa da pesquisa. Esta seleção seguiu os seguintes critérios:

1.1 – terem respondido todo o questionário aplicado na 1ª etapa;

1.2 – terem declarado no questionário conhecimento de uso de SE, uma vez que

queríamos explorar os critérios que possuem para escolha de tais softwares.

1.3 – serem professores dos Centros, uma vez que estes possuem uma estrutura

de laboratório de informática e disponibilidade de computadores na sala dos
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professores, facilitando a análise do SE que foi deixado com o professor antes da

entrevista.

2 – Elaboração das perguntas para a entrevista semi-estruturada, a qual será detalhada

mais adiante.

3 – Seleção dos SE que foram entregues aos professores para efeito de análise.

Consideramos a entrega deste SE como um procedimento que facilitou o acesso dos

professores a um SE específico da sua área disciplinar (Física, Matemática, Biologia, ou

Química), uma vez que não tínhamos a garantia que o professor poderia ter acesso a SE

na escola. Esses SE foram selecionados a partir do banco de dados do Projeto Ciência

Livre.

4 – Entrega do SE, em CD-ROM, para os professores escolhidos para a entrevista e

agendamento da data da entrevista entre 10 e 20 dias – à escolha do professor – depois

da entrega do SE, para que eles tivessem tempo hábil para instalação e análise do SE

sugerido por nós.

5 – Aplicação da entrevista na própria escola onde os professores lecionam.

4.4.1 – A Entrevista

Segundo Robson (1993), entrevista é um tipo de conversação com um propósito

definido. Caracteriza-se por sua flexibilidade em relação às perguntas que se pretende fazer a

fim de explorar a opinião do entrevistado em relação ao conhecimento e atitudes que tem em

relação ao objeto da entrevista. No nosso caso, buscamos explorar ao máximo o

posicionamento do professor em relação aos critérios de escolha e uso de SE na escola, como

também obter informações importantes quanto ao conhecimento dos professores em relação

aos recursos computacionais disponibilizados na escola para uso didático.
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Optamos em realizar uma entrevista semi-estruturada, pois consideramos que algumas

características deste tipo de entrevista favoreceram o alcance do nosso objetivo. De acordo

com Robson (1993)

A entrevista semi-estruturada possibilita ao entrevistador preparar uma série
de perguntas antecipadamente, mas está livre para modificar sua ordem
baseado em sua percepção do que lhe parece mais apropriado no contexto da
‘conversação’, pode mudar a maneira que as perguntas são expressas, pode
dar explanações, pode deixar de fora as perguntas particulares que parecem
impróprias com uma opinião particular do entrevistado [...] (p. 231).

Após definirmos o tipo de entrevista, elaboramos algumas questões que não puderam

ser contempladas no questionário, devido à possível abrangência das respostas. Dirigimos-nos

às escolas para agendar pessoalmente com os professores um melhor horário para aplicação

da entrevista, aproveitando este momento para deixar o CD-ROM para análise dos

professores. O agendamento das entrevistas seguiu uma ordem de distribuição dos Centros,

começando onde os primeiros questionários foram aplicados.

Após a realização de todas as entrevistas, realizamos a transcrição das mesmas,

preservando as expressões dos entrevistados, mantendo o tom de conversa bem como as

expressões e vícios de linguagens próprias dos entrevistados. Acreditamos que a manutenção

desta estrutura lingüística aponta aspectos nos discursos dos professores que nos permitiu

obter, através da análise de conteúdo, “indicadores que permitam inferir conhecimentos

relativos às condições de produção/recepção dessas mensagens” (BARDIN, 1999, p. 223).

O roteiro da entrevista utilizado, o qual será apresentado a seguir, também foi

organizado em blocos temáticos de acordo com nossas categorias de análise, contendo uma

breve explicação do objetivo em cada um dos blocos. Para a visualização do roteiro da

entrevista como um todo ver Anexo F.
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Bloco introdutório – caracterização dos sujeitos e da escola (questões 1, 2, 3 e 4)

1 – Qual o seu nome, a escola que trabalha e a sua formação?

2 – Você já teve alguma formação específica para uso de recursos computacionais?

2.1 – De onde você atribui o seu conhecimento de informática?

3 – Neste seu campo de conhecimento de recursos tecnológicos, qual o espaço que você

atribui ao conhecimento de softwares educativos?

4 – Qual a sua avaliação em relação á disponibilidade de computadores para uso didático dos

professores aqui nesta escola?

Este bloco objetivou a caracterização do entrevistado, explorando sua formação inicial

e continuada, principalmente no que tange à formação para uso de recursos computacionais e

SE. Também introduzimos neste momento da entrevista um espaço para a manifestação livre

do professor em relação à forma que os recursos computacionais são utilizados na escola.

1° Bloco – Conhecimento informático dos professores (questões 5 e 6)

5 – Na sua opinião, qual o papel do computador na escola? E dos softwares educativos

especificamente?

6 – Você poderia me citar quais os softwares educativos que você usa ou já usou?

Este curto, mas importante bloco de questões objetivou levantar informações dos professores

em relação ao conhecimento específico sobre os conceitos que tem em relação ao uso de

recursos computacionais na escola e, especificamente, em relação ao uso de SE, inclusive em

relação ao seu conhecimento sobre a classificação dos softwares.
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2° Bloco – Mediação pedagógica (questões 7, 14 e 15)

7 – Qual(is) dele(s) você aplicava com os alunos em um contexto de sala de aula?

7.1 – Se sim, como era feito?

14 – Se você fosse aplicar este software com seus alunos aqui na escola, qual seria seu

procedimento? (tempo de planejamento e execução, forma de aplicação, avaliação, etc.)

15 – O que te leva a escolher um determinado SE para o trabalho em sala de aula?

Este bloco objetivou levantar informações que refletissem os procedimentos concretos de uso

de SE na escola mediados pela ação do professor, o que implicou em trazer também à

“conversa” com os professores, a declaração de critérios específicos para escolha de SE para

fins de uso didático.

3° Bloco – Questões de usabilidade do SE (questões 8 a 13)

8 – Em relação específica ao software que te dei para analisar, qual sua impressão inicial ao

manipulá-lo?

9 – Como você considerou o manuseio deste software?

9.1 – Você recorreu ao manual em algum momento? Qual a sua impressão sobre o

mesmo?

10 – Você considera que este software trás algum ganho pedagógico?

10.1 – Quais seriam estes ganhos?

11 – O que você poderia me falar em relação ao(s) conteúdo(s) apresentado(s) no software?

12 – Você recorreu a alguma sugestão de atividade?

12.1 – Por que sim ou por que não?
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12.2 – O que você achou desta(s) sugestão(ões)?

13 – Você acha viável o uso deste software no contexto de sala de aula aqui nesta escola?

13.1 – Se sim, como seria feito?

13.2 – Se não, por quê? Qual o motivo?

Este bloco final referiu-se aos SE que entregamos ao professor em CD-ROM, o qual

possibilitou o relato específico sobre a usabilidade de um SE, bem como suas dificuldades ou

não de instalação. Partimos do pressuposto que o relato do professor sobre a usabilidade de

um determinado SE possibilitaria a indicação de características técnicas que desejasse ver em

um software, o que influi no seu processo de escolha de SE. Dedicamos um número maior de

questões à este bloco a fim de possibilitar a maior clareza possível do professor, durante a

entrevista, sobre os aspectos que pretendíamos levantar para posterior análise.

Finalizada esta parte de descrição dos nossos instrumentos, continuamos nossa

“revelação” abordando aspectos sobre os SE que preparamos para entrega em CD-ROM aos

professores no momento de agendamento das entrevistas.

4.4.2 – Softwares utilizados

No momento de agendamento da entrevista com os professores, entregamos um CD-

ROM contendo o SE específico da disciplina do professor a ser entrevistado. Neste CD-ROM

foram colocados arquivos de sugestão de atividades elaboradas pelos pesquisadores

integrantes do Projeto Ciência Livre bem como atividades retiradas dos sites dos

desenvolvedores dos softwares, como no caso do Modellus para a área de Física e

Matemática. Além das atividades, incluímos também no CD-ROM os respectivos manuais

dos softwares em português e um guia de instalação “passo a passo” para facilitar o processo
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para os professores, caso não contassem com a ajuda de um técnico ou alguém “mais

experiente” para o processo de instalação do software.

A idéia de fornecer um CD aos professores foi inspirada pela forma estrutural do

Projeto Ciência Livre que tem, dentre suas funções, fornecer um CD contendo SE em diversas

áreas, inclusive o sistema operacional Linux. No Projeto Ciência Livre esse CD é chamado de

Live CD, sendo estruturado numa base Linux auto-executável, ou seja, que possibilita a

execução direta a partir da inserção na unidade (drive) de CD-ROM do computador, sem a

necessidade de instalação dos softwares contidos no Live CD. No nosso caso, não utilizamos

o Live CD do Ciência Livre, uma vez que o Projeto ainda estava em andamento e não

constavam de todos os SE que queríamos adotar para esta pesquisa.

Os softwares que utilizamos para esta segunda etapa foram: o Modellus para a

disciplina de Física; o Geogebra e o Modellus para a disciplina de Matemática; e o

Carbópolis para a disciplina de Química e Biologia. A escolha desses softwares se deu pela

característica técnica que possuem dentro da concepção de software livre, nos dando liberdade

para distribuí-los sem nenhum tipo de problema de ordem jurídica, isto é, sem transgredir os

direitos autorais dos desenvolvedores. Além dessa característica técnica, percebemos durante

nossa observação, nos momentos de aplicação do questionário, que alguns professores já

tinham utilizado esses programas em outros contextos, o que também nos motivou para a

escolha dos mesmos.

Todos os softwares foram devidamente testados após serem “queimados” no CD-

ROM, a fim de que não houvesse impedimento para instalação nos computadores pessoais

dos professores ou nos computadores das escolas que lecionam. No momento da entrega dos

CD-ROM contendo o SE de cada área disciplinar, especificamos, para cada professor, nosso

objetivo com tal procedimento que era justamente fornecer a ele uma possibilidade de acesso

ao SE, independente se ele tinha ou não acesso a estes nas escolas ou nas suas casas.
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Solicitamos aos professores que instalassem os SE e explorassem o máximo possível,

pensando em uma maneira de aplicar estes SE com seus alunos. Nosso objetivo com essa

solicitação era verificar como o professor dedica seu tempo de planejamento para o preparo

de uma aula com apoio de SE, mesmo que seja uma aula hipotética. A análise do SE neste

momento possibilitou ao professor conhecer detalhes da usabilidade e das possibilidades

didáticas de uso do mesmo, o que acreditamos ter influenciado diretamente nos seus critérios

de escolha do SE.

4.5 – Procedimentos para análise dos dados

A análise de dados foi realizada com base nas teorias apresentadas no corpo teórico

desse estudo, por entendermos que esse fenômeno necessita de diferentes olhares devido à sua

abrangência e variedade de questões que norteiam os aspectos relativos à escolha e uso de

software educativo na escola pública.

A fim de facilitar o desenvolvimento da análise, tratamos os dados coletados sob a

perspectiva da análise de conteúdo, a qual confirmou as categorias estabelecidas a priori dos

instrumentos de coleta de dados. Foram três categorias de análise (Anexo G) que definimos e

discutimos. A saber: 1. conhecimento informático do professor; 2. questões de usabilidade do

software educativo (SE); e 3. mediação pedagógica através de recursos computacionais.

Destas três categorias emergiram temas circunscritos nas falas dos professores entrevistados,

as quais buscamos confronta-las, em alguns casos, com as respostas dadas aos questionários.
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Partiremos de uma perspectiva de análise que confronta os dados obtidos com as

teorias adotadas na nossa fundamentação teórica, por entendermos que nosso objeto de estudo

necessita de diferentes olhares teóricos devido à sua abrangência conceitual.

A fim de facilitar o desenvolvimento da análise tratamos os dados coletados sob o

formato da análise de conteúdo, a fim de que pudéssemos colocar em evidência aspectos da

comunicação estabelecida nos momentos de questionário e de entrevistas com os professores.

De acordo com Bardin (2004, p. 33), “a análise de conteúdo aparece como um conjunto de

técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de

descrição do conteúdo das mensagens”. Bardin esboça a idéia de que o pesquisador é como

um “arqueólogo” que trabalha com fragmentos que retratam determinados fenômenos ou

ainda como um “detetive” que trabalha sobre as evidências através de procedimentos “mais

ou menos complexos”. Assim, buscamos inicialmente “descrever” nossos fragmentos,

organizando-os e reagrupando-os para dar forma aos mesmos a fim de que, pela “inferência”

baseada em indicadores (quantitativos ou qualitativos) pudéssemos encontrar significados

implícitos ou explícitos nas entrevistas, recortando-os para que fossem devidamente

interpretados.

A opção por uma análise qualitativa nos levou ao tratamento dos dados através da

análise temática, a qual nos possibilitou encontrar temas específicos que estão circunscritos

nas falas dos professores entrevistados, temas estes que se relacionam diretamente com as

categorias encontradas após o processo de descrição dos dados (ver Anexo G). Temos assim

três categorias oriundas da análise a priori dos instrumentos de coleta de dados e confirmadas

nas observações e entrevistas realizadas. Estas categorias se relacionam diretamente com o

marco teórico deste estudo. São elas:
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1. conhecimento informático do professor;

2. questões de uso do software educativo (SE);

3. a mediação pedagógica através de recursos computacionais.

A categoria “conhecimento informático do professor” refere-se aos elementos

constitutivos da formação dos professores entrevistados, os quais apontam para uma grande

carência no que diz respeito a formação específica para uso de recursos computacionais na

escola e consequentemente uso de SE. De modo específico, nesta categoria analisamos três

aspectos que são: o tempo de formação, sua especificidade e a qualidade atribuída a esta pelos

professores. Esta categoria nos ajudou a verificar a relação direta e indireta da formação

inicial e continuada dos professores como sendo um elemento fundamental na perspectiva dos

professores participantes desta pesquisa.

A categoria “questões de uso do SE” refere-se aos aspectos que possibilitam ou não a

ação do professor sobre o software educativo, inclusive indicando alguns critérios que o

influencia para a escolha de um determinado tipo de SE, como a interatividade, a facilidade de

uso e a necessidade de uma linguagem acessível para os alunos. De modo específico,

surgiram alguns temas como: a gestão escolar, a postura do professor e a viabilidade estrutural

da escola para uso de recursos computacionais. Esta categoria revela parte do nosso objeto de

pesquisa – escolha de software pelo professor – e serve de base para entendermos melhor a

terceira categoria que trata sobre a mediação pedagógica sobre o uso do SE.

A categoria “mediação pedagógica através de recursos computacionais” refere-se a

prática de uso adotada pelos professores, a qual se mostra perdida entre os paradigmas

instrucionista e construcionista quando no tratamento de uso do SE com seus alunos.

Consideramos a análise desta categoria como um aspecto fundamental para elucidação dos

http://www.getpdf.com


97

motivos de escolha que o professor tem sobre determinados SE, bem como aponta para uma

prática ainda muito restrita de uso do software.

Os dados relativos a cada categoria acima mencionada serão apresentados

separadamente, considerando os dados coletados nos questionários aplicados junto aos

professores dos Centros e os dados coletados junto aos professores das Escolas Estaduais.

Essa separação se deu devido a diferenciação qualitativa entre esses dois espaços escolares,

uma vez que os professores dos Centros possuem uma infra-estrutura física e humana mais

propícia para o uso de recursos computacionais do que os professores das Escolas Estaduais.

Ao mesmo tempo em que descrevemos cada categoria emergente dos dados, faremos

uma comparação entre os dados apresentados pelos 31 professores dos Centros com os 51

professores das Escolas Estaduais, a fim de apresentarmos um panorama mais amplo. O

objetivo é de revelar aproximações e afastamentos diante das realidades das Escolas Públicas

e dos Centros, uma vez que possuem características bastante distintas e particulares apesar de

ambas serem submetidas à mesma gestão educacional da Secretaria de Educação do Estado de

Pernambuco.

5.1 – 1ª CATEGORIA

CONHECIMENTO INFORMÁTICO DOS PROFESSORES

A formação de professores para uso de recursos computacionais na escola tem sido

alvo de preocupação de diversos autores (ABRANCHES, 2003; SAMPAIO; LEITE, 2000;

SILVA, 2005; VALENTE, 2003;), uma vez que o professor tem sido visto como um elemento

central para que haja uma mediação pedagógica entre as tecnologias e os alunos no contexto

escolar. De acordo com Valente (2003, p. 23), “no contexto prático, o professor necessita lidar

com a coexistência de concepções e valores educacionais distintos. Isto gera dúvidas,
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conflitos e muitas vezes o professor se sente solitário, sem apoio dos colegas e da instituição,

para recriar dinâmicas inovadoras”.

Para que o professor lide com o contexto da práxis pedagógica em relação ao uso de

recursos computacionais e, mais especificamente, com o uso de SE, entendemos que a sua

formação inicial deve contemplar conteúdos que o auxiliem a dissipar dúvidas e conflitos

naturais de quem atua com recursos “inovadores”. Este auxílio precisa ser refletido na prática

docente a fim de que esta não seja um momento de ação isolada e nem de isolamento do

professor que busca o conhecimento por conta própria (SAMPAIO; LEITE, 2000).

No processo de análise da categoria “Conhecimento Informático dos Professores”,

encontramos alguns elementos presentes nos discursos dos professores, como também

elementos implícitos, tal como a valoração dada aos cursos de capacitação. Desta forma, os

temas que surgiram na nossa análise tratam a respeito do tempo de formação, considerando

sua atualização e a valoração dada pelos professores; tratam da especificidade da formação no

sentido de valoração da formação formal e informal. Por fim, um terceiro tema surge

enfocando o aspecto da qualidade da formação, onde a contextualização da formação, a

perspectiva do professor e o investimento público para esta formação surgem como fontes

reveladoras da qualidade atribuída à formação dos docentes aqui participantes.

5.1.1 – Tempo de conclusão da formação docente

Não é foco e nem objetivo da nossa pesquisa analisar os aspectos específicos à

formação docente. No entanto, o tema “Tempo de Conclusão da Formação Docente” emergiu

nos dados como relevante no processo de escolha de SE adotada pelos professores. Por esta

razão, tratamos um pouco sobre este tema, considerando as influências que a formação inicial
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e continuada dos professores tem sobre suas posturas ante os recursos computacionais,

indicando alguns critérios de escolha e uso de SE nas escolas que lecionam.

Dentre o universo de professores dos Centros (31 professores) todos são graduados nas

suas áreas específicas, destes, 26% são especialistas e 10% possuem mestrado. Dentre os

especialistas, apenas 01 professor afirma ter especialização em informática educacional. Este

professor é vinculado a um dos Centros e atuou como professor multiplicador do NTE

(PROINFO) em Recife, estas informações nos indicam que este professor apresenta uma

maior familiaridade com o uso de recursos computacionais na escola e, em especial, com o

uso de SE.

TABELA 1 – Formação de professores dos Centros
Formação dos Professores QTD %
Graduados 20 65
Especialistas 7 23
Especialista em TIC 1 3
Mestres 3 10
Doutores 0 0

Dentre o universo dos professores das Escolas Estaduais (51 professores), temos

também todos com suas graduações específicas, destes 22% são especialistas e não

encontramos nenhum com mestrado ou doutorado.

TABELA 1.1 – Formação de professores das Escolas Estaduais
Formação dos Professores QTD %
Graduados 40 78
Especialistas 11 22
Especialista em TIC 0 0
Mestres 0 0
Doutores 0 0
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Durante o processo de visitas às Escolas Estaduais e aos Centros para aplicação do

questionário, observamos que o tempo de conclusão da formação docente tem exercido certa

influência na postura do professor em relação ao uso de recursos computacionais.

Especificamente, o grupo de professores das Escolas Estaduais que têm acima de 10

anos de docência – 75% (ver Tabela 2 abaixo) – revelou certa resistência para responder ao

questionário, afirmando, em alguns casos, que não viam porque participar desse “negócio de

informática na escola”, para mudar a sua prática docente, a tanto consolidada, só por causa de

uma máquina. Ao mesmo tempo, constatamos que houve, neste grupo de professores, uma

forte incidência de respostas em branco nos questionários respondidos. Desta forma,

consideramos que a presença de uma postura defensiva do professor torna a possibilidade de

uso de SE, ou de qualquer recurso computacional, algo extremamente distante de se tornar

realidade dentro da escola.

TABELA 2 – Tempo médio de docência dos professores das Escolas Estaduais
Período médio de docência QTD %
De 1 a 5 anos 10 20
De 6 a 10 anos 3 6
De 11 a 16 anos 10 20
De 17 a 32 anos 28 55

Prado e Valente (2003) dizem que deve haver abertura do professor para conviver com

concepções pedagógicas diferenciadas no contexto escolar, a fim de que consigam se adaptar

as idas e vindas que o processo educacional impõe às escolas. Assim, “é preciso fomentar a

vontade do professor de estar construindo algo novo” (p. 23) em busca da construção de um

referencial pedagógico que inclua o uso das tecnologias como algo mais “natural” ao processo

de ensino e aprendizagem.

Sabemos que há diversos fatores que podem causar certo “bloqueio” dos professores

em relação à mudança da sua prática docente. A partir do momento que eles têm que se
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confrontar com estruturas escolares sucateadas, salários baixos, insegurança, desvalorização

social da sua profissão, longa jornada de trabalho, altos índices de evasão e repetência, falta

de motivação, etc. O somatório desses fatores contribui para manter ou gerar uma postura de

distanciamento dos professores em relação à incorporação dos SE nas suas práticas. Como

podemos constatar na fala de um dos professores entrevistados abaixo.

