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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo enfocar a indiscutível contribuição que a Ciência da Computação, por 

vezes tratada simplesmente como Informática, tem trazido à área educacional. Aborda-se nesta área de 

educação os aspectos de recursos dos quais pode-se utilizar, dentre eles o uso da Internet para EAD, que 

atualmente tem provocado mudanças radicais quanto aos paradigmas da vivência presencial do educador 

com os alunos, e o que  se pode esperar para um futuro bem próximo relacionado às posturas no aspecto 

da EAD. Inclui-se nos textos deste trabalho, o uso da computação na Educação Especial  conforme a 

necessidade específica do educando, sendo que nesta abordagem busca-se mostrar notícias do avanço e 

considerável acervo de recursos tecnológicos que se pode encontrar no Brasil e que tem facilitado a 

qualidade  de  interações  entre  pesquisadores,  clínicos,  professores,  pais  e  alunos  que  necessitam  de 

técnicas diferenciadas para o seu aprendizado e sociabilização. Dentre os temas abordados neste  trabalho 

inclui-se  também o  enfoque  de  desenvolvimento  de  software  educativo  que  é  uma tarefa  complexa, 

envolvendo fatores específicos conforme os seus objetivos. Outro assunto de que trata este trabalho, é o 

potencial descoberto para uso do computador na educação de segmentos da sociedade que até agora não 

eram  alcançados  por  esta  tecnologia.  Neste  âmbito,  procura-se  relatar  o  alcance  aos  favelados, 

principalmente  às  crianças  carentes,  menores  abandonados,  presidiários,  doentes  mentais,  etc.,  com 

possibilidade  de  redução da  marginalidade,  reduzindo o que  denominam de  "apartheid  digital".  Este 

trabalho, ao final, deixa uma indagação, direcionada à parte da classe de educadores ou responsáveis pela 

Educação  Brasileira,  quanto  à  providências  que  disponibilizem  aos  aprendizes  mais  chances  de 

contextualização, através do processo educacional face ao avanço tecnológico.  
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1. INTRODUÇÃO
            Este trabalho tem por objetivo apresentar uma análise  abrangente sobre  aspectos que têm sido 

alvo  da  atenção  de  pesquisadores,  pedagogos,  educadores,  alunos,  pais  e  profissionais  da  área 

computacional,  considerando  que  a  informática  é  vista,  hoje,  como  uma  importante  ferramenta 

pedagógica, que proporciona o aumento da eficiência e da qualidade da educação.

Nesta Monografia são apresentados textos com base em estudos realizados através de pesquisas, 

relatos de experiências,  projetos em fase de implantação e outros já  em desenvolvimento onde estão 

presentes o uso do computador na educação. Para tanto, dividiu-se o trabalho em sete capítulos.

        O primeiro capítulo é este, nominado Introdução, que procura mostrar  uma  visão dos outros 

temas abordados.

        No capítulo II a abordagem está voltada para a realidade do uso da informática na educação, os 

pensamentos dos precursores com suas expectativas, tanto otimistas como pessimistas, alguns fatores  

críticos encontrados no Brasil, as alternativas e os principais projetos para a formação do Profissional de 

Informática Educacional.

        O Capítulo III faz um apanhado dos aspectos da EAD, com projetos que têm mostrado uma 

inegável expansão em todos os níveis educacionais, além de vislumbrar uma tendência de universalização 

da educação. O enfoque aqui é  principalmente o uso da Internet com seus recursos diversos entre eles o 

uso do correio eletrônico, o compartilhamento de informações através de sites de interesse e troca de 

conhecimentos diversos com inclusão em listas ou fóruns de discussão. 

        Já o IV capítulo tem sua abordagem voltada para o uso do software educativo que tem um papel 

importante no processo ensino e aprendizagem mas traz junto a  sua utilização uma necessidade muito 

grande de estudos sistemáticos para seu adequado desenvolvimento e resultados pretendidos. Entre os 

aspectos que merecem cuidado especial na elaboração de um software educativo, verifica-se a ligação ao 

processo  educacional,  abordando  o  conteúdo  didático  apresentado  para  a  área  a  que  se  destina  sua 

utilização,  aspectos de interface e  implementação.  De maneira superficial,  serão citadas  algumas das 

linguagens  mais  usadas  para  a  implementação  de  software  educativo,  procurando  enfocar  o 



desenvolvimento  adequado  desse  tipo  de  software,  com planejamento  sistematizado  e  o  indubitável 

auxílio  que a ciência da computação fornece para o exercício de uma tarefa educacional.  