E2: O professor ainda, eu acho que está um pouco assim..., não
descobriu muito da utilidade do computador como um recurso, uma
ferramenta didática. A gente ainda está um pouco assim, digamos,
não quebrou ainda..., é uma barreira que a gente tem da utilização do
software como um recurso educativo.

Ainda de acordo com nossas observações e nas entrevistas com os professores dos

Centros, foi ressaltado o problema do tempo. Ao observamos as ações dos professores nas

Escolas Estaduais, a “falta de tempo” foi a primeira reclamação que surgia no meio de muitas

outras que faziam enquanto preenchiam os questionários. Já entre os professores dos Centros,

o fator “falta de tempo” surgiu em 3 das 5 entrevistas como um forte elemento impeditivo de

uso do SE, como podemos constatar em algumas falas abaixo, relacionadas com a prática de

uso de SE junto aos alunos e como forma de planejamento também.

E3: Você pensa que tem muito tempo, mas não tem não. Quanto mais
tempo você tem mais aula você tem, mais coisa pra fazer você tem. O
tempo é muito curto pra capacitação, o atropelamento é muito, é
terrível, o planejamento da gente.
E4: o problema é a gente achar esse tempo pra ir lá [no laboratório]
porque o período que a gente está fora, a gente está preparando aula,
está preparando material pra trabalhar com eles.

E5: Primeiro, falta de tempo pra você fazer, então se você pega um
pronto e você vai executar, é bem mais prático no nosso caso que é
corrido [...] como eu não tenho muito tempo de elaborar, fazer as
figurinhas, programar na realidade, eu procuro aquele [software] que
está dentro do assunto que eu estou trabalhando, não num nível muito
alto porque eles não vão entender assim.

O leitor pode estar se questionando neste momento, qual é a ligação entre os

problemas apresentados e o tempo de conclusão da formação docente? Entendemos que a
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exposição do professor a esta gama de problemas por um tempo maior resulta em um

descrédito em relação as mudanças que hoje são postas às escolas. Em estudos psicológicos

este fenômeno de bloqueio ou de distanciamento intencional de mudanças da prática

pedagógica pode ser explicado como um sintoma de burnout. “O burnout do docente se

caracterizaria por uma exaustão dos recursos emocionais próprios, em que são comuns

atitudes negativas e de distanciamento para com os alunos e a valorização negativa de seu

papel profissional” (MORENO-JIMENEZ, 2002, p. 12). Os autores ainda colocam que o

tempo de trabalho docente está diretamente relacionado com o surgimento do burnout.

Numa perspectiva de construção do conhecimento podemos dizer que a desatualização

relativa ao tempo que o professor concluiu seu curso de formação inicial implica em um

distanciamento dos conceitos teóricos que fundamentam a prática docente, sendo esta

executada preponderantemente sob a base dos saberes experienciais (TARDIF, 2002), como

vemos na fala do prof. E5:

E5: Eu me inscrevi, fiz iniciação em informática.
E: É recente?
E5: Não, já faz tempo, faz tempo. Depois só o que eu utilizo na
prática que ficou, né? Como sempre, por exemplo, planilha não me
lembro mais, é claro que vi no curso, mas não me lembro porque não
trabalho com ele.

5.1.2 – Especificidade da formação

Diante da dinamicidade que é o ambiente escolar, alguns professores buscam a

atualização em cursos de capacitação oferecidos pelo Estado ou em outros cursos que tratam

de conceitos específicos de informática. Apesar de participarem desses cursos de capacitação

docente, falam com certo descrétido dos mesmos, por conta da forma que são feitos.

E5: Ahhh..., faz muito tempo, foi exatamente, acho que logo quando
lançou, foi o Modellus, creio que sim. O software Modellus, só que
não me lembro mais. Mas teve essa capacitação.
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E3: Fiz curso de..., fiz até um no NTI na Universidade, mas só
informática básica. [...] Eu já mexia e fui pra ver se tinha alguma
coisa diferente, aí não tinha, era só o básico mesmo [...] O que sei... a
gente aprendeu catucando mesmo.

A especificidade da formação do prof. E3 está mais relacionada com sua busca pessoal

do que com os cursos citados nas entrevistas, o que caracteriza a forma com o qual o

professor se aproxima ou se distancia dos recursos computacionais. Tal como levantado por

Sampaio e Leite (2000):

As falhas e limitações dos Cursos de Formação de Professores talvez sejam
inerentes à própria natureza deles, visto que dispõem um tempo determinado
para formar um profissional que necessita de formação permanente, pois está
permanentemente se deparando com os desafios cotidianos próprios da
relação pedagógica que tem com os alunos (SAMPAIO; LEITE, 2000, p.
70).

Devido às limitações dos cursos de formação, cabe ao professor buscar o

aprimoramento dos seus saberes e a busca por novos conhecimentos. Esta busca deve estar

circunscrita nas suas experiências práticas enquanto docente e enquanto sujeito social que

também absorve conhecimentos no seu dia-a-dia através das suas experiências pessoais e

profissionais (SAMPAIO; LEITE, 2000). O professor deve estar em constante atualização,

uma vez que ele é parte essencial do processo de formação de jovens que vivem sob um meio

social cheio de mudanças. Estas mudanças requerem dos alunos algo mais que uma mera

memorização de conteúdos, mas que eles tenham condições de buscar, selecionar e elaborar

criativa e criticamente os conceitos estudados, auxiliando-os na sua formação integral

enquanto sujeitos históricos (LIBÂNEO, 1985).

Desta forma, entendemos que os saberes da formação do professor para uso de

recursos computacionais contribui para que haja uma postura diferenciada em relação aos

critérios para escolha e uso de tais recursos. No entanto, no que tange ao conhecimento

específico sobre SE e/ou recursos computacionais, verificamos que não se faz presente na
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maioria dos professores entrevistados. De acordo com a Tabela 1 (pg. 100), vemos que apenas

um professor possui tal saber da formação. Os demais professores declaram possuir

conhecimento informático baseado na sua experiência pessoal, ou seja, na sua busca curiosa

em acessar os recursos computacionais e SE, ou participando de cursos de capacitação

oferecidos pelo Governo do Estado. No entanto, na maioria dos casos, tais cursos de

capacitação não conseguiram influenciar na prática docente, ficando apenas no campo teórico

sem relação direta com a prática do professor, como constatamos nas falas dos professores E3

e E4 abaixo.

E3: A gente vai aprendendo assim, com os colegas porque tem sempre
um que sabe alguma coisa a mais. Meu marido mexe muito com
computador, aí ele me ensina o Corel Draw, o Photopaint... vou
aprendendo em casa mesmo.

E4: Sim. Pela Secretaria de Educação mesmo. [...] Acho que foi em
98, 2000. [...] fazer o professor se familiarizar com a ferramenta
‘computador’. Então, tinha a programação básica Windows, Excel,
pentium e depois a gente teve uma outra e aí já era mais específico, a
gente ia estudar alguns softwares pra poder trabalhar com os alunos
em sala de aula. [...] Trabalhei no caso aquele da Editora Globo, o
Corpo Humano. Só foi esse que a gente trabalhou em cima. Não tem
mais nenhum outro. [...] Eu aprendi na marra. Autodidata!

De acordo com pesquisa recente de Silva (2005), a carência de conteúdos relacionados

com a informática educacional no currículo dos cursos de Licenciatura em Matemática tem

sido um fator negativo na formação dos saberes necessários para a prática docente. Esta

autora ainda afirma que o saber docente sobre o uso de recursos computacionais vem das

experiências práticas dos mesmos, ou seja, aqueles saberes constituídos na ação com recursos

computacionais na escola. Como constatamos na fala do prof. E4 – “Eu aprendi na marra.

Autodidata!”.

Confrontando com nossos dados, podemos afirmar que a ausência de formação

específica para uso de recursos computacionais, em vários cursos, somadas às dificuldades de

acesso a estes recursos na escola pública, impossibilita a construção desse saber prático ou
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experiencial. No entanto, entendemos este saber como essencial para que os professores

possam ter segurança teórica e prática para uma tomada de decisão em relação aos seus

critérios de escolha de SE para uso em sala de aula.

5.1.3 – Qualidade da formação

5.1.3.1 – Contextualizando a formação

De acordo com Valente (1999), o processo de formação de professores para uso de

recursos computacionais vem acontecendo no Brasil desde 1983, aplicando abordagens

metodológicas diferentes, como nos casos do EDUCON, dos Centros de Informática na

Educação (CIEds), nos cursos FORMAR I e II e nos cursos de capacitação oferecidos pelos

NTEs. As diferentes abordagens metodológicas aplicadas são dependentes das condições

estruturais, da disponibilidade de pessoal especializado para ministrar tais cursos e/ou da

própria demanda das escolas.

A qualidade da formação docente para uso de recursos computacionais depende muito

da abordagem metodológica aplicada nestes cursos e ao engajamento do professor ao mesmo.

Valente (1999) ressalta que a abordagem utilizada era centrada na simples transmissão de

informação sem considerar o contexto da práxis docente. A busca para suplantar esta falha

metodológica foi empregada em cursos de formação continuada de professores da rede

pública estadual de São Paulo, oferecidas pelo Núcleo de Informática Aplicada à Educação

(NIED) da Universidade Estadual de Campinas. Estes cursos são realizados no próprio

contexto de trabalho do professor e são baseados na abordagem metodológica do

construcionismo contextualizado.

Um curso de formação de professores em informática na educação,
embasado na proposta construcionista-contextualizada, significa um curso
fortemente baseado no uso do computador, realizado na escola onde esses
professores atuam, criando condições para os professores aplicarem os
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conhecimentos com os seus alunos, como parte do processo de formação
(VALENTE, 1999, p. 135).

Entendemos ser esta a abordagem metodológica que promove uma melhor qualidade

para os professores durante o desenvolvimento do curso de formação. No entanto, não

encontramos tal formação contextualiza em nenhuma das experiências relatadas pelos

professores entrevistados, como também entre aqueles que apenas responderam ao

questionário. No caso do prof. E2, que possui curso de especialização em informática na

educação, e trabalhou como professor multiplicador do NTE Recife, também não teve uma

formação contextualizada, mas mostrou-se atento às necessidades relativas ao processo de

aprendizagem, como podemos ver em sua fala quando questionado sobre a forma que aplica

os SE na escola em que leciona.

E2: A gente direciona os trabalhos. Um relatório, eles têm um
relatório e vão seguindo aquela seqüência. A gente orienta eles,
geralmente essas experiências que a gente está trabalhando no
laboratório, ela coincide com a aula, com a sala de aula.

É um dos poucos professores que ainda hoje utiliza SE no contexto de sala de aula,

como iremos discutir este caso mais detalhadamente na descrição dos perfis dos professores

entrevistados na análise da 3ª categoria – mediação pedagógica de uso de SE na escola.

Para que o professor seja capaz de integrar os recursos computacionais na sua prática

docente é preciso que os cursos de formação de professores, mesmo não sendo baseado na

proposta metodológica construcionista contextualizada, atinjam quatro pontos fundamentais

apresentados por Valente (2003, p. 3):

1 – propiciar ao professor condições para entender o computador como uma
nova maneira de representar o conhecimento;

2 – propiciar ao professor a vivência de uma experiência que contextualiza o
conhecimento que ele constrói;
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3 – prover condições para o professor [...] entender por que e como integrar
o computador em sua prática pedagógica e ser capaz de superar barreiras de
ordem administrativa e pedagógica;

4 – criar condições para que o professor saiba recontextualizar o que foi
aprendido e a experiência vivida durante a formação para a sua realidade de
sala de aula.

Entendemos que a busca pela qualidade na formação e principalmente pelo alcance

daqueles professores que podem atuar com recursos computacionais nas escolas públicas deve

ser tomada como prioridade pelos órgãos públicos. Não apenas o oferecimento de mais um

curso de formação, mas sim, cursos de formação continuada que possibilitem ao professor

ampliar sua percepção em relação às possibilidades de uso dos computadores presentes nas

escolas, porém ainda subutilizados, para que não continuem servindo apenas para uso

promocional das escolas ou dos próprios órgãos públicos (ALVES; PRETTO, 2005).

5.1.3.2 – Perspectiva dos professores

Os professores que possuem algum tipo de formação para uso de SE e/ou outros

recursos computacionais, apesar de possuírem relativa experiência de uso de SE, não

intensificam mais este uso por conta de fatores relacionados a falta de conhecimento de como,

porquê e para quê utilizar o SE. Isto se dá devido à qualidade desta formação continuada não

contemplar a práxis pedagógica do professor na escola, impulsionando-os para um limitado

uso desses recursos, subutilizando, em alguns casos, a infra-estrutura da escola.

Observando as tabelas 3 e 3.1 abaixo, as quais retratam o conhecimento informático do

professor, podemos perceber que há uma predominância no conhecimento de recursos da

Internet e de softwares aplicativos (editores de texto, planilhas, etc.). Esta apropriação maior

dos professores à Internet e nas possibilidades de uso da mesma se dá devido à amplitude que

este sistema de comunicação internacional tem tido nos últimos anos, inclusive nas escolas

públicas onde podemos não encontrar SE, mas que estão conectadas à Internet. É bastante alto
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o percentual de professores dos Centros (97%) que usam a Internet para pesquisa de material

e informações mais atualizadas a fim de preparar suas aulas ou mesmo para questões pessoais.

Da mesma forma é alto o percentual de acesso dos professores das Escolas Estaduais à

Internet (67%) (tabela 3.1), principalmente quando levamos em consideração que a maioria

destas escolas não disponibiliza computadores na sala dos professores, o que ocorre em todos

os Centros.

TABELA 3 – Conhecimento informático dos professores dos Centros
Internet Qtd % Diversos Qtd %
e-mail 28 90 SE 15 48
Pesquisa web 30 97 jogos 5 16
Chat 7 23 S. Gráficos 9 29
Aplicativos Qtd % Hardwares Qtd %
editor texto 24 77 scanner 21 68
Planilha 18 58 impressora 28 90
PowerPoint 23 74 fax 2 6

Podemos verificar na fala do prof. E3 abaixo que a prática de uso de SE, oriunda de

pesquisa na Internet, possibilita uma aproximação de uso de recursos computacionais em sala

de aula, o que nos indica que a perspectiva do professor em usar recursos computacionais se

amplia quando estes estão mais próximos do seu ambiente de trabalho.

Fala do prof. E3 quando questionado sobre a maneira que planeja suas aulas:

E3: Aí eu comecei a procurar na Internet softwares que tivessem a ver
com minha área. Aí encontrei o winplot. [...] eu entro mais no “Só
Matemática” e “e-Aprender”. Então, o “Só Matemática” tem um
monte de softwares em forma de livro né?! Aí eu entro e pego os mais
específicos pra matemática.

No caso da perspectiva dos professores em relação ao conhecimento informático, vale

fazer uma distinção entre os dados coletados junto aos professores dos Centros e os dados dos
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professores das Escolas Estaduais, uma vez que a distinção é considerável e há elementos de

aproximação e distanciamento entre eles que são pertinentes distingui-los.

TABELA 3.1 – Conhecimento informático dos professores das Escolas Estaduais
Internet Qtd % Diversos Qtd %
e-mail 24 47 SE 11 22
Pesquisa web 34 67 jogos 15 29
Chat 7 14 S. Gráficos 10 20
Aplicativos Qtd % Hardwares Qtd %
editor texto 41 80 scanner 11 22
Planilha 16 31 impressora 38 75
PowerPoint 20 39 fax 0 0

Ressaltamos que o valor absoluto expressos nas tabelas 3 e 3.1 não condizem ao

número de sujeitos, uma vez que nesta questão eles poderiam marcar mais de uma opção.

Desta forma, tomamos apenas os valores percentuais como dados de análise para a descrição

deste fenômeno particular.

Observamos que a perspectiva dos professores em relação ao uso da Internet quer seja

para pesquisa (97%) ou uso pessoal de e-mail (90%) é bastante alto nos Centros e

relativamente alto nas Escolas Estaduais (67% e 47% respectivamente). Estes dados nos

fazem refletir sobre a questão do “computador invisível” (SALVAT, 2000), já discutida

anteriormente. Esta autora afirma que a aproximação do computador na escola, como um

objeto que faça parte da rotina do professor, facilita a apropriação pedagógica do mesmo.

A constatação da qualidade de infra-estrutura dos Centros em comparação com a infra-

estrutura das Escolas Estaduais é também refletida nas respostas coletadas (tabelas 3 e 3.1

acima), apresentando não apenas um diferencial percentual, mas, sobretudo apresentando um

grande diferencial da perspectiva dos professores em relação a forma de uso dos recursos

computacionais disponíveis na escola. Especificamente, os professores dos Centros buscam

muito mais o uso do computador para acesso à Internet, digitação de textos, preparação de

fichas de atividades, e até em alguns casos comunicação via e-mail com seus alunos, como
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observamos em conversa informal com alguns professores de um dos Centros, visando o

preparo das suas aulas (ver tabela 4). Por outro lado, os professores das Escolas Estaduais

raramente usam tais recursos (71% indicaram nunca utilizar) para o preparo das suas aulas

(ver tabela 4.1). O uso é mais restrito às questões pessoais e normalmente são feitas nas suas

casas, já que não possuem acesso na escola, mesmo quando esta disponibiliza o equipamento.

Alegam falta de tempo para tal prática, uma vez que lecionam em escolas diferentes em cada

turno do dia.

TABELA 4 – Freqüência de uso de recursos computacionais para o preparo das aulas dos
professores dos Centros.
Opções QTD %
Todo dia 8 26
Alguns dias da semana 16 52
Um dia na semana 4 13
1 ou 2 vezes ao mês 2 6
Nenhum dia 1 3

TABELA 4.1 - Freqüência de uso de recursos computacionais para o preparo das aulas dos
professores das Escolas Estaduais
Opções QTD %
Todo dia 0 0
Alguns dias da semana 0 0
Um dia na semana 3 6
1 ou 2 vezes ao mês 12 24
Nenhum dia 36 71

Esta diferenciação de perspectiva dos professores nos faz ver a necessidade de se

instaurar um processo de gestão educacional que facilite a utilização dos recursos

computacionais colocados nas escolas, a fim de, ao menos, valer o investimento público

aplicado. Contudo, para além deste aspecto tecnocrático, entendemos que há uma necessidade

de quebrar com a visão de “equiparação da escola aos modos de funcionamento de outras

instituições, como uma empresa ou indústria” (BONILLA; PICANÇO, 2005, p. 221). A

escola deve se apropriar dos recursos computacionais e inseri-los na sua prática de forma
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crítica e reflexiva, a fim de que seja criado um espaço para uma tomada de atitude que rompa

com os modelos educacionais hoje instaurados no seio das escolas públicas brasileiras.

Temos fortes indícios que os professores, quando em situação favorável, buscam a

integração dos recursos computacionais e consequentemente dos SE na sua prática docente,

mesmo que ainda sob uma orientação pedagógica fundamentada na produção de

conhecimento de forma fragmentada em disciplinas estanques e circunscrita em um currículo

que não atende a diversidade da produção do conhecimento nos dias de hoje. Em termos mais

práticos, vemos que os professores dos Centros que possuem maior acesso aos recursos

computacionais, somado a maior intensidade de busca por conhecer tais recursos, tendem a

aproximar esses recursos dos seus alunos, mesmo que ainda sob uma dinâmica limitada.

Apenas através da exposição projetada dos materiais ou ainda sob a forma de material on line,

tal como ilustrado pelo discurso dos professores E3 e E5 abaixo:

E3: Eu vou catando né?! Eu vou abrindo e vou pegando ‘calculadora
cientifica’, ‘software pra calcular matriz’. Eu vou pegando essas que
são free e vou olhando. Normalmente são uma coisa assim muito, dos
meninos só colocarem valor e ter já o resultado pronto.

E5: Tava lá procurando alguma coisa justamente pra mostrar aos
alunos e encontrei o site de Romero, da Universidade da Paraíba e
achei bastante interessante e usei. Inclusive os alunos também
acharam interessante. Se motivaram. É interativo o site, é fácil de
baixar, só que é na internet.

Em relação ao conhecimento específico sobre SE, observamos que há um percentual

baixo (48% - Tabela 3, p. 109) de conhecimento sobre este recurso computacional, sendo este

conhecimento mais vinculado a experiência pessoal do professor, isto é, conhecem SE, mas

não usam na prática docente a não ser em poucos casos como o caso do professor E5

(apresentado acima).

Entendemos que a falta de conhecimento sobre SE acontece, sobretudo, pela sua

limitada presença no interior das escolas. Quando encontramos os SE nos Centros, vimos que
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são, na grande maioria, softwares tutoriais que acompanham os livros didáticos de algumas

disciplinas (Biologia e Química), ou são alguns softwares instalados nos laboratórios de Física

que são usados exclusivamente para demonstração da experiência científica de determinado

conteúdo. Reconhecemos que tal integração observada nos Centros constitui-se como um

avanço, especialmente se compararmos às Escolas Estaduais que não possuem qualquer tipo

de SE nos seus laboratórios de informática, a não ser os softwares aplicativos que

normalmente são instalados em qualquer computador, como editor de texto, planilha

eletrônica, alguns outros softwares.

5.2 – 2ª CATEGORIA

USO DE SOFTWARE EDUCATIVO NA ESCOLA

Na análise desta categoria, partimos do pressuposto que o uso do SE na escola deve

ser voltado para uma mudança de concepção da prática pedagógica do professor e não apenas

de uma modernização de recursos para repetir velhas práticas educacionais (BONILLA;

PICANÇO, 2005; MORAN, 2006; SALVAT, 2000). Desta forma, vislumbramos o uso de SE

partindo do pressuposto que tanto os aspectos técnicos como os pedagógicos presentes nos SE

possibilitem ao professor uma construção crítica do conhecimento junto aos seus alunos,

através da mediação pedagógica, foco da nossa 3ª categoria de análise (a ser discutida

posteriormente).

Durante nossa análise emergiram dois temas principais diretamente ligados à questão

da prática de uso de SE na escola. Os temas são: “empecilhos para uso de SE” e “critérios de

escola de SE”. No tema “empecilhos para uso de SE”, emergiram sub-temas como o problema

da estrutura física das escolas, a gestão escolar e a postura do professor em relação a sua ação

na escola quando vislumbram usar o SE. No que diz respeito ao tema “critérios de escolha de
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SE”, que toca diretamente o objeto desta pesquisa, três aspectos emergiram de forma

constante nas falas dos professores, bem como nas respostas aos questionários, que são: a

interatividade, a linguagem acessível e a facilidade de uso do SE.

Desta forma, apresentamos a seguir a descrição e discussão de cada sub-tema a fim de

contextualizarmos nossos dados perante a questão de uso de software educativo na escola

pública.

5.2.1 – Empecilhos para uso de SE

5.2.1.1 – Estrutura física das escolas

Antes de discutirmos os aspectos apontados pelos professores que são tidos como

impeditivos para uso de SE na escola, vamos traçar um rápido panorama da estrutura das

escolas visitadas, a fim de que fique claro sob quais circunstâncias os professores tecem suas

“reclamações” ou suas impossibilidades para uso de SE nas escolas.

Os PROCENTROS possuem uma estrutura física muito boa, contando com salas de

aula bem ventiladas e iluminadas; salão de convenções com palco e sonorização própria;

refeitório para os alunos, professores e funcionários; boa área externa para descanso dos

alunos nos horários de intervalos; laboratórios de Física, Ciências (Biologia), e ainda em um

dos Centros há um laboratório específico para Lingüística, contando com computadores e

softwares específicos para o ensino de Inglês e Espanhol; bibliotecas com bom acervo de

livros e com computadores para pesquisa na Internet. Especificamente em relação aos

laboratórios de informática dos Centros, todos possuem entre 22 e 40 computadores,

conectados à Internet, além de um sistema de projeção (datashow) conectado e disponível no

“computador do professor”. Além da boa estrutura física, contam com professores que

trabalham em tempo integral (manhã e tarde), sendo este tempo dividido entre atividades de
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sala de aula e de planejamento. Tempo integral também ocorre para os alunos, não tendo dois

turnos independentes de aulas, mas sim um turno único que possibilita uma melhor

distribuição da grade curricular. O sistema de gestão é baseado na parceria público-privada,

contando com um bom nível de investimento no interior dos Centros.

O modelo de gestão baseia-se na cooperação de diversos setores da
sociedade através do Pacto Comunitário Pró-Educação. Tal Pacto,
circunstanciado em Convênios de Cooperação Técnica e Termos
Complementares que se façam necessários, reúne o Governo do Estado
através da destinação de recursos físicos, financeiros e políticos e o
segmento empresarial através do financiamento e experiência gerencial, bem
como outros segmentos da sociedade civil. (PROCENTRO, par. 3).

Em relação às Escolas Estaduais visitadas, precisamos atentar para uma descrição mais

geral, uma vez que diferenciavam muito no seu estado de conservação. São escolas mais

antigas em comparação com os Centros e que não passam por um processo de manutenção e

investimento público tão intenso como aconteceu nos Centros. As Escolas Estaduais visitadas

possuem laboratórios de informática, no entanto, estes laboratórios, na maioria dos casos, não

atendem a demanda da escola. São poucos computadores para um número grande de alunos.

Há casos de um laboratório possuir 8 computadores instalados numa sala de

aproximadamente 15m², o que inviabiliza a aplicação de aulas neste espaço com turmas

compostas de 35 a 45 alunos. Há casos de escolas com bons laboratórios de informática,

contando com 30 computadores em média e conectados à Internet. Em relação ao corpo

docente, a maioria dos professores ensina em duas ou mais escolas e aqueles que trabalham na

mesma escola possuem uma carga de trabalho dobrada já que ensinam turmas diferentes em

cada turno de aula.

Para melhor entendimento dos dados aqui apresentados, neste momento vale relembrar

que o questionário foi elaborado com questões abertas e fechadas. Algumas questões fechadas

foram do tipo de alternativas dicotômicas (sim – não); outras com alternativas com respostas

múltiplas e, na maioria das questões, perguntas que apresentam alternativas hierarquizadas.
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As questões hierarquizadas foram elaboradas de forma que o entrevistado pudesse marcar,

numa escala de 1 [Nenhum(a)] à 7 [Muito(a)], a resposta que mais se aproximasse da sua

opinião.

Assim temos que, a diferenciação das estruturas físicas descritas acima se reflete nas

respostas dos professores sobre a qualidade da estrutura física disponível para uso de recursos

computacionais na escola que trabalham (ver Tabela 5 e 5.1).

TABELA 5 – Qualidade da estrutura física para uso de recursos computacionais dos Centros
Freqüência 1 2 3 4 5 6 7
QTD 0 0 1 3 2 4 21
% 0 0 3 10 6 13 68

TABELA 5.1 – Qualidade da estrutura física para uso de recursos computacionais das Escolas
Estaduais
Freqüência 1 2 3 4 5 6 7
QTD 46 2 2 1 0 0 0
% 90 4 4 2 0 0 0

Podemos perceber claramente que 87% (freqüência de 5 a 7) dos professores dos

Centros avaliam como boa e muito boa a estrutura física da escola, especificamente para uso

de recursos computacionais, considerando não apenas os laboratórios de informática, mas

também a disponibilidade de computadores nas salas dos professores. O inverso ocorre nas

Escolas Estaduais, onde temos 98% (freqüência de 1 a 3) dos professores avaliando a

estrutura disponível para uso de recursos computacionais como ruim ou muito ruim. Este é o

retrato mais fiel que podemos aqui expor sobre a estrutura atual das escolas públicas estaduais

de Pernambuco, tal como refletido na nossa amostra.

Concordamos com Rocha (2005) quando afirma que a escola também está sofrendo

mudanças no atual contexto de desenvolvimento das tecnologias da informação e

comunicação, só que ainda num ritmo muito mais lento que o restante da sociedade. No
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entanto, a principal transformação não está focada no aspecto físico das escolas, mas sim no

comportamento das crianças que a freqüentam.

Temos, constantemente, convivido com o novo, o inusitado, o inesperado,
trazidos, pela chamada geração Alt-Tab, para o ambiente escolar. Uma
geração que tem dialogado com diferentes espaços de aprendizagem,
enquanto a escola continua centrada numa dinâmica verticalizada, em que o
paradigma de transmissão do professor continua pautando as práticas
educativas (ROCHA, 2005, p. 141).

Em um cenário tão negativo como o revelado pelos professores das Escolas Públicas,

fica claro o motivo principal do forte distanciamento dos SE ou de qualquer outro recurso

computacional nestas escolas. Este cenário de inviabilização de uso de SE foi um dos grandes

motivos para que ampliássemos nosso campo de pesquisa para os Centros, como já colocamos

no nosso “percurso metodológico”.

Paralelamente ao cenário negativo da Escola Pública temos o oposto apontado pelos

professores dos Centros e confirmado nas nossas observações relativas à ótima estrutura física

para uso de recursos computacionais. No entanto ainda não há uma prática efetiva desta

estrutura por parte dos professores, o que confirma a idéia de Kenski (2003), a qual afirma

que a existência de uma infra-estrutura adequada não garante “a almejada qualidade

pedagógica para o desenvolvimento das atividades em aula” (p. 35). Podemos ver isto nas

falas dos professores abaixo quando questionados sobre como usavam os SE nos Centros:

E3 Não, nunca usei. Porque a gente tem um problema de
equipamento. A gente tem um equipamento de data show e eu tenho
muitas aulas, aí ou está ocupado com alguém usando, agendou e etc.
e tal. [...] O laboratório de informática da gente é um laboratório
literalmente virtual. Ele só funciona pra acessar a internet, somente.

E4: [...] o problema é a gente achar esse tempo pra ir lá [no
laboratório de informática] porque o período que a gente tá fora, a
gente tá preparando aula, está preparando material pra trabalhar
com eles, mas pra gente ficar lá, está bem complicado.

E5: No meu entender, por que não se consegue um horário pra
utilizar a sala de informática? Porque tem aula de informática, Word,
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Excel, não sei o quê. Ela [professora de informática] dá aula
realmente.

Fica claro nas falas dos professores que o objetivo dos laboratórios nos Centros não

está voltado para o uso didático do professor, mas sim para um projeto de inclusão digital dos

alunos, onde o ensino da informática torna-se prioritário. Esta forma de uso, por sua vez,

impossibilita tornar o computador “invisível” na escola (SALVAT, 2000), indo de encontro a

1ª etapa que esta autora apresenta como alvos a serem superados pela escola, se esta tem a

intenção de tornar o uso do computador como um elemento didático-pedagógico a serviço do

ensino e da aprendizagem. Em outras palavras, os computadores devem se integrar à rotina

das aulas como um objeto de suporte para que os alunos possam pesquisar e explorar SE sob

orientação do professor, e não apenas serem usados simplesmente para aulas de computação.

Entendemos que estas aulas de computação ou comumente chamada de “aulas de

informática” são importantes para o desenvolvimento pessoal e profissional dos alunos,

porém esta prática deveria ser empregada em horários diferenciados dos horários das aulas,

dentro de uma proposta de inclusão digital, que entendemos como um projeto paralelo de uso

dos computadores em ambiente escolar ou outro qualquer, como os Telecentros

desenvolvidos na cidade de São Paulo (CASSINO, 2003).

Entendemos também que a não integração dos computadores na prática docente nas

Escolas Estaduais – que possuem laboratórios de informática – e nos Centros está mais

relacionada com a gestão escolar do que com a própria infra-estrutura destas escolas. Por isso

faremos uma breve análise, a seguir, sobre o problema da gestão escolar uma vez que foi um

dos aspectos que estavam implícitos nas falas dos professores e também foram observados por

nós durante os momentos de visitas às escolas.
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5.2.1.2 – Gestão escolar

Após o quadro levantado sobre a estrutura física da escola, outros fatores nos

chamaram a atenção em relação aos motivos de não utilização dos laboratórios de informática

nas Escolas Estaduais e nos Centros. Desta forma, buscamos nos orientar sobre o conceito de

gestão escolar para que possamos basear a breve análise deste sub-tema relativo aos

“empecilhos para uso de SE” na escola.

A gestão escolar constitui uma dimensão e um enfoque de atuação que
objetiva promover a organização, a mobilização e a articulação de todas as
condições materiais e humanas necessárias para garantir o avanço dos
processos socioeducacionais dos estabelecimentos de ensino, orientados para
a promoção efetiva da aprendizagem pelos alunos, de modo a torná-los
capazes de enfrentar adequadamente os desafios da sociedade globalizada e
da economia centrada no conhecimento (LÜCK, 2000, p.7).

Partindo da definição de gestão de Heloisa Lück, podemos entender que deve ser

esforço do gestor escolar fazer com que os recursos humanos e físicos da escola sejam

voltados para a promoção da aprendizagem. Assim, a partir do momento que os laboratórios

de informática dos Centros e de algumas Escolas Estaduais estão voltados para o ensino de

conteúdo de informática, nos questionamos se a gestão não estaria andando no caminho certo,

afinal está promovendo a aprendizagem sobre um conteúdo específico. Por outro lado, se

partirmos do pressuposto que a aprendizagem é um processo mais amplo onde o

conhecimento não é fragmentado e homogêneo, não podemos entender que um recurso que

possibilita a construção do conhecimento de forma mais plural e dinâmica fique limitado a um

único tipo de conteúdo – a informática.

Desta forma, entendemos que a gestão escolar deve promover o uso dos recursos

computacionais na escola de modo que, parafraseando a citação acima de Lück (2000), haja

“a promoção efetiva da aprendizagem pelos alunos, de modo a torná-los capazes de enfrentar

adequadamente os desafios da sociedade globalizada e da economia centrada no

conhecimento” (p. 7). Assim, estimular a ida dos professores ao laboratório de informática
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com o objetivo de trabalhar os conteúdos disciplinares torna uma tarefa da gestão escolar tão

importante quanto conseguir recursos para equipar a escola ou adequar o espaço físico para

instalação dos computadores e conectividade em rede.

No que tange aos Centros visitados, a gestão escolar apóia a ida dos professores com

os alunos aos laboratórios, porém esta mesma gestão inviabiliza tal atividade uma vez que

destina o espaço do laboratório, durante os horários de aulas, para as ‘aulas de informática’ ou

mesmo disponibiliza o laboratório como um espaço exclusivo para pesquisas, como podemos

constatar na fala do professor abaixo.

E3: [...] Ele não funcionou como um laboratório de informática. E
também não tem essa, ele não foi feito pra isso, quer dizer, lógico que
se a gente tiver alguma atividade que o laboratório possa abraçar,
tudo bem, mas era mais para os meninos terem uma fonte de
pesquisa, mais uma fonte de pesquisa além da biblioteca, do livro
didático do professor, ele ter como pesquisar na Internet.

Ensinar informática aos jovens, como também proporcionar um espaço para pesquisa

na Internet na escola, são ações necessárias num mundo onde se exige um conhecimento

mínimo dos recursos computacionais e de estar atualizado ante às múltiplas informações que

são lançadas a cada dia sobre os mais variados assuntos. Estas ações podem ser importantes,

porém acreditamos que a limitação do desenvolvimento destas ações nas escolas resulta no

empobrecimento técnico e pedagógico de recursos que possibilitam um salto de qualidade no

processo de construção do conhecimento.

Em relação às Escolas Estaduais, considerando as escolas que possuem condições

físicas mais favoráveis para o uso didático dos recursos computacionais, observamos que a

gestão escolar também tem sido um empecilho para uso de tais recursos, pois atribui a

responsabilidade do laboratório de informática ao NTE. De acordo com discurso da

coordenação dessas escolas, o laboratório “pertence” ao NTE, o qual usa o espaço para

promover as aulas de informática e, às vezes, alguns cursos de capacitação para os professores
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da escola e de outras escolas também. Desta forma, os professores não podem usar o

laboratório, a não ser para indicar seu uso para os alunos irem fazer suas pesquisas. Vemos

aqui um contra senso em relação a proposta do Proinfo para os NTEs, uma vez que é objetivo

do NTE promover a formação dos professores para uso didático do computador na escola

(ABRANCHES, 2003). Isto indica uma falta de compreensão da gestão escolar sobre as

finalidades do laboratório de informática implantado na escola. Este problema, por sua vez,

nos chama a atenção para a necessidade de uma iniciativa dos órgãos públicos responsáveis

para que implementem um processo de formação também dos gestores escolares, para que

possam viabilizar a utilização do laboratório de informática pelos professores, com fins da

formação integral do aluno, dentro de todas as potencialidades que os recursos

computacionais disponibilizam.

Por fim, vemos que há uma necessidade premente de organização do espaço escolar,

que promova um ensino aberto, dinâmico e que esteja pautado sobre um projeto pedagógico

que favoreça a ação docente em múltiplos aspectos, dentre eles a ação com os recursos

computacionais.

5.2.1.3 – Postura do professor

Uma vez traçado o panorama estrutural e gestor das escolas visitadas, um último

aspecto impeditivo de uso de SE nas escolas que emergiu em nossos dados refere-se à postura

dos professores. Concebemos aqui enquanto postura do professor, a atitude prática e as

concepções que têm em relação ao uso de recursos computacionais, e especialmente o uso de

SE, junto aos seus alunos, numa perspectiva de entendimento do seu papel no processo de

integração desses recursos na sua prática docente.
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De acordo com Oliveira et al (2001, p. 14), “as ações são sempre resultantes de

crenças, valores, conceitos e preconceitos” das pessoas. Isto implica que as ações docentes,

subtendidas aqui como a postura docente, estão permeadas das concepções dos professores

sobre o que é ensinar e aprender e a forma que executam suas ações. Ainda consideramos que

a postura docente está diretamente ligada à sua formação inicial e todo o processo das práticas

efetuadas durante o exercício profissional ao longo do tempo. Desta forma, podemos buscar

um melhor entendimento sobre os dados coletados nos questionários e nas respostas das

entrevistas, traçando um paralelo entre eles, a fim de que fique clara a postura dos professores

ante o uso propriamente dito de SE na escola.

Ao serem questionados sobre a freqüência que usam SE para o preparo das suas aulas,

percebemos que há uma grande diferença entre os professores dos Centros e o os professores

das Escolas Estaduais (ver Tabela 6 e 6.1).

TABELA 6 – Freqüência de uso de SE para preparo de aulas – Centros
Freqüência 1 2 3 4 5 6 7
QTD 16 4 1 2 2 2 4
% 52 13 3 6 6 6 13

TABELA 6.1 – Freqüência de uso de SE para preparo de aulas – Escolas Estaduais
Freqüência 1 2 3 4 5 6 7
QTD 38 1 0 9 1 2 0
% 75 2 0 18 2 4 0

Especificamente, podemos perceber que há uma diferenciação entre os professores dos

Centros para os professores das Escolas Públicas em relação ao uso de SE para o preparo das

aulas. Esta diferenciação ainda está relacionada com a questão da estrutura física da escola,

porém nos chama a atenção o alto percentual de professores (68% - freqüência de 1 a 3) dos

Centros que raramente usam ou usam muito pouco os SE para o preparo das suas aulas,

mesmo contando com condições favoráveis para tal. Este dado nos surpreendeu pois os

Centros possuem condições favoráveis para o uso de SE e, durante as entrevistas, buscamos
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examinar mais detalhadamente o porquê de tamanho afastamento dos SE nos Centros. De

acordo com a fala do prof. E3 e E5 abaixo:

Entrevistador: Você usa os softwares pra quê?

E3: Pra preparar aula, só olhar assim...
E5: Trabalho. Pouco, mas de vez em quando a gente utiliza com os
alunos.

Deste modo, os dados apontam na direção de que a escolha e subseqüente uso de SE

pelos professores não são apenas influenciados pelos recursos disponíveis na escola, mas

também (e talvez principalmente) pela postura do professor com relação ao SE. Considerando

que os professores entrevistados são aqueles que demonstraram nos questionário terem algum

tipo de experiência de uso de SE com os alunos, os dados sugerem que esta prática é muito

esporádica entre eles e a ênfase sobre os softwares caem mais no preparo das aulas, as quais

algumas vezes são projetadas para os alunos (ver abaixo segmento da entrevista com o prof.

E3):

E3: Já levei pra sala. Eles [os alunos] não mexerem, quem mexeu fui
eu.
E3: No winplot. Eles não mexeram não, só fizeram olhar.
Entrevistador: Olhar como?

E3: Naquele projetor.
Entrevistador: No data show?

E3: É, no projetor. Eles só olharam.
Entrevistador: Isso foi aqui no PROCENTRO?

E3: Não, no PROCENTRO não, foi em outra escola
Entrevistador: Estadual?

E3: Estadual também. É a outra escola que eu ensino [a noite]. Mas
aqui eu nunca mexi não!

A escola estadual citada pela prof. E3 – informação cedida pelo professor após o

término da entrevista – não tem laboratório de informática e muito menos projetor (data

show), ele é quem tomou a iniciativa e levou o equipamento como um recurso didático para
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sua aula, motivado pela descoberta do SE (winplot) em um curso de capacitação. A ação do

prof. E3 nos remete novamente a um outro elemento que deve ser superado para que o

computador se torne invisível, que seja integrado como algo natural na prática docente

(SALVAT, 2000): a ação isolada do professor para usar o computador. Isolada no sentido de

que o professor não tem um sistema de suporte na escola nem colegas de trabalho pra

partilhar atividades e dificuldades. Salvat argumenta que esta ação isolada acaba cansando ou

desestimulando o professor que se vê sozinho nesta “empreitada”. Desta forma é preciso que

haja um trabalho coletivo da escola (gestão e professores) na busca da integração do

computador no trabalho docente.

Assim, a perspectiva de uso de SE apenas para o preparo das aulas nos revela que há

uma carência destes softwares na escola, limitando o uso apenas no “micro do professor” que,

por sua vez, quando prepara uma aula com apoio de SE, usa na forma de projeção para os

alunos na sala de aula. Traçando um paralelo com o professor E2, o qual usa constantemente

o SE no laboratório de Física de um dos Centros, em relação aos demais professores, podemos

perceber a diferenciação sobre a forma de uso quando há uma apropriação na escola dos SE

para uso integrado às disciplinas, como também quando há uma postura positiva e motivada

do professor quando se trata de usar os SE.

E2: Nós temos uma carga horária de laboratório [de Física] da
disciplina de Física. Ela utiliza em quase todas as aulas..., nós
utilizamos um software, um software educativo.
Entrevistador: E quantas vezes no ano você costuma utilizar esse
software com os alunos?