        O  capítulo  V  versa  sobre  o  uso  do  computador  e  os  avanços  consideráveis  em  recursos 

tecnológicos  que  trazem  aperfeiçoamento  e  qualidade  das  interações  entre  pesquisadores,  clínicos, 

professores, alunos e pais envolvidos na Educação Especial, que proporcionam o aumento de rendimento 

do trabalho de cada um deles conforme sua necessidade específica. Estas necessidades são abordadas 

neste  capítulo  apontando  sucintamente  as  variadas  formas  técnicas  verificadas  nos  sistemas  de 

computadores destinados a facilitar a aprendizagem e a  sociabilização de quem apresenta surdez, mudez, 

retardo mental, síndrome de Down, cegueira, deficiências físicas congênitas ou adquiridas entre outras.

            Por ser um projeto muito arrojado e inovador,  veiculado há pouco tempo na mídia,  o CDI - 

Comitê pela Democratização da Informática, é tema do Capítulo VI, onde tem-se a enumeração dos alvos 

a  serem  atingidos  com  a  tecnologia  computacional,  dentre  eles,  atenção  aos  favelados,  menores 

abandonados,  presidiários,  não  esquecendo  de  que  a  implantação  do  projeto  tem  despertado 

preocupações, pois conforme o uso ou acesso à tecnologia pode desencadear ainda mais a desigualdade 

dos indivíduos ou então reduzir a segregação até agora verificada, e que despertou o desenvolvimento do 

Projeto CDI.

            No capítulo VII pode-se enfim chegar a uma conclusão sobre o trabalho, fazendo uma análise dos 

textos e abordagens apresentados nos capítulos anteriores.

            A bibliografia usada  nas pesquisas feitas para a confecção deste trabalho está apresentada no 

Capítulo VIII, bem como os endereços dos sites da Internet.               

 

                

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. COMPUTAÇÃO E EDUCAÇÃO
            A utilização de novas tecnologias na educação é recebida, muitas vezes, com alguma reserva e, ao 

contrário do que se esperava, a aproximação entre Computação, que antes parecia ser um processo natural 

dentro de uma sociedade que fora definida como "Pós-Industrial", tem se mostrado bem mais complexa 

que a previsão dos mais sofisticados projetos de informatização do ensino.

            A  introdução  de  computadores  no  processo  ensino  /  aprendizagem,  antes  de  apresentar  os 

primeiros resultados esperados coloca todos os envolvidos  na necessidade evidente  de reflexão sobre 

uma série de questões que vão desde a preparação dos professores até a falta de recursos para aquisição e 

manutenção de equipamentos.



            A discussão de um tema tão atual, envolvendo Informática e Educação, torna-se um estímulo 

interessante  e ao mesmo tempo não deixa de ser um perigo evidente:  a presença cada vez maior de 

computadores  nas  escolas  não  deixa  de  suscitar  uma  série  de  questões  para  as  quais  é  difícil  a 

apresentação de respostas adequadas e dentro dos limites desta situação.

2.1. Um Breve Histórico da Relação Informática-Educação

            A descoberta de uma promissora ligação entre Informática e Educação, ocasionou durante os anos 

60, segundo Valente[VAL93], um grande investimento do governo norte-americano na produção de CAI 

- Computer Aided Instruction. Empresas do ramo como IBM, RCA e Digital passaram a produzir CAIs 

para serem comercializados, com a intenção de revolucionar a educação.

Devido ao alto custo, a elaboração e uso desse recurso ficou restrito às universidades, sendo o 

CAI, efetivamente disseminado nas escolas quando aconteceu o aumento de uso dos microcomputadores. 

A partir de então pode ser observado o uso do  CAI por várias instituições educacionais em diferentes 

países.

 Apesar  de  encontrados  obstáculos  como  o  alto  custo  do  hardware e  as  dificuldades  de 

comunicação homem-máquina, aos poucos superados, e também atenuadas as barreiras psicológicas e 

culturais na medida que os primeiros resultados tornam-se evidentes, a Informática consegue ultrapassar 

os  limites  impostos  por  laboratórios  de  pesquisas,  de  investigação  científica,  conquistando  novas  e 

diversificadas áreas de aplicação, entre elas o que motiva o tema deste trabalho: a área educacional.

            Atualmente verifica-se uma presença cada vez mais acentuada de uso de computadores em vários 

contextos educacionais, como, em instituições de primeiro e segundo graus (públicas e particulares),  

universidades e  até mesmo em escolas que não têm em seus currículos uma especialização em áreas 

tecnológicas; mesmo em menor escala, o uso da Informática em escolas situadas em zonas periféricas, 

não esquecendo de citar a grande possibilidade de alcance com a utilização do computador na educação 

especial, é um fenômeno cujos efeitos  assumem proporções e resultados difíceis de serem mensurados.

2.2. Informática e Educação

A Informática é sem dúvida uma das mais interessantes parcerias em setores que envolvem desde 

atividades ligadas ao setor industrial e em tão grande escala em iniciativas de formação e ensino em geral. 

A relação Informática e Educação cada vez mais estreitada impõe uma mudança radical na formação de 

novas competências. Isto, significa que requer uma mudança de paradigma pedagógico, visto que existem 

diversas maneiras de se usar o computador na educação. Conforme  Valente [VAL93], um dos modos de 

uso do computador  é a informatização dos métodos tradicionais de instrução. Na visão pedagógica, esse 

paradigma é instrucionista. De outro modo, o uso da computação traz enriquecimentos nos ambientes de 

aprendizagem, oferecendo ao aluno, interação com os objetos  de tais ambientes, tendo assim chance de 



construir o seu conhecimento. Esse paradigma,  denominado por Valente [VAL93] de construcionista, 

tem sua ênfase  na aprendizagem e não no ensino;  na construção do conhecimento e  não limitado a 

instrução. Devido às mudanças de posturas, surgem questões do tipo: como e por que o computador 

provoca a mudança do instrucionismo para o construcionismo?

2.3. Construtivismo e Construcionismo

            O  paradigma construtivista  difere-se  do  construcionista,  fundamentalmente  com os  conceitos 

piagetianos,  onde,  nos  estudos  da  interação  da  criança  com  objetos  verifica-se  a  presença  de  um 

observador  /  experimentador,  com função clínica  para  entender  as  estruturas  da  mente  infantil,  sem 

interferir no processo de aprendizagem. 

            Fazendo distinção sobre a noção do uso do computador na educação, de acordo com  Papert 

[PAP86], a abordagem através da qual o aprendiz constrói, com o uso do computador e seus recursos o 

próprio conhecimento, denomina-se construcionismo. Nessa situação de uso do computador, o papel de 

observador  /  experimentador  passa  a  ser  do  professor,  com a  função  objetiva  e  clara  de  orientar  e 

contribuir, tornando o aprendizado mais fácil e com melhores resultados, cabendo ao mediador descobrir 

como deve ser esta intervenção.

            Segundo Valente [VAL93], o que distingue as duas maneiras de efetivar o processo de cognição é 

a presença e uso do computador como ferramenta, face a ações requeridas que considera como fator 

efetivo quando o aprendiz manipula conceitos que leva a contribuição de seu desenvolvimento mental. 

Com essas interações adquire conhecimentos da mesma maneira  quando interage com objetos do mundo, 

segundo o "aprendizado piagetiano".

            A abordagem feita por Valente [VAL93] deve-se a observações feitas em situações de uso de 

linguagens como por exemplo LOGO, em que a interação com o computador enriquece o ambiente e 

torna mais nítido o ponto de vista de construção do conhecimento.

            Conforme a situação, o computador pode ser usado educacionalmente como uma máquina para 

ensinar ou simplesmente como uma ferramenta-auxílio. Para que seja usado como máquina de ensino 

precisa-se destiná-lo à informatização de métodos tradicionais, que é o paradigma, visto pela pedagogia 

como instrucionista,  onde verifica-se a implementação de informações que são passadas ao aluno na 

forma de tutorial, manuais, exercícios e prática de jogos.