E2: No semestre acho que utilizamos..., nós devemos ter em média 38
aulas, acredito que umas 25 ou 26 aulas a gente utiliza esse material.

Vale relembrar que este professor é o único que já possui experiência regular com uso

de SE, uma vez que atuou enquanto professor multiplicador de um NTE (Proinfo) em Recife,
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o que, a nosso ver, contribui para manter sua motivação, conhecimento e fácil acesso à

escolha de SE para uso nas suas aulas.

Com base nas nossas observações e com alguns elementos implícitos nas falas dos

professores, sugerimos que a postura do professor para uso de SE carece de uma ação mais

crítica em relação às formas que podem trabalhar com os recursos computacionais e, mais

especificamente, com os SE. Faz-se necessário ainda um esforço especial e mais constante

dos professores para que os recursos computacionais sejam integrados na escola numa

perspectiva de favorecimento do processo de aprendizagem dos alunos (OLIVEIRA, et al,

2001), sugerindo assim a importância da postura do professor com relação ao uso de SE.

Consequentemente propomos que a falta de SE nas escolas pode ser alterada pelos próprios

professores, se estes buscassem softwares na Internet para uso no laboratório de informática,

mesmo que de forma esporádica. Os segmentos das entrevistas com os professores E1 e E5

abaixo apontam nesta direção:

E1: [...] a gente trabalhou virtualmente, tem ele [SE] na internet.
Então, o próprio winplot pra gente ver a construção de gráficos. A
gente fez apenas um testezinho com os meninos pra ver se realmente
funcionaria. A gente viu que no inicio sim, mas a aula começa a ficar
monótona porque se você começar a repetir isso daí, desgasta.

E5: Tem um site de Romero que eu achei interessante. Tava lá
procurando alguma coisa justamente pra mostrar aos alunos e
encontrei o site de Romero, da Universidade da Paraíba e achei
bastante interessante e usei. Inclusive os alunos também acharam
interessante. Se motivaram. É interativo o site, é fácil de baixar, só
que é na Internet.

A postura dos professores também é revelada no aspecto de uso de SE na sala de aula.

Aqui, quando falamos em “sala de aula”, estamos considerando a integração do SE num

processo de interação do aluno com o software e não apenas na exposição do professor. Desta

forma, como as escolas não possuem computadores nas próprias salas de aula, entendemos

que a ação do professor deve ser voltada para utilização no laboratório de informática, onde
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os alunos podem manipular o software sob a mediação pedagógica do professor, a qual será

descrita mais detalhadamente na análise da 3ª categoria. Desta forma temos os seguintes

dados relativos à experiência de uso de SE na sala de aula (ver Tabelas 7 e 7.1):

TABELA 7 – Experiência de uso de software educativo na sala de aula – Centros
Freqüência 1 2 3 4 5 6 7
QTD 17 5 3 1 2 1 2
% 55 16 10 3 6 3 6

TABELA 7.1 – Experiência de uso de software educativo na sala de aula – Escolas Estaduais
Freqüência 1 2 3 4 5 6 7
QTD 41 1 2 2 4 1 0
% 80 2 4 4 8 2 0

Como indicados nas Tabelas 7 e 7.1, a média percentual de uso de SE para o trabalho

pedagógico com os alunos se assemelha ao percentual de uso de SE para o preparo das aulas

(ver Tabela 6 e 6.1 – p. 122). Considerando o somatório da escola de freqüência 1 a 3, temos

81% dos professores dos Centros que não usam ou raramente usam SE nas suas aulas e 86%

dos professores das Escolas Estaduais que seguem no mesmo caminho. Como já vimos na

análise sobre o uso de SE para o preparo de aulas, fica claro, neste momento, que a postura do

professor é um fator preponderante quando se trata de usar o SE na escola, pois, não está

sendo a estrutura física e/ou de gestão que está interferindo na ação da maioria dos

professores.

Traçando um breve paralelo dos nossos dados com os dados disponibilizados pelo

Departamento de Educação da Califórnia, comentado no 1° capítulo deste estudo, teremos

uma confirmação de que o uso ou não-uso dos SE não estão relacionados exclusivamente ou

principalmente com a estrutura informática disponível na escola. Assim, temos 80% dos

professores californianos que declararam nunca ou raramente usar SE nas suas aulas.

Semelhantemente aos professores dos Centros e Escolas Estaduais de Pernambuco. Desta
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forma, mesmo considerando que os EUA, no caso o Estado da Califórnia, detentores de

reconhecido poder econômico, investiram maciçamente em projetos de informatização das

suas universidades e escolas desde a década de 80, tal investimento não repercutiu em

mudanças no cenário educacional (AREA, 2006).

Será então que o não-uso de SE, mesmo com disponibilidade de recursos, um

fenômeno internacional sobre o qual não há investimento que mude? Não! Entendemos este

fenômeno como um alerta às autoridades quanto à necessidade de investimento na formação

dos professores e na melhoria da gestão escolar. Também como um alerta aos professores

quanto à necessidade de investirem na sua profissão, buscando motivação para o emprego dos

recursos que estiverem disponibilizados pela escola a fim de melhorar a forma de ensino e

provocar um aumento na capacidade de aprendizagem dos alunos.

Um outro dado que nos chamou a atenção foi o índice das respostas dadas pelos

professores dos Centros quando questionados se usam ou já usaram software em aula (ver

Tabela 8 abaixo). Há aqui uma contradição nas informações fornecidas pelos professores, a

qual buscamos compreender e analisar sob a perspectiva da postura do professor.

Considerando os dados anteriormente relatados sobre o uso de SE nas aulas (Tabela 7,

p. 126), tivemos 81% dos professores que declararam não usar ou usar muito pouco os SE nas

suas aulas. Na tabela 8, abaixo, podemos constatar que apenas 41% dos professores

declararam não terem usado SE nas suas aulas. Especulamos que esta disparidade entre os

percentuais apresentados na tabela 7 com os dados da tabela 8 se deve à definição dos

próprios professores do que seja utilizar SE nas aulas, além da postura com que se defrontam

com a perspectiva de uso de SE. Especificamente, conforme observamos nas falas de alguns

professores entrevistados, há uma compreensão predominante que a simples exposição do SE

na sala de aula é uma forma de usá-lo com os alunos, não necessitando um uso mais

sistematizado, mais planejado para somar entre os materiais pedagógicos que o professor
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utiliza para o processo de ensino e aprendizagem. Isto nos sugere que estes professores já

fizeram algum uso de SE, mesmo que tenha sido de forma pontual no tempo da sua

experiência docente e, ao mesmo tempo, vemos a possível carência conceitual sobre o aspecto

“uso de software educativo”.

TABELA 8 – Usa ou já usou algum SE nas suas aulas – Centros
Opções SIM NÃO
QTD 13 9
% 59 41

TABELA 8.1 – Usa ou já usou algum SE nas suas aulas – Escolas Estaduais
Opções SIM NÃO
QTD 10 41
% 20 80

Entre os professores das Escolas Estaduais, este dado seguiu coerente com as respostas

apresentadas na tabela 7, mantendo o alto percentual de respostas dos professores que não

usam SE nas suas aulas – 80% (ver Tabela 8.1).

Apresentados os empecilhos para uso de SE na escola, focalizaremos agora os

aspectos relativos aos critérios de escolha de SE pelos professores (objetivo central desta

pesquisa).

5.2.2 – Critérios de Escolha de Software Educativo

Apesar de termos visto que a utilização de SE pelos professores se dá de forma

bastante pontual e esporádica, há de se considerar que eles têm uma visão clara e assertiva em

relação ao que gostariam em um SE, refletindo assim alguns motivos para que escolham um

determinado SE. Desta forma, identificamos, durante o processo de análise dos dados, que os

professores focam sua preocupação em três aspectos que devem estar presentes em um SE, a

saber: a interatividade, a facilidade de uso e linguagem acessível ou simples. Estes aspectos

fazem parte do que é indicado pelas normas ISO/IEC 9126-1, por usabilidade do software.
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5.2.2.1 – A Interatividade do SE

De acordo com o dicionário Houaiss (on line) o conceito de interatividade sob a

rúbrica da informática significa o “ato ou faculdade de diálogo intercambiável entre o usuário

de um sistema e a máquina, mediante um terminal equipado de tela de visualização”. Na

perspectiva de Marco Silva (2003) o termo interatividade surgiu como uma forma de

“exprimir a novidade do computador que substitui as herméticas linguagens alfanuméricas

pelos ícones e janelas conversacionais que permitem interferências e modificações na tela”

(p.56). Assim, Marco Silva vê a interatividade “como um novo paradigma comunicacional

que pode substituir o paradigma da transmissão, próprio da mídia de massa” (id. p. 56).

Especificamente relacionando a idéia de interatividade ao SE, Oliveira et al (2001) em

sua proposta de avaliação de software educativo estabelece quatro categorias que definem os

critérios para produção e avaliação de SE, a saber: 1. interação aluno-SE-professor; 2.

fundamentação pedagógica; 3. conteúdo; e 4. programação. O primeiro critério avaliativo trás

a idéia da interação aluno-SE-professor, na perspectiva de englobar os seguintes itens: a.

facilidade de uso; b. recursos motivacionais; c. adequação das atividades pedagógicas; d.

adequação dos recursos de mídia às atividades pedagógicas; e. interatividade social; e f.

favorecimento do papel de facilitador do professor. No momento vamos focar nossa atenção

sobre o ponto ‘e’ – interatividade social – a fim de entendermos a perspectiva sobre o termo

‘interatividade’ apontada por estes autores.

Oliveira et al (2001) definem a interatividade social como algo “relativo ao

favorecimento do trabalho em grupo, sem que se descarte a possibilidade de trabalho

individual” (p. 130). Este item trás três desdobramentos: 1. interação intragrupo, isto é,

“formação e manutenção de um espírito de equipe entre os componentes do grupo que está

fazendo uso do SE, sem contudo deixar de considerar as contribuições individuais” (id. p.

130); 2. interação intergrupos, que seria o “compartilhamento de informações e de produção
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do conhecimento intergrupos e possibilidade de acesso a dados e dicas registrados em um

banco de dados por grupos que já tiveram a oportunidade de utilizar aquele SE” (id. p. 130); e

por fim 3. interação transgrupos que seria a “possibilidade de aguçar interesses e motivações

para prosseguimento de estudos e pesquisas inerentes ao conteúdo do SE, ainda que de forma

individual” (id. p. 130). Podemos perceber que a proposta avaliativa desses autores abrange o

aspecto comunicacional com o SE, numa dinâmica que visa a construção do conhecimento

onde os sujeitos – aluno e professor – não ocupam um papel passivo ou de meros receptores

de informações transmitidas pelo SE, mas que interagem ativamente buscando, através das

funcionalidades do SE, trocas comunicacionais mais amplas.

Na perspectiva dos professores entrevistados, quando questionados sobre o que o

levava a escolher um determinado software educativo para o uso com seus alunos, colocavam

de forma explícita a questão da interatividade como um elemento essencial (ver segmentos

das entrevistas com profs. E1 e E2 abaixo).

E1: É a interatividade. O próprio software perguntando a ele [aluno]
e ele respondendo. Não só apertando uma tecla e respondendo.
Então, esse seria um software mais ideal, pra hoje, tá certo, até pra
nos ajudar em sala de aula. Se não tiver a interação máquina-aluno,
acho que o software fica apenas um lazer e a aprendizagem fica
complicada nesse sentido.

E2: A primeira coisa é a interatividade. Eu não gosto de software
fechado do tipo, pergunta e resposta. Eu acho que o aluno tem que
buscar, acho que ele tem que explorar o software como se ele,
pegando a primeira vez, possa passar pra ele, o software, aquela
sensação de que ele [o aluno] possa ir mais além e não ficar limitado
a questão do erro e acerto.

Nos questionários, o aspecto da interatividade também se apresentou como um dos

temas mais recorrentes nas respostas livres dos professores. Assim, quando questionados

sobre o que procuram em um SE, as respostas apresentadas foram as mais diversas, porém a

interatividade foi a mais citada. O termo interativo apareceu nas respostas de formas
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diferentes, porém fizemos uma leitura global deste aspecto, formando um bloco composto

com alguns itens apontados pelos professores (ver Tabela 9 e 9.1) que compõem algumas

formas do que se pode entender por interatividade, são: “exercícios interativos”;

“envolvente/dinâmico/interativo”; “diferenciação na forma de expor os conteúdos” e

“interatividade com aluno e o professor”. Este bloco nos possibilitou fechar a categoria

“interatividade”, resultando em respostas que apontam a interatividade como um dos

principais aspectos que devem constar em um SE (ver Tabelas 9 e 9.1).

TABELA 9 – O que os professores dos Centros procuram em um SE
Opções Qtd % Opções Qtd %
Simples/Prático 3 10 Maior quantidade de conteúdos no software 1 3
Linguagem acessível 4 13 Envolvente/Dinâmico/Interativo 10 32
Fácil de usar 2 6 Conteúdos atualizados/contextualizados 8 26
Exercícios Interativos 3 10 Diferenciação na forma de expor conteúdos 5 16
Simuladores 1 3 Interatividade com aluno e o professor 1 3
Sistema de ajuda 1 3 Suporte ao professor quanto ao uso do software 1 3
Manual simples e claro 1 3 Software direcionado p/lab. Química/Física 5 16
Não responderam 3 10

TABELA 9.1 – O que os professores das Escolas Estaduais procuram em um SE
Opções Qtd % Opções Qtd %
Simples/Prático 3 6 Maior quantidade de conteúdos no software 5 10
Linguagem acessível 9 18 Envolvente/Dinâmico/Interativo 14 27
Fácil de usar 2 4 Conteúdos atualizados/contextualizados 13 25
Exercícios Interativos 11 22 Diferenciação na forma de expor conteúdos 5 10
Simuladores 3 6 Interatividade com aluno e o professor 0 0
Sistema de ajuda 2 4 Suporte ao professor quanto ao uso do software 3 6
Manual simples e claro 1 2 Software direcionado p/lab. Química/Física 0 0
Não responderam 18 35

Assim, tal como ilustrado nas Tabelas 9 e 9.1 acima, tanto os professores dos Centros

como os professores das Escolas Estaduais pontuam a interatividade como um elemento

importante em um SE (59% e 59%, respectivamente). Vale ressaltar que a quantidade das
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respostas dadas para esta questão ultrapassa o universo da nossa amostra, uma vez que os

professores poderiam responder livremente, apresentando mais de uma característica que

procuram em um SE e assim o motivam a escolher um determinado software. Podemos

perceber também que o conceito de interatividade aparece nas respostas dos professores como

um elemento que colabora com o professor para dinamizar o ensino, mas não como uma

forma de ampliar os aspectos comunicacionais como proposto por Marco Silva (2003) e

Oliveira et. al (2001). O SE é visto pelos professores como uma ferramenta que possibilita

“chamar a atenção do aluno”, como vemos na fala do professor E2 abaixo, quando

questionado se a disponibilidade de SE na escola afetaria a postura dos professores em relação

ao uso de SE.

E2: Na realidade quando a gente começa a trabalhar com software, a
gente vê uma mudança de qualidade na apresentação. Por quê? Em
tudo. Aula. A gente trabalha aqui com aulão. A gente expõe, usa a
tecnologia pra trabalhar com mais alunos do que a gente trabalharia
em sala de aula. A gente usou o auditório com 3 ou 4 turmas de uma
vez só, utilizando recursos tecnológicos. Então, o professor tem que
descobrir isso. Isso chama a atenção do aluno.

No caso deste professor, a interatividade está ligada à forma de expor seus conteúdos,

como também vemos nas respostas dos questionários no item da Tabela 9 – ‘diferenciação na

forma de expor conteúdos’, onde os professores expressam esta característica como algo que

deve ser proporcionado pelo software. Esta concepção de interatividade do professor E2 entra

em contradição com a própria concepção que tem sobre o que é interatividade, como vemos a

seguir:

Entrevistador: O que você define como interatividade?

E2: Ele [aluno] tem a possibilidade de colocar em prática utilizando
aquele software. [...] Então ele vai criar. Dependendo do tipo de
aluno, da criatividade dele, ele pode fazer um monte de experimentos
virtuais dependendo, um vai ter uma idéia, outro pode ter outra idéia,
então várias idéias colocadas no software e ele recebendo essa
resposta do software.
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O professor entende que interatividade é a dinâmica de uso pelo aluno onde haja

espaço para a criação através das funcionalidades do SE, o que procura colocar em prática.

Em outras palavras, a interatividade muda a forma de comunicação em contextos

pedagógicos, deixando o modelo de transmissão-recepção das mensagens e passando para um

modelo construtivista de criação sobre as essas mensagens (SILVA, 2003).

Um outro critério relevante para a escolha de SE mencionado pelos professores que

participaram desta pesquisa refere-se à facilidade de uso do software, a qual discutimos a

seguir.

5.2.2.2 – Facilidade de Uso do SE

Partindo da perspectiva avaliativa apontada por Salvat (1994), os aspectos relativos à

facilidade de uso do SE se referem à avaliação do produto, onde deve constar a inspeção de

conformidade do SE em relação a critérios pedagógicos e técnicos que são separados em

diversas seções, como conteúdo, condução, erros, qualidade gráfica, imagens, etc. Oliveira et

al (2001) especifica nove características que devem compor um SE a fim de facilitar o

manuseio do mesmo:

• a existência de instruções claras e objetivas;

• a presença de ícones e botões que ajudem na interação do usuário com o conteúdo

a ser trabalhado;

• a presença de auxílio e dicas durante todas as telas de execução do software;

• possuir um vocabulário acessível ao público-alvo destinado;

• utilizar uma linguagem livre de regionalismo, possibilitando o uso por um público

maior;

• possibilitar o acesso ao conteúdo do SE de forma não-linear, através de um ícone

geral presente em qualquer parte do software;
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• possibilitar o acesso com a facilidade a todas as partes do software –

navegabilidade;

• ter uma capacidade de memória para armazenamento de registros feitos pelos

usuários, a fim de que possam dar continuidade a trabalhos interrompidos;

• possibilitar a integração com outros recursos tecnológicos, ampliando o potencial

de uso de software.

Tanto a perspectiva apontada por Salvat (1994) quanto a apontada por Oliveira et al

(2001) apontam para a necessidade de considerarmos na avaliação do SE não apenas aspectos

funcionais do mesmo, mas também os critérios pedagógicos que dão real sentido ao SE.

Retomando às tabelas 9 e 9.1 (p. 130) apresentadas anteriormente, formamos um outro bloco

de dados para compor a categoria “facilidade de uso”, agrupando os seguintes itens: “simples

e prático”; “fácil de usar”; “sistema de ajuda”; e “suporte ao professor quanto ao uso do

software”.

Neste bloco, 20% dos professores dos Centros e 20% dos professores das Escolas

Estaduais indicaram a facilidade de uso como um forte critério para escolherem um

determinado SE. O fato destes professores responderem a esta questão e mencionarem tal

característica do SE pode ser um indicativo da visão que possuem sobre uma possível

complexidade do SE, uma vez que tem que usá-lo com o computador, que por sua vez ainda é

visto com certa reserva por parte de muitos professores. Outra análise que fazemos desta

questão em particular é a necessidade que o professor apresenta de possuir objetos

pedagógicos que facilitem sua prática docente, uma vez que já se sentem sobrecarregados

pelo excesso de trabalho em preparar e ministrar suas aulas. Além disso, aqueles professores

que já possuem alguma experiência de uso de SE também declaram que preferem um

software mais fácil de usar, como vemos na fala dos profs. E4 e E5 abaixo.

E4: Se viesse pronto pra mim era melhor. [...] Com um roteiro pra
gente é melhor porque aí também dependendo da forma como vem e
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dependendo da nossa necessidade, a gente também pode ir
adaptando.
E5: Praticidade assim. Porque como eu não tenho muito tempo de
elaborar, fazer as figurinhas, programar na realidade. [...] Já tendo
no software as condições pra você variar, mudar velocidade, mudar
força, etc, já tendo sido programado, aí fica bem mais fácil você
observar [a atividade].

Esses dados acerca dos professores buscarem um SE de fácil manuseio serve como um

alerta, principalmente para os desenvolvedores de softwares, para que haja uma atenção

particular para essa característica do software. Elaborar uma interface agradável para

visualização e que possibilite uma manipulação mais simples, através de ícones ou botões que

estejam dispostos em todas as áreas do software, deve ser considerada durante

desenvolvimento de SE. Deste modo, nossos dados apóiam o quesito “usabilidade” previsto

nos padrões da ISO/IEC 9126-1, o qual visa a inserção de um conjunto de atributos que

evidenciam o esforço necessário para se poder utilizar o software. Por ser padrão ISO/IEC,

partimos do pressuposto que os desenvolvedores de softwares já prevêem tal necessidade

quando estão desenvolvendo os SE. No entanto, vimos que tanto os professores que já tem

experiência de uso de SE quanto os professores que não têm tal experiência buscam facilidade

de manuseio no SE, sugerindo assim que alguns softwares hoje desenvolvidos para fins

educacionais ainda carecem de ferramentas que simplifiquem a utilização por parte de

usuários.

A título de exemplo sobre o aspecto de facilidade de uso do SE, relatamos a seguir a

experiência do professor de Biologia em relação ao uso do software Carbópolis. O software

Carbópolis foi desenvolvido pela Área de Educação Química/UFRGS com o auxílio do PET -

Informática/UFRGS. De acordo com a página do desenvolvedor do software Carbópolis e

com a avaliação realizada pela equipe disciplinar de Química e Biologia do Projeto Ciência

Livre, este software também pode ser trabalhado com conteúdos de Biologia, apesar de ter
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sido desenvolvido para explorar conteúdos de Química, como vemos na descrição do software

no próprio site dos desenvolvedores.

Carbópolis é um programa de computador sobre poluição ambiental
desenvolvido para alunos e professores dos diferentes níveis de ensino. O
programa utiliza uma estratégia de solução de problemas e motivos lúdicos
para abordar alguns conceitos da química e do meio ambiente relacionados à
poluição do ar e à chuva ácida. (http://www.iq.ufrgs.br/aeq/carbopp.htm,
par. 1).

Como já descrevemos no percurso metodológico deste trabalho, antes das entrevistas

com os professores dos Centros, entregamos um CD-ROM contendo um SE relativo à área

disciplinar do professor. No caso do professor de Biologia, entregamos o Carbópolis. Após 3

semanas de posse do software, o professor E4 relatou algumas dificuldades com o Carbópolis

desde o momento da instalação do software, mesmo com um manual passo a passo de

instalação, tendo que pedir para um colega “mais experiente” que ajudou na instalação do

software.

E4: Pra instalar eu senti uma certa dificuldade, aí eu pedi ajuda ao
colega, ele conseguiu instalar. Ele tem mais prática do que eu. Teve
uma hora que eu fiquei atrapalhada, não entendi, aí foi quando ele
disse “oxe menina, é assim”. E foi e me orientou, aí terminou fazendo
a instalação e eu não concluí porque num determinado passo lá não
tava entendendo.

Depois do software instalado, o professor relatou ainda algumas dificuldades na

própria operação do software, mostrando que não compreendia o que era pra ser feito por este

não parecer intuitivo. Quando descreve o processo de execução do software afirma que não

conseguiu desenvolver a tarefa por falta de ajuda. Ou seja, na perspectiva avaliativa do prof..

E4, o software não possui os atributos necessários para o manuseio das funções propostas,

impedindo a livre condução do usuário.

E4: Eu achei super interessante de você fazer coleta, de fazer tudo,
mas eu não consegui fazer a entrevista. Só fazia ver a linguagem do
que tem lá escrito na tela, do pescador, pescador não, da fábrica, do
fazendeiro, da fazenda, os problemas que estavam sendo, que estavam
ocorrendo na cidade mas eu não consegui sair disso. Não consegui
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coletar nada, só fiz marcar os pontos nas, não sei o que significa. Não
teve muita ajuda não.

O professor E4 ainda esboça uma idéia que o aluno talvez tivesse mais condições de

entender o software, porém recua e volta a questão da facilidade de entender o software, ou

seja, mais facilidade para usá-lo.

E4: Eu achei complicado, não sei se colocando um educando pra
tentar responder, se ele iria conseguir explorar melhor do que eu.
Mas não consegui explorar não.
Entrevistador: Teve dificuldade na hora que foi fazer o trabalho direto
no software?

E4: Foi, não consegui de jeito nenhum. Mexia pra um lado, mexia pro
outro, mexia num botão (risos). Não saí do canto.

A dificuldade expressa em detalhes pelo professor E4 sugere que alguns SE não são

desenvolvidos contemplando a dinamicidade do conteúdo e as possibilidades que os usuários

terão para entender o conteúdo proposto no software. Schaefermeyer (1990 apud ROCHA;

CAMPOS, 1993) afirma que

[...] a qualidade educacional do software disponível no mercado depende do
que o programador considera um bom design instrucional. Argumenta a
autora que estes programas possuem mais "charme artístico" do que
objetivos, análise de tarefas e sistematização do conteúdo. Recomenda que
um mínimo de características deveria ser estabelecido — mesmo que este
mínimo seja extremamente amplo, para que haja uma possibilidade concreta
e segura de observação (p. 36).

Podemos então chegar a conclusão que há uma necessidade de incorporação de

elementos nos SE por parte dos desenvolvedores que se aproximem mais com o nível de

experiência dos professores e alunos, uma vez que os softwares educativos são desenvolvidos

para uso essencialmente nas escolas. Por fim, expomos o terceiro critério que emergiu nas

falas dos professores entrevistados como também nas respostas às entrevistas – linguagem

acessível no SE.
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5.2.2.3 – Linguagem acessível

Oliveira et al (2001) apresentam esta categoria como algo diretamente relacionada à

questão sobre a facilidade de uso do SE, já discutida anteriormente, sendo esta um dos

desdobramentos necessários para que haja facilidade no manuseio do software. Desta forma,

estes autores estipulam que para um SE possuir uma linguagem acessível deve contemplar

dois aspectos: 1. possuir um vocabulário acessível ao público-alvo destinado e 2. utilizar uma

linguagem livre de regionalismo, possibilitando o uso por um público maior.

Relativo ao primeiro aspecto sobre linguagem acessível no SE, deve-se atentar para a

necessidade de usar textos, figuras e imagens que comuniquem o conteúdo proposto no

software de forma tal que um público amplo, considerando que o público-alvo, em grande

parte, é constituído de alunos em idade escolar e com um nível vocabular menos desenvolvido

do que um programador de software. Desta forma, faz-se necessário estudar aspectos da

lingüística ou mesmo ter entre a equipe multi e interdisciplinar de desenvolvimento do

software uma pessoa especialista nesta área (Oliveira et al, 2001).

Relativamente ao segundo aspecto sobre a linguagem acessível no SE, a saber, uma

linguagem livre de regionalismo. De acordo com o dicionário Houaiss (on line), na rubrica

lingüística, regionalismo é definido como “palavra ou locução (dialetismo vocabular) ou

acepção (dialetismo semântico) privativa de determinada região dentro do território onde se

fala a língua”. Ou seja, regionalismo inclui as expressões particulares de determinadas

regiões, inclusive aspectos que representam as tradições e costumes das regiões. Tomando

regionalismo sob a definição acima, entendemos a posição de Oliveira et al (2001) ao colocar

como um critério de facilidade do uso de SE, uma linguagem e exemplos que façam parte do

conhecimento mais generalizado do público-alvo que se destina o software, evitando assim

dificuldades em interpretar o que está sendo solicitado pelo software e, consequentemente,

facilitando o manuseio do mesmo.
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A fim de caracterizar também em um bloco as respostas dos professores apresentadas

no questionário sobre a questão de critérios de escolha de SE, tomamos dente os critérios

apresentados nas tabelas 9 e 9.1 (p. 130) os seguintes itens: “linguagem acessível”; “manual

simples e claro”; “maior quantidade de conteúdo no software” e “conteúdos

atualizados/contextualizados”.

No caso dos professores dos Centros, tomando o bloco acima proposto, temos então

45% das respostas que indicam a necessidade do professor em encontrar um software com

uma linguagem que possa ser de fácil acesso para os alunos como também para os

professores. Dentre os professores das Escolas Estaduais, 55% das respostas indicaram tal

necessidade (ver Tabelas 9 e 9.1, p. 130). Apesar dos percentuais aqui apresentados serem

maiores que o aspecto da facilidade de uso, já apresentados anteriormente, colocamos este

critério por último nesta análise por dois motivos:

1. por ser um desdobramento da categoria facilidade de uso, a qual já discutimos

anteriormente. Aqui só fazemos a ressalva da necessidade de se observar, durante a

produção do software, a inserção de textos, imagens e ícones que representem um

cenário comunicacional (SILVA, 2003) no software, de maneira que este cenário

represente uma comunicação não-linear, aberta e modificável, possibilitando assim a

interatividade tão solicitada pelos professores neste estudo (também discutida

anteriormente).

2. por entendemos que a perspectiva dos professores em relação aos aspectos que

englobam a linguagem em um SE dizem mais respeito à perspectiva pedagógica na

qual estão inseridos do que no aspecto funcional do software. Esta perspectiva está

pautada sob um modelo pedagógico centrado na transmissão de conteúdos, onde

predomina a comunicação de “A” para “B” ou de “A” sobre “B”, ficando alheio “ao
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movimento das novas tecnologias comunicacionais e ao perfil do novo espectador”

(SILVA, 2003, p. 57).

É pertinente recortarmos algumas falas extraídas das entrevistas que indicam a

preocupação por parte dos professores com os aspectos de conteúdo dos softwares,

possibilitando-nos analisar a postura do professor ante os conteúdos e as linguagens

apresentadas nos SE. As frases referem-se às características que eles buscam em um SE para

uso didático.

E3: Que fosse em português e fosse de fácil manuseio. Tivesse um
manual que realmente me possibilitasse e aos meninos, que já tem
mais uma linguagem reduzida, mais limitada que a gente de entender
as coisas, que viesse para ele aproveitar. Que eles puderem
manusear, olhando o manual e em seguida as atividades, eles
conseguissem fazer sozinhos. Tem que ser claro, ter um manual claro
e que as atividades propostas realmente fossem voltadas mesmo pra
aquilo ali, pra um determinado conteúdo, as atividades fossem
atividades interessantes. Atrativas

E4: Bom, primeiro eu teria que ter mais tempo para estudar melhor e,
ai, não sei... talvez se tivesse mais ajuda na tela. Se o software fosse
mais fácil de entender. Talvez o educando entenda mais fácil, não
sei... mas se eu tive dificuldades acho que ele também teria.

As dificuldades dos professores entrevistados em entender a dinâmica do software

representam a carência do aspecto de falta de clareza na linguagem colocada nos softwares

para a execução das tarefas propostas. Esta falta de clareza pode estar representada tanto na

forma de texto, imagens, ícones ou nos botões que vêm no software. Esta dificuldade, na

melhor das hipóteses, limita as possibilidades de uso ou pior, impede o uso do software pelo

professor, gerando certo desânimo quanto ao uso desses recursos na sua prática docente, o

que, por sua vez, pode somar-se às outras dificuldades ou empecilhos para uso de SE em

ambiente escolar.

A seguir trataremos mais especificamente dos aspectos pedagógicos de uso do SE

pelos professores dentro da perspectiva da mediação pedagógica destes professores.
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5.3 – 3ª CATEGORIA

MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA DO PROFESSOR PARA USO DE SE NA ESCOLA

Até o momento analisamos e descrevemos as ações dos professores em relação à sua

postura ante a escolha de SE e outros recursos computacionais, bem como a descrição do

contexto educacional que o influencia na escolha de determinados tipos de softwares. Na

descrição desta terceira e última categoria, focamos nossa análise sobre o aspecto da

mediação pedagógica (MASETTO, 2006), uma vez que pretendemos revelar a forma como os

professores que têm experiência de uso de SE incorporam o SE na sua prática docente.

Mediação pedagógica é definida por Masetto (2006) da seguinte forma:

Por mediação pedagógica entendemos a atitude, o comportamento do
professor que se coloca como um facilitador, incentivador ou motivador da
aprendizagem [...] é a forma de se apresentar e tratar um conteúdo ou tema
que ajuda o aprendiz a coletar informações, relacioná-las, organizá-las,
manipulá-las, discuti-las e debatê-las com seus colegas, com o professor e
com outras pessoas, até chegar a produzir um conhecimento que seja
significativo para ele (MASETTO, 2006, p. 145).

A partir desta definição, exploramos, no conteúdo do discurso dos professores

entrevistados, a forma que eles têm incorporado o SE na sua prática docente, ao mesmo tempo

que situamos qual o paradigma pedagógico adotados pelos mesmos: instrucionista ou

construcionista.

Gutierrez e Pietro (1994) colocam a mediação pedagógica como uma forma de tratar

os materiais educativos que são usados no processo de construção do conhecimento e as

maneiras como esses materiais são expressos, a fim de que seja possível estabelecer o ato

educativo dentro de um ambiente de participação, criatividade, expressividade e

relacionamento. Estes autores organizam a mediação pedagógica em três fases: 1. o

tratamento com base no tema; 2. o tratamento com base na aprendizagem; e 3. o tratamento

com base na forma.
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Para Gutierrez e Pietro (1994, p. 62), “a mediação pedagógica parte de uma concepção

oposta aos sistemas de instrução baseados na primazia do ensino como mera transferência de

informação”, ou seja, em um sistema pautado no paradigma instrucionista. A mediação é feita

quando há uma compreensão do processo de construção da aprendizagem sob a ótica

construcionista. Sobre esta questão, Masetto (2006), apesar de concordar com a dificuldade

em fazer a mediação pedagógica sob o paradigma instrucionista, vê a possibilidade de fazer a

mediação pedagógica em estratégias de ensino consideradas convencionais. No entanto,

estratégias convencionais são assim consideradas por existirem a algum tempo como

propostas metodológicas para o ensino presencial e que, em alguns casos, podem ou não

serem usadas de forma instrucionista. Por exemplo, temos as técnicas de apresentação

(dinâmicas de apresentação em grupos), as técnicas de situações simuladas (dramatizações,

jogos, etc.), as técnicas de contato com situações reais (estágios, excursões, etc.). Segundo

Masetto, pode-se considerar também como mediação pedagógica as técnicas de aulas

expositivas desde que sejam apresentadas com a preocupação de desenvolver a aprendizagem,

motivando os alunos em um processo dialógico, provocador de curiosidades, levando os

alunos à reflexão através de debates sobre o conteúdo exposto. Neste mesmo sentido, pode-se

ainda enquadrar o uso de recursos audiovisuais e de materiais de leitura. Por fim, uma outra

técnica convencional colocada por Masetto, possível de ser utilizada em ambos paradigmas

pedagógicos, é a estratégia de ensino com pesquisa de campo, muito embora esta técnica

tenha um alto grau de dificuldade no seu processo de execução por envolver vários setores da

escola e por exigirem um tempo maior para sua execução.

No caso do uso de SE, Masetto (2006) identifica este recurso dentro da concepção de

mediação pedagógica por meio das tecnologias. Nesta forma de mediação pedagógica, o

professor usa as tecnologias para o favorecimento do processo de construção do
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conhecimento, explorando as possibilidades de busca, catalogação, reflexão, depuração de

idéias levantadas e a descoberta de novos conceitos (VALENTE, 1999).

Partindo da contextualização do papel da mediação pedagógica brevemente discutida

acima, apresentamos abaixo alguns dados que indicam a postura dos professores quanto à

mediação pedagógica que fazem com uso dos SE, iniciando pelas respostas aos questionários

e, posteriormente, baseando-se nas entrevistas.

Quando os professores foram questionados sobre a forma que se auto-avaliam quando

usam softwares educativos, a tendência de respostas dos professores revelou uma postura

mais neutra, refletida na resposta 4 da freqüência escalar entre 1 a 7 (ver Tabela 10 abaixo).

De acordo com Robson (1993), o padrão de freqüência escalar possibilita separar os

entrevistados que apresentam uma opinião mais formada sobre um determinado assunto

daqueles que apresentam apenas uma tendência para tal assunto. Desta forma, como 33% dos

professores se avaliaram como medianos (escala 4), este dado sugere que existe uma certa

insegurança, por parte dos professores, quando estes usam os SE ou mesmo se colocam como

iniciantes neste processo e não desenvolvem a prática de uso do SE. De qualquer forma,

vemos como um aspecto positivo por demonstrar que os professores têm uma postura crítica e

reflexiva quanto ao uso de SE nas suas aulas, sugerindo assim que estes reconhecem a

necessidade de atualizar sua formação com relação ao uso de SE na escola. Vale ressaltar que

o resultado apresentado na Tabela 10 refere-se às respostas de 15 (dos 31) professores dos

Centros que afirmaram ter usado software educativo na sua prática docente. Fizemos este

recorte uma vez que apenas os professores que já usaram SE nas suas aulas poderiam fazer

algum tipo de auto-avaliação sobre o assunto.
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TABELA 10 - Auto-avaliação do grau de desempenho dos professores dos Centros quando
usam algum SE com seus alunos
Freqüência 1 2 3 4 5 6 7 Não respondeu
QTD 0 1 1 5 4 1 1 2
% 0 7 7 33 27 7 7 13

5.3.1 – Carência de mediação pedagógica

Quando questionado sobre como aplica os SE nas suas aulas, o prof. E1 revela a

prudência neste uso, indicando sua necessidade em aprender mais sobre as possibilidades de

uso de diferentes SE. Revela uma postura de cautela, de reconhecimento do nível de

entendimento sobre os SE e, consequentemente, das formas de usá-los nas aulas. Em outras

palavras, na forma de fazer a mediação pedagógica, tal como ilustrado no segmento de sua

entrevista a seguir:

E1: Acho que qualquer software que você vá trabalhar em sala
de aula, você teria que ter um conhecimento muito grande sobre
ele. Tá certo? E como eu ainda estou assim no início de
conhecer esses softwares, hoje eu teria um pouquinho de
trabalho com relação a isso.

Outro dado que podemos extrair das respostas dos questionários, respondidos pelos 31

professores dos Centros e pelos 51 professores das Escolas Estaduais, diz respeito às

vantagens que vêem ao usar os SE ou outros recursos computacionais na sala de aula. Temos

então 97% dos professores dos Centros (ver Tabela 11 abaixo) que afirmaram ver vantagem

em usar tais recursos nas suas aulas, apesar de nem todos usarem. Já entre os professores das

Escolas Estaduais, este percentual é menor (57%) e muitos professores deixaram esta questão

em branco (41%) (ver Tabela 8.1, p. 128).

TABELA 11 – Vantagem em usar recursos computacionais na sala de aula – Centros
Opções SIM NÃO S/R
QTD 30 0 1
% 97 0 3
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TABELA 11.1 – Vantagem em usar recursos computacionais na sala de aula – Escolas
Estaduais
Opções SIM NÃO S/R
QTD 29 1 21
% 57 2 41

Entre os professores dos Centros que apresentaram uma postura favorável quanto ao

uso de SE em sala de aula, as principais vantagens apontadas (Tabela 11) foram:

“estimula/melhora a investigação/aprendizagem” (48%); “torna a aula mais dinâmica” (39%);

“ajuda na "assimilação" conteúdo” (32%); prende “mais atenção/interesse do aluno” (23%); e

“enriquece a prática pedagógica” (19%). Podemos perceber que os professores, mesmo

aqueles que não costumam usar recursos computacionais, conseguem dimensionar a riqueza

destes recursos e mostram entendimento dos possíveis ganhos para a aprendizagem dos

alunos ao usarem SE. Apesar de termos colocado o aspecto “ajuda na assimilação do

conteúdo” como um dos itens, entendemos que este também se enquadra com a melhora da

aprendizagem do aluno, o que, somado ao percentual do item mais apontado pelos

professores, teríamos um total de 80% das respostas indicando melhorias na aprendizagem

dos alunos com uso de SE. Este alto índice de respostas tendo o aluno como foco, indica a

viabilidade de uma mediação pedagógica dos professores dos Centros, uma vez que este é um

dos requisitos necessários para que a mediação ocorra (MASETTO, 2006; GUTIERREZ;

PIETRO, 1994). Vale ressaltar que o quantitativo de respostas referentes às tabelas 12 e 12.1

excede o universo dos sujeitos deste estudo, uma vez que esta questão foi uma questão aberta,

possibilitando a multiplicidade de opiniões.

TABELA 12 – Descrição das vantagens em usar SE – Centros
Vantagens apresentadas pelos professores QTD %
Enriquece a prática pedagógica 6 19
Torna a aula mais dinâmica 12 39
Melhora a disciplina em sala 1 3
Estimula/melhora a investigação/aprendizagem 15 48
Mais atenção/interesse do aluno 7 23
Ajuda na "assimilação" conteúdo 10 32
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Entre os professores das Escolas Estaduais que apresentaram uma postura favorável

quanto ao uso de SE em sala de aula, as principais vantagens apontadas (Tabela 11.1, p. 145)

foram: “torna a aula mais dinâmica” (20%); “enriquece a prática pedagógica” (16%);

“estimula/melhora a investigação/aprendizagem” (16%); prende “mais a atenção/interesse do

aluno” (12%); “ajuda na assimilação do conteúdo” (4%). Podemos perceber que a opinião

destes professores é mais direcionada ao aspecto de melhoria de apresentação da aula do que

em relação à melhoria da aprendizagem dos alunos, indicando uma postura de pensamento

centrada no professor ou no ensino e não no processo de aprendizagem. Um fator interessante,

dentre as respostas dos professores das Escolas Estaduais, foi a percepção de 1 professore que

vê apenas desvantagem como: falta de estrutura para uso de SE, por não ter tempo para

planejar o uso e porque causa muita distração nos alunos. Além desta resposta negativa,

houve um grande número de professores que não responderam esta questão (41%) como

vimos na Tabela 11.1 (p. 145).

TABELA 12.1 – Descrição das vantagens em usar SE – Escolas Estaduais
Vantagens apresentadas pelos professores QTD %
Enriquece a prática pedagógica 8 16
Torna a aula mais dinâmica 10 20
Estimula/melhora a investigação/aprendizagem 8 16
Mais atenção/interesse do aluno 6 12
Ajuda na "assimilação" conteúdo 2 4

A diferenciação entre os professores dos Centros e dos professores das Escolas

Estaduais neste ponto, revela a diferenciação do foco pedagógico existente entre os dois

grupos. Enquanto os professores dos Centros têm mais uma visão focada no aluno, as

respostas dos professores das Escolas Estaduais indicam mais uma visão centrada neles

próprios. Esta diferenciação, já vista em outras partes deste estudo, revela a possibilidade de

haver mediação pedagógica nos Centros, mesmo que não seja com uso de SE, uma vez que a

concepção pedagógica aparente volta-se mais para questões da aprendizagem do aluno do que
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do ensino do professor. Apesar de que, como veremos mais adiante, esta concepção

pedagógica ainda está mais no campo das idéias do que das ações.