            Enfim, a adequação dos paradigmas instrucionista, construtivista e construcionista é uma proposta 

que merece atenção com o uso do computador na educação, buscando a melhor maneira de vencer as 

resistências do sistema educacional.



2.4. Motivos Para o Uso do Computador na Educação 

          Não cabe mais discutir se as escolas têm ou não motivos para usar esta tecnologia visto que é uma 

realidade na vida social, e o fato de abster-se de inclusão nesta atualidade  leva a uma perda muito grande 

quanto aos resultados que se espera da educação. Não obstante, com  a introdução do computador no 

processo  educacional,  tem-se  criado,  uma  série  de  controvérsias  que  traz  o  efeito  de  confundir  e 

atrapalhar enquanto deve tê-lo como ferramenta de auxílio das situações de aprendizagem. Além das 

divergências em torno da informatização verifica-se insegurança de alguns professores menos informados 

quanto a gama de recursos que advêm do uso desta tecnologia.

Considerando este panorama, as questões mais comuns que surgem são relativas aos benefícios 

que se pode alcançar ou se realmente existem, se esta oportunidade está tornando-se apenas modismo ou 

uma estratégia de competição entre as instituições educacionais. Com o objetivo de eliminar as barreiras 

mais frequentes  deve-se seguir algumas diretrizes fundamentadas de modo a superar os preconceitos que 

ainda  persistem  em  relação  à  máquina  como  processo  educativo,  elaborando  o  rol  das  principais 

necessidades pedagógicas num ambiente de processo educacional, investigando o que e como o uso do 

computador  tem condições  de  atender,  sendo  que  esta  atividade  deve  ser  feita  com a  ajuda  de  um 

especialista ou conhecedor do assunto, enfatizando-se sempre que o computador é o meio e não o fim - o 

computador é um meio didático.

            Um dos  motivos  para  a  introdução do  uso  dos  recursos  computacionais  é  a  necessidade  do 

crescimento de uma pedagogia renovadora, o que se verifica com mais evidência na susceptibilidade de 

educadores tendentes às didáticas renovadas.

            Ao se colocar diante da realidade de um mundo globalizado, faz-se necessário a utilização de um 

senso crítico que é proporcionado pela educação, levando os educandos a interagir com as sociedades 

dominantes, buscando participação igualitária , diminuindo disparidade  de conhecimentos e preparando-

os para contextualização do futuro, através de novos paradigmas educacionais, que possibilita o aluno a 

construção de conhecimento partindo de uma individualização de estilo de aprendizagem. 

            Tudo o que se modificou na educação até o momento da informática tem sido considerado como 

"método convencional", frente a esta nova forma pedagógica de educação com o uso do computador que 

insere-se no processo educacional  pela necessidade de se transpor as fronteiras do educar convencional 

convertendo o ensino numa situação real de interação e de troca de resultados, adaptando os dados à 

realidade do educando.

2.5. As Visões:  Ceticismo e Otimismo

A situação Informática e Educação provoca uma série de discussões e debates que colocam em 

choque grupos que são adeptos ao ingresso do uso de computadores em atividades educativas com outros 



que não assimilam esta possibilidade. O conflito das idéias coloca em evidência comportamentos, formas 

de representação e opiniões que dispõem-se entre os céticos e os otimistas.

 

2.5.1. Ceticismo

Os que duvidam do potencial do recurso computacional na educação têm argumentos assumidos 

de diversas formas. Uma maneira bem comum e simplista de justificativa para não acreditar é a pobreza 

do atual sistema educacional enumerando a falta de carteiras, espaços adequados, giz, merenda, salário do 

professor, o que impede a possibilidade de se falar ou incluir o uso do computador. Não se pode negar 

esta situação, mas este também não é um aspecto que se pretende discutir neste trabalho. O fato mais 

relevante é que a classe estudantil  precisa estar  preparada para as mudanças que estão ocorrendo no 

sistema de produção e que esta mudança tende a alcançar níveis ainda mais elevados. 