A compreensão dos professores quanto às possibilidades didáticas proporcionadas

pelo uso dos SE e outros recursos computacionais revelam a carência e, ao mesmo tempo, a

necessidade destes professores terem maior disponibilidade de recursos que auxiliem na sua

prática docente. O que, a nosso ver, deve servir de alerta aos desenvolvedores de softwares a

não apenas oferecer ao mercado novos SE, mas sim buscar um processo de produção conjunta

com os professores. Aos pesquisadores da área não apenas desenvolver pesquisas que tratem

do assunto, mas sim aproximar tais pesquisas à realidade concretas das escolas públicas.

Serve também de alerta aos diferentes níveis governamentais a necessidade de desenvolver

programas e projetos não apenas através de políticas de inserção de computadores

desprovidos de projetos pedagógicos e de softwares que auxiliem o professor, mas sim que

haja uma ação conjunta entre esses elementos, fortalecendo o ambiente escolar público

brasileiro.

Os dados até então expostos servem de base para que possamos compreender a forma

que os SE são usados nas escolas. No caso da nossa análise, nos limitamos à investigação

mais detalhada da postura dos professores dos Centros, uma vez que fechamos o estudo de

caso nestas escolas, por razões já discutidas anteriormente. Dentre os cinco professores

entrevistados, percebemos que há um posicionamento ora instrucionista, ora construtivista, ou

mesmo um posicionamento teórico construcionista, mas uma prática instrucionista. Desta

forma, para efeito de uma melhor compreensão da mediação pedagógica dentre os professores

entrevistados traçaremos um perfil de cada um deles buscando esclarecer os pontos que

indicam a postura do professor em relação a um ou outro modelo pedagógico, revelando a

prática destes professores quando no uso dos SE com seus alunos.
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5.3.2 – Perfil dos professores entrevistados

Como mencionado acima, traçaremos aqui o perfil dos professores no que diz respeito

à sua postura pedagógica no uso de SE, analisando suas práticas pedagógicas sobe a

perspectiva da mediação pedagógica. Para tal classificamos os professores em: 1.

instrucionista: aquele que tem a prática e discurso totalmente centrado na transmissão de

conteúdos, como é o caso do professor E4. 2. dualista: aquele professor que apresenta um

discurso diferente da sua prática ou mesmo que confunde elementos de mediação da

aprendizagem com uso de SE, com a melhoria na forma de transmitir conteúdos, como é o

caso dos professores E1 e E3; e 3. construcionista: que apresenta uma postura centrada na

livre exploração do SE pelo aluno, com a mediação do processo pelo professor com a

finalidade de promover a aprendizagem e não a instrução diretiva de uso do SE, que é o caso

dos professores E2 e E5.

5.3.2.1 – Perfil instrucionista

Nos fragmentos da entrevista abaixo vamos revelando a postura instrucionista do

professor E4, considerando apenas a sua postura em relação ao uso do SE com seus alunos.

O professor E4 ensina a disciplina de Biologia e costuma usar no Centro e em outra

escola estadual que leciona no turno da noite, com softwares tutoriais, como a Enciclopédia

das Aves e O Corpo Humano, ambos softwares proprietários da Globo Multimídia.

E4: [...] se eu estivesse dando uma aula, sobre um determinado
assunto, pensar assim sistema digestório, o software deixava os
caminhos abertos pra eles investigarem outras coisas, eles podiam
sair do objetivo daquela aula pra visitar outros espaços dentro do
próprio software. Então, podia fugir ao controle. Então, foi uma coisa
que eu achei um pouco ruim em trabalhar com esse software.
Entrevistador: Como é que você fazia para aplicar o Corpo Humano
na escola?
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E4: Eu dava os passos que eles deveriam seguir e ao final eu dava um
exercício pra que eles pudessem responder. [...] Eu pedia que eles
fossem seguindo os passos. “Você vai entrar nesse, nesse local, você
vai abrir essa janela, você vai abrir essa porta”, e vai ver o caminho,
os passos pra você poder conhecer aquele sistema que eu to querendo
trabalhar. Então, foi assim que eu trabalhei. [...] Mas eles fugiam às
vezes porque eles já tinham visto tudo aquilo que eu queria que eles
vissem mais um pouquinho pra passar pra outros sistemas que não
estavam naquela hora interessando.
Entrevistador: E essa fuga, como é que você lidava com isso?

E4: Quando eles fugiam, eu fazia assim “tá certo, você já viu o que
você queria ver, agora volte pra atividade, vamos tentar terminar” e
concluir com aquela atividade final, aquele exercício.
E4: Logo quando a gente tinha o laboratório disponível pra gente,
mesmo não podendo fazer nenhuma instalação, a gente ia, fazia,
tentava forçar os alunos a fazer pesquisas porque eles não querem
fazer pesquisas. Eles querem utilizar com bate-papo, Orkut, o MSM,
tudo, menos o que é pra você fazer. Então, era muito difícil a gente
conseguir controlar os meninos fazer, direciona-los para o objetivo
que era a pesquisa.

Nos fragmentos acima também percebemos que o professor E4 utiliza os softwares

como forma de exemplificar/ilustrar o conteúdo, permitindo o manuseio dos alunos em alguns

momentos no laboratório de informática. Mesmo assim, ainda conduzia o processo, não

permitindo a livre exploração dos alunos, o que, quando acontecia, rapidamente chamava a

atenção para o seu objetivo da aula com uso de SE.

De acordo com Valente (1993) e Masetto (2006), esta prática vislumbra um ensino

pautado sobre a ótica paradigmática instrucionista, na qual o aluno exerce a função de mero

executor de tarefas, sem ter que fazer nenhum tipo de associação ou contextualização,

bastando simplesmente memorizar as ações e executar os procedimentos apresentados pelo

próprio software ou pelo professor.
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5.3.2.2 – Perfil dualista

Os professores que aqui enquadramos refletem alguns momentos de prática de uso de

SE de forma instrucionista e outros de forma construcionista, apesar de que o construcionismo

está mais a nível de discurso do que da própria ação em si. Aqui colocaremos fragmentos dos

professores E1 e E3, os quais ensinam a disciplina de Matemática e utilizaram o software

winplot em algumas ocasiões em outras escolas e nos Centros que trabalham atualmente.

Entrevistador: Já adotou o winplot com seus alunos em sala de aula?

E3: Já. Já levei pra sala. Eles não mexerem, quem mexeu fui eu. Eles
não mexerem, só quem mexeu fui eu pra mostrar.
Entrevistador: Acha que tem ganho pedagógico?

E3: Tem, tem muito.

Entrevistador: Como você detecta esse ganho pedagógico?

E3: Só comigo, né!?! Eu mexendo. Eles nunca tiveram oportunidade
deles ficarem manuseando, [...] mais da observação deles mesmos,
deles se prenderem mais e conseguir enxergar o que você está
transmitindo.
Entrevistador: Você usa o software para que?

E3: Para preparar aula. Eu usei um que eu peguei num site russo [...]
aí eu fui botar pros meninos, foi uma tragédia. “Professora, não to
entendendo nada”... mas olhe os passos que eu vou mostrando a
vocês o que é.
E3: Conceito de matemática é muito distante. Então se a gente vai
fazer uma coisa de 3D e você vai fazer no quadro, fica muito
complicado a compreensão daquilo. Se você tem um software que
facilite, que eles consigam visualizar, de ver a formação daquela
figura, daquele gráfico, acho que pra eles fica mais fácil de entender.
Mesmo que depois eles não consigam desenhar, tirar dali e
desenhar, mas eles visualizam muito mais facilmente. Então, torna
mais dinâmico.
E3: O ideal seria se eles realmente pudessem mexer e eles mesmos
descobrir. A gente fazer uma atividade básica e passar uma atividade
pra eles que eles próprios pudessem ir avançando, fossem verificando
o que tava mudando e fazendo anotações.
E3: Eu fiz até uma parte no Excel, de construção de gráfico no
próprio Excel, para eles verem..., assim, eles tinham primeiro que ir
pra parte gráfica pra depois sair pro escrito. Acho que a inversão
seria legal, não a gente começar dando a teoria, pra eles montarem o
gráfico. A partir daquele tópico eles conseguirem montar a teoria.
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Eles mesmos conseguirem definir o que é a função linear, o que é
função quadrática a partir de software.

Nos fragmentos acima podemos perceber que este professor, ao se referir ao uso de

SE, mostra que sua prática está voltada mais para um aspecto de exemplificação/ilustração

das suas aulas do que para potencializar a aprendizagem matemática dos alunos. No

fragmento 5, a confusão é mais evidente, pois começa indicando o apoio do software para

compreensão do conteúdo, mas não para formação do conceito em si, só servindo para

“visualização” gráfica do conceito. Já nos dois últimos fragmentos percebemos que o

professor tem noção da forma que poderia usar o SE para estimular o processo de

aprendizagem dos alunos, disponibilizando os recursos do software para que o aluno possa

dinamizar o processo de compreensão do conteúdo trabalhado, da própria construção do

conceito. No entanto estes três últimos fragmentos referem-se a como ela aplicaria o software

e não como ela realmente faz, mostrado nos quatro primeiros fragmentos.

Agora vejamos os fragmentos relativos ao professor E1, o qual indica mais uma

postura construcionista, porém ainda com algumas idéias que não visualizam a construção do

conceito matemático através da interação com o software.

E1: Trabalhar ele [SE] sem saber qual era o conteúdo que estava
sendo desenvolvido, tá bom? Quando fosse pra sala de aula, porque a
tela fica na cabeça do aluno, vai ficar, aquelas imagens vão ficar.
Então, quando fosse pra sala de aula a gente entraria em
determinados conteúdos ligados a esse software naquele momento e
relembraria “ó, vocês lembram daquela situação? Pois é, é esse caso
que a gente pode utilizar aqui”. Então tem que trabalhar nessa
estratégia, não tem que trabalhar como conteúdo, mas sim como
subsidio pra que o menino entender o que vem pela frente.
E1: Quando você trabalha o conceito em sala de aula baseado no que
o menino viu, no que o aluno viu no laboratório, ok, vai ser um ganho
muito interessante porque não deixa de ser uma prática. [...] essa
aplicação que está havendo lá no software, lá no laboratório, então
isso vai contribuir muito para que fique na cabeça dele as
informações. “Ah, eu já vi isso em algum lugar”. Então, só o fato dele
já ter visto em algum lugar é mais uma informação que ele está tendo
pra fixar na cabeça dele.
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E1: O aluno tem que manipular. Se ele só observar fica complicado.
[...] eu usei já um conhecimento que ele tinha lá do laboratório,
mesmo sem ter ligação com nada, aproveitei na sala de aula, botei lá
no data show, joguei lá no quadro e fui passando de novo. Então, o
que surge nesse momento? Alguns dizem: “Ah, realmente, no meu
aconteceu isso”. Esse tipo de dúvida, esse tipo de questionamento,
essa situação tem um ganho pedagógico importantíssimo na hora da
aprendizagem.
E1: Outra situação é você começar somente esse primeiro momento
de conhecimento, de conteúdo que vai ser vivenciado ainda. Tá
certo?! Então, ele está lá, mexendo sem saber o que é. A gente
também não fica dando todas as informações e quando a gente for
para sala de aula, aí ele vai ter que começar a ligar esses
conhecimentos.
E1: Então, tem que ser uma coisa esporádica mesmo pra que eles
saiam um pouco da sala de aula, vejam uma aplicação e retornem pra
sala de aula. [...] tem que trabalhar nessa estratégia, não tem que
trabalhar como conteúdo, mas sim como subsidio pra que o menino
entender o que vem pela frente.

Aqui encontramos um perfil pedagógico que reflete a confusão paradigmática já

discutida neste estudo. O professor E1 costuma usar os SE com a intenção de recuperar o

trabalho realizado no laboratório na sala de aula, como uma forma de tirar dúvidas, explicar,

dar exemplos através das imagens que o aluno fez na manipulação do software, indicando

uma concepção de mediação do processo no modelo construcionista. O que revela a confusão

paradigmática aqui é o fato do professor não conceber a possibilidade do aluno poder

construir o conceito matemático a partir da manipulação do software e sim apenas com as

relações que o professor faz em sala de aula. No último fragmento observamos uma

concepção estranha de conteúdo, onde o professor estabelece que o conteúdo é algo que só

pode ser construído em sala de aula. Neste caso o SE é apenas um “subsídio” a ser usado pelo

professor para o “que vem pela frente”, ou seja, na construção e entendimento do conteúdo,

que será projetado pelo professor na sua exposição. Esta forma de ver o conteúdo indica uma

postura diretiva do professor, o que reflete a concepção empirista de ensino, fundada na

transmissão de informações. Aqui o aluno não passa de receptor das informações, de executor
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de tarefas programadas (Oliveira et al, 2001). Em outras palavras, estabelece a pedagogia

instrucionista de ensino, mesmo com a incorporação de novos recursos.

5.3.2.3 – Perfil construcionista

Aqui apresentaremos fragmentos dos professores que revelam na sua prática de uso de

SE uma abordagem voltada para o estímulo do aluno em explorar, de relacionar a dinâmica do

SE com os conteúdos estudados em sala de aula e também como forma de motivação para que

o aluno se sinta mais motivado para aprender. Este perfil é composto pelos professores E2 e

E5, os quais ensinam Física. Os professores costumam utilizar o SE no próprio laboratório de

Física da escola. No caso do professor E5 conta com um laboratório com apenas dois

computadores conectados à Internet, levando-o a usar o recurso da projeção, em alguns

momentos ou o trabalho de rodízio dos alunos nos computadores. No caso do professor E2, o

laboratório de Física utilizado conta com 6 computadores também conectados à Internet,

ampliando um pouco mais as possibilidades de manuseio por um grupo maior de alunos, mas

ainda não sendo a condição ideal de uso para todos os alunos.

O software utilizado pelo professor E5 foi um jogo, baixado da Internet, que trabalha

com o conteúdo sobre vetor, no qual deve-se inserir os parâmetros de velocidade e força a fim

de programar uma catapulta para derrubar o castelo com o lançamento de pedras.

E5: Primeiro eu apresentava o trabalho. Como ele é muito didático, o
site, então tem a parte vetorial, tudo ele indica com o nome, você só
vai passando o mouse e já vai vendo o que ele pode acrescentar pra
você. Então, é muito prático, simples, os alunos pegaram rápido o
manuseio. Então, foi equipe de cinco alunos, em que eu manuseava
inicialmente e depois deixava pra eles montarem as condições e os
problemas e é claro que pra eles no final o interessante era sempre
atingir um alvo que era proposto pelo programa, no caso era um
castelo. Derrubar um castelo. Então, o projeto derrubar um castelo
quando era lançamento oblíquo. Eles achavam um máximo,
interessante porque estavam vendo na prática aquilo que eles fizeram
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os cálculos em sala de aula, já tinha sido trabalhado em sala de aula,
só foi essa animação que eu encontrei pra motivá-los mais.
E5: O rendimento deles, claro que, espera-se que seria bem melhor se
cada um mexesse no programa. Se eles só assistindo um ou dois
mexerem já teve um ganho de atenção, eu acredito se cada um
pudesse modificar as condições iniciais do problema, eles
entenderiam bem mais.
E5: Eu sinto assim, que eles acham melhor uma aula expositiva
primeiro do que apresentar ou experiência ou software. [...] Porque
nós só temos experiência demonstrativa, então por isso que eu posso
comparar com a animação do software porque não é ele que tá
fazendo, construindo, já está pronto. Ele está apenas sendo chamado
a atenção dele os aspectos de física [...] Então, é isso que a gente
quer. Instigar pra que eles experimentem. Não fique só na teoria,
naquele resuminho que você dá em sala de aula ou outro livro só com
aquele autor. Cresça, desenvolva. Então, eu acho bem mais
interessante quando há um software interativo.
E5: Trabalho. Pouco, mas de vez em quando a gente utiliza o
software. Acho que você tem que saber escolher qual situação aquilo
se adapta melhor. Ou é experiência ou a ferramenta informática ou
um filme, quer dizer, daí você extrair as coisas.

O professor E5 mostra nas suas descrições de uso de SE, que busca estimular a ação

do aluno na exploração do software, no caso o jogo, para que o aluno se desenvolva na

construção do conhecimento, fazendo o máximo de relações possíveis, com variados materiais

pedagógicos oferecidos no processo pelo professor, como citado no último fragmento. O

último fragmento revela que o professor E5 não costuma usar muito o SE, por motivos de não

ter acesso fácil ao laboratório de informática do Centro que trabalha, já discutidos neste

estudo. Assim, dentro das suas limitações, busca explorar os SE que encontra na Internet, uma

vez que não tem acesso a softwares em CD-ROM, mostrando-se consciente da necessidade de

alternar os materiais pedagógicos dentro dos objetivos que determina para a promoção da

aprendizagem dos seus alunos.

O professor E2 utiliza um software próprio de um dos experimentos do laboratório de

Física – Quimlab. Também costuma utilizar o software Modellus, que deixamos para o

professor avaliar no momento de agendamento da entrevista, como explicado no percurso
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metodológico (p. 68), mas que o professor já utilizava, já possuía conhecimento sistematizado

sobre este software, com base em um curso que fez. A mediação pedagógica deste professor

quando em uso de SE com seus alunos é caracterizada pelos seguintes fragmentos:

E2: Nós temos uma carga horária de laboratório que a disciplina de
Física utiliza. Em quase todas as aulas nós utilizamos um software,
um software educativo. Ele é um software que interage, ele faz a
conexão das atividades práticas do laboratório, da experiência, do
modelo experimental e é registrado os dados no computador.
E2: Primeiro a gente dá uma noção geral do que é que eles vão fazer.
A gente direciona os trabalhos. Um relatório, eles têm um relatório e
vão seguindo aquela seqüência. A gente orienta eles, geralmente
essas experiências que a gente está trabalhando no laboratório, ela
coincide com a aula, com a sala de aula.
E2: Agora, o que, assim, o que seria interessante pra eles é não se
prender a um roteiro. Eles irem descobrindo que mudando um valor
na própria equação que ele montou, ele vai ter um tipo de gráfico.
Tirando, mudando, trocando o sinal, mudando as variáveis ele terá
outro tipo de apresentação gráfica. Até mesmo na simulação quando
ele pode trabalhar com trajetória, com representação vetorial. Ir
mudando uma variável no modelo que ele construiu, ele vai ter outra
apresentação.
E2: [...] a gente tem que dar algumas dicas pra ele se soltar mais e
atingir o objetivo que a gente quer. É justamente que ele perceba que
está utilizando um software que simula um modelo físico e desse
modelo, que ele faça análise do que a gente quer, do fenômeno físico.
E2: O que muda? Então, ele está com um equipamento que eu acho
que é algo de desejo ou de consumo de todo mundo hoje em dia, com
raras exceções. Então, ele vai ter um estímulo de utilizar, de
manusear, então isso aí faz com que ele sempre busque explorar mais.
Ele não vai ficar se contentando só com aquela parte que ele está
explorando como se tivesse usando papel milimetrado, tem um limite.
Aqui [aponta para a tela do computador] ele pode explorar muito
mais, com um leque muito maior de opções. Dependendo do professor
também, da metodologia que o professor use, ele vai ter um ganho
pedagógico muito grande.

Nos fragmentos acima vemos que o professor tem uma postura de mediador do

processo. Busca estimular os alunos para o manuseio do software e assim construírem os

significados relativos ao conceito estudado.
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Na prática com o software Modellus (3 últimos fragmentos), já conhecido pelo

professor – “É, eu já conheço o Modellus, já trabalhei com o Modellus e eu acho que ele é um

software fundamental de utilização tanto da Física como pra Matemática.” – revela sua ação

de liberar o aluno de roteiros e permitir que o aluno vá explorando os recursos de simulação

do software de forma mais livre, fazendo associações e organizando o conhecimento através

das múltiplas interações que estabelece com o software e, assim, construindo o conhecimento

necessário sobre o conteúdo que está sendo trabalhado naquele momento. Esta ação, segundo

Morim (2000), é a forma de produção do conhecimento a partir do processamento

multimídico.

5.3.3 – Mediação pedagógica – os softwares utilizados

Partindo da perspectiva dos tipos de softwares utilizados pelos professores acima,

temos o winplot que é um software de simulação, usado pelos prof. E1 e E3, a enciclopédia

digital sobre o corpo humano da Globo Multimídia (um software tutorial) usado pelo prof. E3

e um jogo que trabalha o conceito de vetores, usado pelo prof. E5. Considerando a

classificação clássica dos softwares educativos apontados por Valente (1993), teremos então o

software de simulação que visa criar modelos dinâmicos para experimentos de ações que são

consideradas perigosas ou complicadas de se demonstrar na vida real. O software tutorial tem

como característica principal transmitir informações pedagogicamente organizadas, como se

fossem um livro animado, um vídeo interativo ou um professor eletrônico. Por último, temos

o jogo, que geralmente é desenvolvido com a finalidade de desafiar e motivar o usuário,

envolvendo-o em uma competição com a máquina e/ou os colegas.

Considerando a proposta pedagógica destes tipos de softwares, podemos dizer que o

único que é desenvolvido dentro de uma concepção empirista é o software tutorial. O jogo

segue uma abordagem pedagógica auto-dirigida (Valente, 1993), enquanto que o software de
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simulação enquadra-se numa proposta mais construcionista, onde o usuário tem a

possibilidade de testar hipóteses e analisar resultados.

Tal como mencionado anteriormente, de acordo com Freire & Prado (1999), o fato do

SE estar classificado como construtivista ou instrucionista não implica que seu uso será feito

em uma ou outra abordagem pedagógica. Será a ação do professor, na prática didática de uso

do software, que irá ressaltar ou não as características próprias dos SE.

5.3.4 – Concluindo

No que diz respeito à prática convencional do professor, vimos que há uma postura

carente de mediação pedagógica uma vez que o uso do SE está bem mais relacionado com a

exposição dos conteúdos disciplinares do que com a construção do conhecimento por parte do

aluno. Esta lógica de ação de alguns professores reflete-se na forma que vêem o sistema

educacional brasileiro. Um sistema pautado num modelo pedagógico fechado, hierarquizado,

fortemente embasado numa visão hegemônica do conhecimento, onde prevalece a linearidade

da sua produção, no qual o professor aparece como o detentor do conhecimento e da verdade

e o aluno o receptor passivo desse conhecimento (BONILLA, 2005). Desta forma, os recursos

computacionais serão vistos como meros instrumentos que vão atender às necessidades do

professor em “contextualizar” sua aula de forma “moderna”, subutilizando suas

potencialidades para a prática educativa.

Observando esta postura dualista dos professores, nos questionamos sobre os motivos

que os levam a tal postura. A fim de explorar esta questão, tomamos o próprio modelo

pedagógico4 dos PROCENTROS, para que entendamos as possibilidades de ação docente

dentro desses Centros. Temos então um modelo pedagógico que visa:

4 Modelo pedagógico disponível em <http://www.procentro.net/oque/mpedagogico.htm>, acesso em julho/2007.

http://www.procentro.net/oque/mpedagogico.htm>,
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• Formar jovens com bons critérios para avaliar e tomar decisões na
condução e sua própria vida e para estabelecer relações significativas
com as demais pessoas;

• Preparar jovens aptos para a participação co-responsável, criativa,
construtiva e solidária no exercício da cidadania; e

• Qualificar jovens capazes de compreender, inserir-se e progredir no
mundo do trabalho.

O breve modelo pedagógico pautado em três pontos chaves nos indica que há espaço

para a mediação pedagógica, uma vez que formar jovens para estabelecer relações

significativas condiz com a ótica da mediação pedagógica apontada por Masetto (2006). Para

tal, o professor deverá ter uma atitude de incentivar e ajudar os alunos a aproximarem-se de

temas, dos mais diversos conteúdos, de forma dinâmica, a fim de que os alunos possam

produzir conhecimentos significativos para sua vida, ajudando-os a compreender a realidade

que vivem.

Voltemos à nossa questão. Quais os motivos que levam os professores a uma postura

dualista entre a sua prática docente e sua concepção pedagógica? Se o modelo pedagógico da

escola favorece uma ação condizente com o cenário desejado para que haja a mediação

pedagógica, o que está acontecendo para que essa mediação não se torne real na prática de

todos os professores?

Nossa resposta a estas questões toma como base a herança educacional de um modelo

pedagógico denominado de Pedagogia Tradicional. De maneira sumarizada, esta Pedagogia é

hierarquizada e centralizadora. As posturas dos professores em usar os SE como recursos de

exposição dos conteúdos disciplinares revelam a forma centralizadora de se ensinar ainda nos

dias de hoje, mesmo que vá de encontro com o próprio modelo pedagógico da escola. Em

outras palavras, nos parece que existe uma possível incompatibilidade entre o modelo

pedagógico dos PROCENTROS e o modelo pedagógico que muitos professores são expostos

durante sua formação.
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Desta forma, vemos o atual cenário educacional como algo ainda envolto sob uma

neblina que impede ou dificulta a ação dos professores em usar os SE e outros recursos

computacionais de forma que mediem a aprendizagem de seus alunos sob um paradigma

construcionista. Propomos que os professores esboçam certa compreensão da necessidade de

abrir espaços para seus alunos produzirem conhecimento de forma mais autônoma,

interessante e interativa. No entanto, os professores ainda estão, de certa forma, presos a um

sistema histórico pautado em um modelo pedagógico hegemônico que inviabiliza uma

mudança de postura para uma educação que contemple a formação integral do aluno, como

explicitado no próprio modelo pedagógico dos Centros.

Uma das críticas mais acirradas à escola refere-se à sua incapacidade de
refletir sobre sua prática pedagógica desenvolvida. Compete à escola apenas
formalizar o que existe e, desta maneira, conservar a lógica de funcionamento
do sistema e não a introduzir inovações significativas. (VEIGA, 2001, p.101)

Este pensamento separado da ação parece ser ainda um forte elemento inibidor de uma

prática educacional voltada para a formação integral do aluno, principalmente quando se trata

de inserir recursos computacionais que mobilizam outros setores da escola que não apenas a

simples vontade do professor. Assim, tomando a escola como um sistema complexo, no qual a

inserção e uso dos softwares educativos estão vinculados a um processo e não meramente a

um ato, entendemos que há uma necessidade de reflexão também quanto ao papel dos

professores neste processo.

Na perspectiva apontada por Salvat (1994), sobre a avaliação dos softwares em relação

ao contexto, vemos que ainda não é possível fazer uma avaliação do impacto de uso dos SE

no contexto escolar, uma vez que a prática de uso do SE não tem sido incorporada de forma

sistemática pelos professores. Desta forma, entendemos que o trajeto percorrido até aqui pelas

tecnologias da informação e comunicação, dentre eles os recursos computacionais e aí, os

softwares educativos, só atingirão os objetivos estipulados através da aplicação de
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procedimentos ou técnicas que visem a construção do conhecimento dos alunos em ambiente

escolar. A nosso ver, esta construção deve se alicerçar sobre uma base pedagógica na qual os

professores, que refletem sobre sua prática, conheçam e sintam-se à vontade de transitar sobre

ela.

A partir dos dados aqui discutidos podemos concluir que há uma carência da prática da

mediação pedagógica de uso de SE por parte da maioria dos professores investigados,

resultando em um ensino ainda focado na ótica da transmissão de conteúdos, só que com o

diferencial apoio dos SE. Esta carência indica a insegurança conceitual pedagógicas das

teorias de ensino e aprendizagem por parte dos professores. Assim, cabe aos professores uma

reflexão sobre sua prática a fim de promover uma mudança de atitude, saindo da comodidade

de um ensino centrado na transmissão de informações aos alunos, para uma postura de risco

ao trabalhar com propostas que mediem a aprendizagem dos alunos em toda a dinamicidade

que esse processo envolve (MASETTO, 2006; SANTOS, 1998).
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Retomando a proposta deste estudo, o objetivo geral desta pesquisa foi investigar

quais os critérios de escolha de softwares educativos (SE) para uso na escola pública, por

professores de matemática e ciências da natureza, do ensino médio em Pernambuco. Os dados

coletados nos questionários, nas entrevistas com os professores dos Centros e na nossa

observação assistemática nas escolas visitadas indicam que o processo de escolha e uso de SE

pelos professores apontaram para:

1. Inviabilização de uso dos recursos computacionais decorrente da falta de infra-

estrutura e/ou da gestão escolar;

2. Uma postura de distanciamento de uso de SE pelos professores em contexto de sala

de aula;

3. Escolha de SE vinculado exclusivamente a questões de usabilidade do software; e

4. Uso de SE por alguns professores, quando em condições estruturais para tal, sem

mediação pedagógica do processo.

Para fins de conclusão, trataremos destes quatro aspectos, buscando confrontá-los com

nossos objetivos específicos (capítulo 3), os quais serão oportunamente retomados aqui, de

forma que seja possível revelar todo o panorama por nós investigado neste estudo.

6.1 – Inviabilização de uso dos recursos computacionais decorrente da falta de infra-

estrutura e/ou da gestão escolar

Este primeiro aspecto observado em nossos dados remonta para os dois primeiros

objetivos específicos deste estudo, os quais apontavam para “a identificação e a descrição do

contexto de inserção de recursos computacionais no cenário da rede pública de ensino em

Pernambuco e a identificação e análise do suporte pedagógico, técnico e administrativo que os
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professores possuem para escolha e uso de SE na escola” (p. 66). Como vimos ao longo deste

estudo, há dois tipos de cenários distintos que são as Escolas Estaduais e os Centros de Ensino

Experimental, apesar de ambos fazerem parte da mesma gestão educacional no Estado de

Pernambuco – Secretaria de Educação de PE: SEDUC.

O cenário das Escolas Estaduais trouxe toda uma carga de problemas herdados ao

longo da sua história, apesar da inserção de computadores nas suas dependências, ainda

carecem de uma estrutura que viabilize o uso desses computadores, a fim de que não aconteça

em todas as escolas o que identificamos em algumas delas: sucateamento ou subutilização dos

recursos computacionais. Relembrando que das 42 escolas estaduais com laboratórios de

informática, constatamos a existência destes em apenas 21 delas. Destas 21 escolas, apenas 11

tinham seus laboratórios de informática em condições de uso pelos alunos. Independente

destes recursos, as Escolas Estaduais mostram-se aquém da estrutura educacional proposta e

executada pelos Centros, os quais gozam de um ensino em tempo integral, contam com um

corpo de professores qualificados nas suas áreas, além de possuírem parcerias com o setor

privado, garantindo, de certa forma, maiores recursos para efetivação dos seus projetos

educacionais.

Independente da estrutura física que as escolas possuem, nossos resultados mostraram

que ainda tem sido um problema o acesso dos professores aos recursos computacionais, quer

seja por eles não existirem, como em muitas Escolas Estaduais visitadas, ou por não fazerem

parte do projeto pedagógico da escola. Nestes casos, entendemos que a gestão educacional

tem um importante papel a desempenhar, quer seja para viabilizar a aquisição desses recursos

ou mesmo criar os meios para que os professores tenham acesso a eles, tanto para o trabalho

de planejamento quanto para a efetivação das suas aulas.

No sentido de caminhar para uma maximização de uso dos recursos computacionais,

propomos uma forma de olhar a educação como um sistema que necessita de uma interligação
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entre os seus componentes. Diríamos que há uma necessidade de promover a interatividade,

tão fortemente colocada pelos professores enquanto um critério para escolha do SE. A

interatividade aqui é proposta como uma forma de “conectar” os sujeitos que formam o

sistema escolar, possibilitando uma ampliação na comunicação entre eles e,

consequentemente, promovendo um maior entendimento sobre as necessidades comuns que

giram no entorno educacional. A nosso ver, este viés comunicacional na escola impulsionaria

a escola na questão da superação estrutural, tanto para o uso dos recursos computacionais

como também para o uso de toda a estrutura da escola, voltando-a para o seu papel principal:

a promoção do processo de aprendizagem e produção do conhecimento. Gostaríamos de

fechar este bloco descritivo com uma citação de Moran que resume muito bem o desafio aqui

proposto.

Nosso desafio maior é caminhar para um ensino e uma educação de
qualidade que integre todas as dimensões do ser humano. Para isso
precisamos de pessoas que façam essa integração em si mesmas no que
concerne aos aspectos sensorial, intelectual, emocional, ético e tecnológico,
que transitem de forma fácil entre o pessoal e o social, que expressem nas
suas palavras e ações que estão sempre evoluindo, mudando, avançando
(MORAN, 2006, p.15).

6.2 – Postura de distanciamento de uso de SE pelos professores em contexto de sala de

aula

Este segundo aspecto observado em nossos dados aponta para nosso objetivo

específico que visou identificar quais os critérios de escolha de SE dos professores para seu

efetivo uso na escola. Mesmo gozando de realidades estruturais distintas, tanto os professores

dos Centros quanto os das Escolas Estaduais agem de forma semelhante. Ou seja, o tempo

dedicado ao estudo dos softwares pelos professores é bastante limitado; o planejamento e a

dinâmica de apresentação dos conteúdos se dão de forma pontual; e o uso do SE é feito de

forma instrucionista. No geral, ainda há pouquíssimo uso do SE e outros recursos

computacionais na escola pública.
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Um outro aspecto comum entre os professores refere-se à sua inserção digital, uma vez

que declararam ter conhecimento dos recursos básicos da informática (ver Tabela 3, p.109 e

3.1, p. 110), com ênfase para o uso de editor de texto e da Internet, tanto para pesquisa quanto

para uso de correio eletrônico. Como já colocado anteriormente no marco teórico, tomamos

como inclusão digital “a universalização do acesso ao computador conectado à Internet, bem

como, ao domínio da linguagem básica para manuseá-lo com autonomia” (SILVEIRA, 2003,

p.33). O fato dos professores terem uma aproximação com o uso pessoal do computador é um

elemento colaborativo para que os professores consigam incorporar o computador na sua

prática docente, uma vez que entendem, mesmo que superficialmente, a lógica processual do

computador. De qualquer forma, é importante ressaltar que este aspecto não deve ser visto

como o máximo necessário para que o professor integre, de maneira apropriada e efetiva, os

recursos computacionais na sua prática docente. De acordo com Salvat (2000), é preciso que

haja uma formação técnica e metodológica que dê segurança para o professor, por exemplo,

não confundir recursos disponíveis para um determinado conteúdo com o método didático

necessário para aplicação de tal conteúdo, além de saber entender os aspectos técnicos que

fundamentam a lógica processual do software a ser usado.

Além das mudanças estruturais e de gestão apresentadas no item 1 acima, acreditamos

que deve haver também uma mudança de postura do professor quanto à incorporação dos

recursos computacionais não apenas para seu uso pessoal, mas também para sua prática

docente. Entendemos, porém, que tal mudança é difícil e não se dá em um espaço de tempo

curto. Ao contrário, tal mudança dá-se num processo de reflexão e ação voltada para valorizar

mais o processo de aprendizagem do que o processo de ensino; voltada para privilegiar a

mediação pedagógica ao invés da técnica de transmissão de conteúdos; voltada para

incorporar a avaliação como um processo e não como um instrumento de aferição pontual.
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Contudo, esta mudança não deve se dar de forma isolada, mas sim com o apoio e

cumplicidade dos demais atores escolares – administradores e alunos.

Constatamos que os professores de nosso estudo, apesar da grande maioria não ter a

prática de uso de SE, reconhecem que estes podem ser bons materiais didáticos para auxílio

no processo de ensino-aprendizagem, proporcionando uma melhoria na qualidade das aulas.

Reconhecem também as possibilidades didáticas que se estendem quando munidos dos

recursos necessários e com o devido suporte técnico, administrativo e pedagógico. A postura

positiva dos professores em relação aos SE e outros recursos computacionais indica uma

possível abertura para mudança no interior das escolas em relação ao uso desses recursos.

Este dado nos serve de alerta para que continuemos pesquisando e discutindo formas de

colaborar com os professores na superação das dificuldades e na reflexão pessoal para

aproximar os recursos tecnológicos na escola, não apenas como um elemento que tem que ser

colocado para chamar a atenção do aluno, como mencionado por um dos professores

entrevistados.

E1: A gente tem um concorrente muito grande hoje que são os
videogames, a televisão. Então, a gente tem que usar desse
instrumento também pra que prenda a atenção dos nossos alunos
porque hoje só aula de quadro e giz, piloto não resolve mais. Ajuda,
mas a gente tem que mostrar pro aluno a outra situação da sala de
aula também.

A conscientização dos professores quanto à necessidade de uso de recursos

computacionais existe, infelizmente, tal necessidade de uso tem sido focalizada para um

propósito equivocado (como ilustrado no segmento de entrevista acima). Por esta razão,

propomos que haja o desenvolvimento de novas pesquisas na área de produção de SE; de

estudos que sirvam de suporte aos professores em relação ao uso adequado de SE no contexto

da escola pública; e de políticas públicas que distribuam melhor os investimentos para

continuar equipando a escola, para prover suporte técnico e pedagógico em cada escola, e
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para promover cursos de formação continuada de qualidade aos professores. Gostaríamos de

encerrar este bloco com uma citação de Area (2006) que revela os desafios lançados para a

inserção dos recursos computacionais na escola pública numa perspectiva mais macro, mais

sistêmica.

Alcançar a meta de melhoria da qualidade em quase todo o sistema escolar é
um processo complexo submetido a tensões políticas, econômicas e culturais
diversas. O importante do processo atual de incorporação escolar das TIC
não é apenas conseguir que a tecnologia entre nas salas de aula e que os
professores desenvolvam suas atividades com ela (é uma condição
necessária, mas insuficiente), mas avançar no processo de transformação e
adaptação do sistema educacional público para um projeto democrático da
sociedade da informação (AREA, 2006, p.170).

6.3 – Escolha de SE vinculado exclusivamente a questões de usabilidade do software

Este aspecto encontrado nos dados refere-se diretamente ao nosso terceiro objetivo,

que visou identificar quais os critérios de escolha de SE dos professores para seu efetivo uso

na escola. Durante a análise dos dados, três características emergiram como retrato da

preocupação do professores quanto aos aspectos da usabilidade do SE, a saber: interatividade,

facilidade de uso e linguagem acessível. Esta última, apesar de ser um desdobramento da

“facilidade de uso”, fizemos questão de tratá-la separadamente por considerar a relevância do

assunto na perspectiva dos professores.

Concluímos que os professores, mesmo utilizando os SE de maneira pontual e

esporádica, têm uma boa compreensão do que necessitam em um software. Por outro lado, o

fato de terem apontado apenas aspectos relacionados à usabilidade do software revela uma

perspectiva de avaliação do software voltada primordialmente para os aspectos operacionais

do software, pois, ao integrar qualquer software nas suas aulas, requerem que este seja o mais

simples possível a fim de não dificultar o seu trabalho. Neste aspecto, entendemos que o

sistema educacional no qual o professor atua não fornece muitas facilidades para ele, assim,

se for para inserir um novo material pedagógico, no caso o SE, este deve ser o mais simples
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possível e, na preferência dos professores, que possua sugestões de atividades, fichas com

atividades e guia de orientação de uso do software (isto é, um manual escrito para o usuário e

não para os técnicos).

A fim de aproximar-se de softwares “mais simples”, percebemos que está havendo

uma mudança de perspectiva quanto ao uso de softwares disponíveis em ambiente web em

detrimento de seu uso físico, em CD-ROM. Os professores mostraram-se cientes de alguns

sites na Internet que oferecem softwares gratuitos e atendem suas necessidades prementes que

são de acessar softwares de fácil manuseio. Por não ser objetivo deste estudo explorar esta

característica de softwares em ambiente web, sugerimos o desenvolvimento de pesquisas que

busquem identificar as características destes softwares e seu possível impacto na escola

pública.

Assim, a perspectiva de escolha de SE pelos professores da escola pública indica a

existência de uma lacuna em relação à necessidade de prover maiores e melhores informações

sobre outros aspectos funcionais do software que o professor pode utilizar para suas aulas.

Sugerimos um enfoque maior quanto à avaliação de software partindo da visão do usuário,

como proposto por Salvat (1994): a avaliação centrada no sujeito, parte do pressuposto de um

processo avaliativo pelo professor e pelo desenvolvedor em conjunto, dentro da realidade

educacional do docente. Desta forma, é possível avaliar o processo de aprendizagem com uso

do software, pontuando as deficiências e vantagens oferecidas pelo software, planejadas no

seu desenvolvimento. Há hoje diversos modelos de avaliação de SE, porém ainda é escasso

esse tipo de avaliação centrada no sujeito, assim, para atender às necessidades apresentadas

pelos professores neste estudo, entendemos que é preciso aproximar mais o processo de

produção e avaliação da realidade escolar, estimulando a prática docente com uso de SE na

escola com objetivo de estimular a aprendizagem dos alunos.
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Terminamos este bloco com uma citação de Salvat sobre experiências exitosas que

incluem o professor no processo de avaliação de software, compartilhando informações e

fazendo parte de um processo mais amplo de uso do software que não o simples uso para

repetir velhas práticas.

Começa a existir experiências interessantes em que se mostra como o uso
das tecnologias pode facilitar enormemente o trabalho dos professores. A
criação de comunidades virtuais para compartilhar recursos e conhecimentos
assim como a criação de espaços de prática compartilhados é uma amostra.
Alguns professores têm conseguido familiarizar-se através de sua adesão no
processo de avaliação do software educativo, obtendo assim converter-se em
usuários melhor informados (SALVAT, 2000, p.12, tradução nossa).

6.4 – Uso de SE por alguns professores, quando em condições estruturais para tal, sem

mediação pedagógica do processo

O último aspecto observado nos dados a ser aqui ponderado refere-se ao nosso quarto

objetivo geral, o qual visava analisar a forma como os professores incorporam os SE e/ou

outros recursos computacionais na preparação das suas aulas. Os professores que declararam

utilizar SE nas suas aulas mostraram-se conscientes sobre a necessidade de usar tais softwares

para promover a aprendizagem dos alunos, apontando características do paradigma

construtivista. No entanto, quando descreveram sua prática, em alguns casos, trouxeram

elementos característicos do paradigma instrucionista. Esta dualidade paradigmática revela

que está presente a confusão em relação às diversas formas de se ensinar, sendo estas

colocadas sem muita reflexão quando no uso dos recursos computacionais.

Partimos do pressuposto que é necessário que o professor tenha uma postura

pedagógica definida. Mesmo que utilize alguns elementos de paradigmas diferentes, é

fundamental que o professor tenha clareza sobre a sua perspectiva acerca do que é ensinar e o

que é aprender bem como qual o seu papel neste contexto, principalmente quando insere na

sua ação didática o SE como um material pedagógico de apoio.
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Na perspectiva trabalhada por nós neste estudo, a mediação pedagógica não condiz

com o modelo instrucionista de ensino, uma vez que ela visa a utilização de materiais

pedagógicos, no caso o SE, como formas de promover e estimular a aprendizagem dos alunos.

A nosso ver, este estímulo para a aprendizagem deve ser promovido pela ação mediadora do

professor, aproveitando as potencialidades presentes nos recursos computacionais e nos mais

variados tipos de SE que promovam a busca pela construção do conhecimento por parte dos

alunos. Esta forma de mediação da aprendizagem foi visto na ação de dois professores

entrevistados (E2 e E5), mesmo que ainda aparentassem certa limitação no processo de

mediação por causa da estrutura que utilizam nos próprios laboratórios de Física dos Centros.

De qualquer forma nossos dados comprovam que há uma compreensão dos

professores em relação aos benefícios pedagógicos que os recursos computacionais podem

trazer para o processo de aprendizagem do aluno. Esta postura dos professores nos leva a

concluir sobre a necessidade de dar continuidade, e mesmo ampliar, as propostas de inclusão

digital; de inclusão de recursos computacionais; de produção de softwares educativos,

principalmente na concepção do software livre; de formação continuada de professores, on

line e/ou presencial; e manutenção de investimento público na área de tecnologias na escola.

O somatório dessas ações à mediação do professor no processo de ensino e aprendizagem

poderá promover a diferenciação pedagógica dos recursos computacionais na escola, desde

que o professor esteja bem informado sobre as potencialidades disponibilizadas por tais

recursos e, neste caso, em relação aos softwares educativos.

Concluímos este último aspecto com uma citação de Almeida, a qual retrata a

necessidade de um projeto amplo para que a tecnologia seja inserida na escola não apenas

como uma forma de inclusão digital, mas, sobretudo como tecnologia educacional,

favorecendo o processo de ensino e de aprendizagem.
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A análise do passado recente revela que existem diversos fatores a serem
observados para que um programa inovador de integração do computador na
Educação tenha sucesso. Dentre eles, destacam-se a disponibilidade de
equipamentos e softwares, o apoio político-pedagógico, a adoção de uma
nova perspectiva educacional, a redefinição e tomada de consciência dos
conceitos de conhecimento, ensino e aprendizagem e, sobretudo, a
importância de atribuir ao professor a função de promotor dessa mudança
(Almeida, 1999, p.37).

6.5 – Direções para trabalhos futuros

Alguns dos dados analisados e apresentados neste estudo coincidem com os dados de

pesquisas desenvolvidas em escolas particulares sobre o uso do software educativo (DIAS,

2003; LINS, 2004; PERES, 2002; SILVA; 2005). O avanço deste estudo recai no recorte feito

de análise sobre alguns elementos da prática docente em escolas públicas, onde não há muitos

estudos sobre o tema. Assim, ratificamos aqui mais uma vez a necessidade de execução de

novos estudos sobre os aspectos que norteiam a inserção e uso dos recursos computacionais

nas escolas públicas, como, por exemplo, estudos que analisem a entrada e o impacto de

software livre na escola; estudos que contemplem a perspectiva avaliativa de SE considerando

o produto, o sujeito e o contexto (SALVAT, 1994); estudos que investiguem os empecilhos

que limitam o uso dos SE na escola; dentre outros que considerem a escola pública como o

lócus de maior difusão dos valores explícitos e implícitos presentes na nossa sociedade e por

isso necessita de maior atenção dos setores de produção do conhecimento.

Na certeza que ainda há muito para se pesquisar e analisar e considerando nossa

esperança e confiança quanto às possíveis melhorias que a inserção crítica e consciente dos

recursos computacionais e, em especial, dos softwares educativos, no ensino público no

Brasil, concluímos essa caminhada com uma citação de Clarisse Lispector.

"A esperança não é para amanhã. A esperança é este instante. Precisa-se dar
outro nome a certo tipo de esperança, porque esta palavra significa,
sobretudo espera. E a esperança é já".
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ANEXO A

Reporting
Date of Report: 02/22/2007 05:47:42 AM PST
Data as of: 02/18/2007 11:18:10 PM PST
Technology Assessment Profile: Proficiency Analysis Report for Sacramento City Unified District
Assessment: Technology Assessment Profile
Certificated (Classroom)
School type: Public
Category: CCTC Program Standard 16: Using Technology to Support Student Learning
All subjects
All grades

Use of
available
technological
resources

I am unfamiliar
with
technological
resources
available in our
school or
district.

I am aware of
technological
resources
available in our
school, district
and
community,
but never, or
rarely use
them.

I use a variety
of
technological
resources
available to
me in my
classroom,
school, district
and
community that
might
include
CD ROM,
DVD,
electronic
encyclopedia,
Internet,
drill and
practice
software, tool
software,
handhelds,
digital cameras,
etc.

My students
and I
regularly use
technological
resources
available to us
in the
classroom,
school,
district, and
community
that might
include
mindmapping,
simulations,
virtual
realities and
multimedia
software
and tools as
well as
CD ROM and
DVD.

Total
Responses

Use of
available
technological
resources

137 380 365 82 964

Percentage of
total 14% 39% 38% 9% 100%

Use of available technological resources
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ANEXO B

Reporting
Date of Report: 02/22/2007 05:45:22 AM PST
Data as of: 02/18/2007 11:18:10 PM PST
Technology Assessment Profile: Proficiency Analysis Report for Sacramento City Unified District
Assessment: Technology Assessment Profile
Certificated (Classroom)
School type: Public
Category: CCTC Program Standard 9: Using Technology in the Classroom
All subjects
All grades

Management
and alignment
of
technological
resources with
lesson content.

(A) I do
not
use
technolo
gical
resources
in
my
classroo
m.

(B) I am able to
identify how
some
technological
resources are able
to help students
learn, but I do no
often use
technology or
encourage
students to use
technology to
learn lesson
content.

(C) When I design
lessons I try to
include
a variety of
technological
resources: drill and
practice, electronic
encyclopedias, word
processing and
publication
software,
and instructional
games. I also may
use
presentation
software
to introduce content.
My students usually
take turns working
individually at
classroom
computers
or in the computer
lab.

(D) I design
lessons
that require my
students to locate
and
use appropriate
technological
resources
to complete
instructional goals.
They may include
simulations,
mindmapping,
electronic
portfolios,
and multimedia
with
sound and
graphics.
Students often
work in
collaborative
groups at
computer learning
stations I have set
up
either in the
classroom
or computer lab.

Total
Responses

Management
and alignment
of technological
resources with
lesson content.

101 510 291 79 981

Percentage of
total 10% 52% 30% 8% 100%

Management and alignment of technological resources with lesson content.

http://www.getpdf.com


181

ANEXO C

Date of Report: 02/24/2006 01:23:24 PM PST
Data as of: 02/24/2006 12:35:02 AM PST
Technology Assessment Profile: Proficiency Analysis Report for North Sacramento Elementary
District
Assessment: Technology Assessment Profile
Certificated (Classroom)
School type: Public
Category: CCTC Program Standard 9: Using Technology in the Classroom
All subjects
All grades
Evaluation and selection educational software.

Evaluation
and
selection
educational
software.

(A) I know
little or
nothing
about
evaluating
and
selecting
software
that will
support my
lesson
content.

(B) I am familiar
with software
applications in my
school/district
(drill
and practice,
instructional
games,
productivity tools
such as banner
makers, word
processors,
electronic
reference
tools) useful in
education and am
able to distinguish
those that will
support my lesson
content objectives.
However, I only
occasionally
include computer
software
applications in my
classroom lessons.

(C) I am familiar
with a variety of
software
applications (drill
and practice,
instructional
games,
productivity
tools,
electronic
reference tools)
that align nicely
to my curriculum
and that meet my
students' learning
needs. I regularly
include the use of
software
applications in
my
lessons because
they support
instructional
content and
support my
students' diverse
learning styles.

(D) I prepare my
students to evaluate
and select software
applications that
best
meet their learning
styles and support
their learning needs.
I design lessons that
require my students
to select from
among
a variety of software
applications those
that best support
instructional goals.
Software
applications I prefer
my students to use
include simulations,
mathematical
modeling,
mindmapping,
virtual realities, and
multimedia.

Total
Responses

Evaluation
and selection
educational
software.

51 144 51 0 246

Percentage of
total 21% 59% 21% 0% 100%

Evaluation and selection educational software.
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ANEXO D

FICHA DE AVALIAÇÃO DE SOFTWARE EDUCATIVO

USUÁRIO - AVALIADOR

Nome: _____________________________________________________________________
Fone: ______________________________________________________________________
e-mail: _____________________________________________________________________
Escola que leciona: ___________________________________________________________
Formação: __________________________________________________________________
Tempo de experiência com uso de software educacional: _____________________________

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS
Nome do Software: ___________________________________________________________
Mídia : disquete ( ) CD-Rom ( ) on-line ( )
Idioma(s): __________________________________________________________________
Fabricante e/ou Distribuidor, Endereço e Suporte Técnico:
___________________________________________________________________________
Equipe de profissionais que o desenvolveu:
___________________________________________________________________________
Descrição sumária do software:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Requisitos mínimos de Hardware:
Máquina: ___________________________________________________________________
Memória RAM: ______________________________________________________________
Espaço no de Disco Rígido: ____________________________________________________
Monitor: VGA ( ) SVGA ( ) Qualidade da Cor: _____________________________________
Kit Multimídia : SIM ( ) NÃO ( ) Velocidade: ______________________________________
Idade Cognitiva e/ou Séries a que se destina: _______________________________________
Disciplina (s): _______________________________________________________________
Compatível com o Ambiente Windows: ( ) SIM ( ) NÃO Versão: ___________________
Compatível com o Ambiente Linux: ( ) SIM ( ) NÃO Versão: ______________________
Preço e licenças adicionais: _____________________________________________________
Funciona em Rede? ( ) SIM ( ) NÃO Obs.: ___________________________________
Instalação: ( ) Fácil ( ) Difícil ( ) Obs.: ________________________________________
Apresenta manual de instruções? ( ) SIM ( ) NÃO
O manual apresenta-se de fácil entendimento? ( ) SIM ( ) NÃO
Oferece suporte técnico ao usuário? On-Line: ( ) SIM ( ) NÃO

Telefone: ( ) SIM ( ) NÃO
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CARACTERÍSTICAS PEDAGÓGICAS GERAIS

Classificação do software (Pode assinalar mais de uma opção):
Tutorial ( ) Jogos ( ) Exercício e Prática ( )
Obra de Referência ( ) Simulações ( )
de Autoria ( ) Programação ( ) Aplicativo ( )
Outros: _____________________________________________________________________
OBJETIVOS

A que objetivos e metas o software pode servir?
___________________________________________________________________________
Os recursos multimídia disponíveis têm relevância para os objetivos propostos?
( ) SIM ( ) NÃO
Obs.: ______________________________________________________________________

Apresenta uma Interface de fácil condução por parte do usuário?
( ) SIM ( ) NÃO
Obs.: ______________________________________________________________________

CONCEITUALIZAÇÃO (Repetir as questões deste módulo de acordo com a quantidade de
conteúdos apresentados no software)
Conteúdo específico: __________________________________________________________

O conteúdo está:
a) contemplado no currículo escolar? ( )
b) complementar ao currículo escolar? ( )

As propriedades fundamentais do conteúdo aparecem no software?
( ) SIM ( ) NÂO Obs.: _________________________________________________

De que representações o software se vale para trabalhar o conteúdo?
___________________________________________________________________________

Assume uma perspectiva interdisciplinar?
( ) SIM ( ) NÃO
Obs.: ______________________________________________________________________

Em que momento é possível a utilização do software com os alunos?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

O software apresenta pré-conceitos de raça, sexo, religião e outros?
( ) SIM ( ) NÃO Obs.: _____________________________________________________
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NÍVEL DE PROBLEMATIZAÇÃO

A que série(s) se adequa o programa? _____________________________________________

O software apresenta diferentes níveis de dificuldades?
( ) SIM ( ) NÃO
Obs.: _____________________________________________________________________

Há um respeito aos níveis de conhecimento e representação trazidos pelo aluno?
( ) SIM ( ) NÃO
Obs.: ______________________________________________________________________
Como o ERRO e o ACERTO do usuário são tratados pelo software?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

INTERAÇÃO SOFTWARE-USUÁRIO

É possível interromper a evolução do software a qualquer momento?
( ) SIM ( ) NÃO
Obs.: ______________________________________________________________________

O software possibilita o uso de uma rede com diferentes estratégias por parte do usuário?
( ) SIM ( ) NÃO
Obs.: ______________________________________________________________________

Há uma flexibilidade para lidar com diferentes ações do usuário visando uma mesma
problemática? ( ) SIM ( ) NÃO
Obs.: ______________________________________________________________________

Possibilita a troca entre dois ou mais usuários no ambiente do software?
( ) SIM ( ) NÃO
Obs.: ______________________________________________________________________

Permite integração com outros softwares? Se sim, qual(is)?
( ) SIM ( ) NÃO
Obs.: ______________________________________________________________________

Há recursos de som, vídeo e imagem complementando a comunicação software-usuário?
( ) SIM ( ) NÃO

Permite a impressão de conteúdos do software (além dos manuais)?
( ) SIM ( ) NÃO

Oferece help/ajuda nos próprios ambientes? ( ) SIM ( ) NÃO
Obs.: ______________________________________________________________________

A organização das informações apresenta-se de maneira explícita no software?
( ) SIM ( ) NÃO
Obs.: ______________________________________________________________________
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O Software está aberto à inserção de listas, imagens, sons, permitindo com isto que o
professor Crie seu próprio ambiente? ( ) SIM ( ) NÃO
Obs.: ______________________________________________________________________

QUESTÕES GERAIS

Você tem conhecimento de algum tipo de programa de capacitação e/ou projetos/oficinas com
este software? Se sim, diga qual.
( ) SIM ( ) NÃO
Obs.: ______________________________________________________________________

Observações adicionais sobre o programa:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Data: __________________________ ____________________________
ass. do avaliador
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ANEXO E

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
MESTRADO EM EDUCAÇÃO
Mestrando: Paulo André da Silva

Orientadora: Patrícia Smith Cavalcante

QUESTIONÁRIO

Prezado(a) Professor (a),
Convido-o (a) a participar desta pesquisa para a dissertação do meu Mestrado em Educação pela
UFPE, a qual tem como objetivo levantar informações sobre os critérios de escolha sobre o software
educativo para uso em sala de aula. Desta forma, solicito que responda as questões abaixo da forma
mais completa possível. Sei que a profissão de professor demanda pouco tempo, porém solicito, mais
uma vez, que disponibilize do seu valioso tempo como voluntário(a) para colaborar expressando sua
voz nesta nossa pesquisa.
Garantiremos o sigilo quanto à sua identidade, bem como da Instituição na qual está vinculada e está
sendo realizada esta pesquisa.
Sou imensamente grato pela sua colaboração, sabendo que temos muito que fazer na nossa jornada
ante as diversas inovações que hoje se apresentam a nós professores. Dispomo-nos a enviar cópia dos
resultados do estudo para os participantes da pesquisa, caso estejam interessados.

Escola: ______________________________________________________________ N°: _________
Disciplina (s) que leciona: ____________________________________________________________
Formação: _________________________________________________________________________
Tempo de docência: ________________ Série(s): _________________________________________
Gênero: ( )Masculino ( ) Feminino

1. Das opções abaixo marque quais recursos você costuma utilizar para seu uso pessoal,
independente da freqüência de uso. Marque tantas quantas quiser.
( ) e-mail ( ) pesquisa na Internet ( ) bate-papo na Internet
( ) editor de texto ( ) planilha eletrônica( ) PowerPoint
( ) software educativo ( ) jogos eletrônicos ( ) software gráfico
( ) scanner ( ) impressora ( ) fax

2. Por favor, marque com qual freqüência você tem usado algum recurso de informática direcionado
para o preparo das suas aulas?
Todo dia ( )
Alguns dias da semana ( )
Um dia na semana ( )
1 ou 2 vezes ao mês ( )
Nenhum dia ( )

3. Marque na escala abaixo com qual freqüência você utiliza qualquer tipo de software educativo
para o preparo das suas aulas?

Nenhuma _1_ : _2_ : _3_ : _4_ : _5_ : _6_ : _7_ Muita
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4. Marque na escala abaixo o grau que mais se aproxima da sua experiência de uso de software
educativo na sala de aula.

Nenhuma _1_ : _2_ : _3_ : _4_ : _5_ : _6_ : _7_ Muita

5. Marque na escala abaixo a qualidade da estrutura física disponível para uso de recursos
computacionais na escola em que leciona no momento.

Nenhuma _1_ : _2_ : _3_ : _4_ : _5_ : _6_ : _7_ Muita

6. Você possui acesso a softwares educativos? Onde?
( ) SIM ( ) NÃO
( ) Na escola ( ) Em casa ( ) Outro lugar: ___________________________________

7. Você usa ou já usou algum software educativo nas suas aulas?
( ) SIM ( ) NÃO

8. Quais os tipos de softwares educativos que você costuma utilizar nas suas aulas?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

9. Marque na escala abaixo como você avalia seu grau de desempenho quando usa algum software
educativo com seus alunos

Nenhum domínio _1_ : _2_ : _3_ : _4_ : _5_ : _6_ : _7_ Muito domínio

10. Na escala abaixo marque qual o grau de ganho pedagógico que você considera que um software
educativo possa trazer para uma aula.

Nenhum _1_ : _2_ : _3_ : _4_ : _5_ : _6_ : _7_ Muito

11. Você vê vantagem em usar recursos tecnológicos na sala de aula? Se sim, quais as vantagens? Se
não, por quê?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

12. Um bom software educativo, para seu uso na escola, é aquele que apresenta (marque mais de um
se necessário):
( ) Som ( ) Figuras ( ) Vídeos ( ) Animações
( ) Questões relativas ao conteúdo proposto pelo software
( ) Acesso às respostas das questões
( ) Ambientes de simulação
( ) Atividades em forma de jogo
( ) Atividades exemplo para o professor
( ) Manual do software

13. O que você procura ou procuraria em um software educativo?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Muito obrigado pela sua participação!

http://www.getpdf.com


188

ANEXO F

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS PROFESSORES

1 – Qual o seu nome, a escola que trabalha e a sua formação?

2 – Você já teve alguma formação específica para uso de recursos computacionais?

2.1 – De onde você atribui o seu conhecimento de informática?

3 – Neste seu campo de conhecimento de recursos tecnológicos, qual o espaço que você
atribui ao conhecimento de softwares educativos?

4 – Qual a sua avaliação em relação á disponibilidade de computadores para uso didático dos
professores aqui nesta escola?

5 – Na sua opinião, qual o papel do computador na escola? E dos softwares educativos
especificamente?

6 – Você poderia me citar quais os softwares educativos que você usa ou já usou?

7 – Qual(is) dele(s) você aplicava com os alunos em um contexto de sala de aula?

7.1 – Se sim, como era feito?

8 – Em relação específica ao software que te dei para analisar, qual sua impressão inicial ao
manipulá-lo?

9 – Como você considerou o manuseio deste software?

9.1 – Você recorreu ao manual em algum momento? Qual a sua impressão sobre o
mesmo?

10 – Você considera que este software trás algum ganho pedagógico?

10.1 – Quais seriam estes ganhos?
11 – O que você poderia me falar em relação ao(s) conteúdo(s) apresentado(s) no software?

12 – Você recorreu a alguma sugestão de atividade?

12.1 – Por que sim ou por que não?

12.2 – O que você achou desta(s) sugestão(ões)?

13 – Você acha viável o uso deste software no contexto de sala de aula aqui nesta escola?

13.1 – Se sim, como seria feito?

13.2 – Se não, por quê? Qual o motivo?

14 – Se você fosse aplicar este software com seus alunos aqui na escola, qual seria seu
procedimento? (tempo de planejamento e execução, forma de aplicação, avaliação, etc.)

15 – O que te leva a escolher um determinado SE para o trabalho em sala de aula?
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ANEXO G

DESCRIÇÃO DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE E TEMAS EMERGENTES

1ª CATEGORIA – CONHECIMENTO INFORMÁTICO DOS PROFESSORES
Tema 1: tempo de formação

Sub-tema: atualização

Tema 2: especificidade da formação
Sub-tema: Formação formal
Sub-tema: Formação não-formal

Tema 3: qualidade da formação
Sub-tema: contextualização
Sub-tema: perspectiva do professor
Sub-tema: investimento público

2ª CATEGORIA – USO DE SOFTWARE EDUCATIVO
Tema 1: Empecilhos para uso de SE

Sub-tema: estrutura física da escola
Sub-tema: gestão escolar
Sub-tema: postura do professor

Tema2: Critérios de escolha do software
Sub-tema: interatividade
Sub-tema: linguagem acessível
Sub-tema: facilidade de uso

3ª CATEGORIA – MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA ATRAVÉS DE RECURSOS
COMPUTACIONAIS.
Tema: Paradigma pedagógico

Sub-tema: postura docente instrucionista
Sub-tema: postura docente dualista
Sub-tema: postura docente construcionista
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