Conforme  o  que  escreve  Valente  [VAL93],  outro  argumento  pessimista  contra  o  uso  do 

computador  nas  escolas  é  que  essa  máquina  pode  provocar  um sentimento  desumano  na  educação, 

partindo de algumas derivações: 

1)      Uma delas seria a possibilidade do professor / orientador  perder seu lugar para a máquina, com 

eliminação do contato humano aluno/ professor.

2)      Outra  variação deste  argumento de desumanização é que a  criança ou educando passaria a  ter 

contatos  com  uma  máquina  racional,  fria,  propiciando  assim  como  resultado,  a  formação  de 

indivíduos robóticos, prejudicando sua capacidade de sociabilização, isolando-o do meio.

Os  céticos  usam  vários  outros  argumentos  relacionando-os  com as  barreiras  que  podem  ser 

impostas  pela  administração  escolar,  por  outros  educadores,  ou  até  transferem  os  motivos  de  suas 

posturas aos pais que não tiveram vivência com esta nova abordagem educacional.

Sem  dúvida,  os  desafios  para  se  implantar  uma  tecnologia  educacional  nos  moldes  mais 

modernos  e principalmente com uso de uma máquina, é um desafio muito grande. Para isso acontecer, 

sem  grandes  atropelos,  necessita-se  de  mudança  de  posturas  dos  membros  do  sistema  educacional, 

formação dos administradores, professores, dos maiores envolvidos e beneficiados que são os alunos e 

seus responsáveis. A transposição das barreiras promete resultados surpreendentes, tanto pessoal quanto 

de qualidade do sistema educacional.

2.5.2. Otimismo    

Em contrapartida aos céticos nota-se a presença de entusiastas do uso do computador com visão 

radicalmente positiva ou interativa do meio informático. Destes, os argumentos nem sempre são capazes 

de convencimento, principalmente quando se fundamentam em bases ilusórias o que corre o risco de 

provocar frustrações. Os motivos apresentados por esta ala podem ser assim enumerados:



1)      - Modismo:  em outros países ou mesmo estados e cidades esta tecnologia já está sendo 

usada.  Notam-se  em  decorrência  deste  argumento,  muitos  erros  implantados  no  sistema 

educacional. As experiências devem ser utilizadas com base no sucesso que apresentaram, 

com muito senso crítico e não simplesmente copiadas.

2)      -  Na vivência de todos o computador fará parte e  os alunos devem ser preparados pela 

escola para lidar com esta tecnologia. A necessidade de se lidar com o computador não se 

restringe a ter noções do funcionamento da máquina, como funciona, para que serve, etc. Na 

verdade, computador na escola é antes de tudo educação através da ciência da computação e 

não aprendizado sobre computadores.

3)      - O computador como meio didático: Da mesma forma que outros meios utilizados, tem-se o 

computador. Para que seja visto como um adequado meio didático, sem ser subtilizado , deve-

se conhecer de fato os recursos oferecidos como ferramenta de aprendizagem enquanto usado 

para demonstrar um fenômeno ou um conceito, antes mesmo do conceito ou fenômeno ser 

passado ao aluno.

4)      - Motivação e despertar da curiosidade do aprendiz: A escola, seguindo os antigos métodos 

não consegue acompanhar nem competir com a realidade do século XXI . Este argumento é 

muito real e preocupa pois mostra o desajuste pedagógico do ambiente educacional. 

Sendo o computador visto somente como artefato de motivação, sem adequar os paradigmas 

junto as posturas dos profissionais, a máquina não passa de mais um objeto na sala de aula.

5)      - Desenvolvimento do raciocínio  e possibilidades de soluções de       problemas: Esse é o 

argumento mais adequado que os otimistas da tecnologia apresentam. Pensando em quantidade 

e qualidade dos resultados alcançados quando outras soluções foram sugeridas, pergunta-se: 

quem não quer promover  o  desenvolvimento do potencial  de pensamento do aluno?  Para 

Valente[VAL93], isso é fácil de falar mas tem sido conseguido com muita dificuldade. 

Em seu artigo, Edemilson [BRA98] alerta que faz-se necessário ter cuidado com as ilusões, ou 

seja,  excesso  de  otimismo,  principalmente  quando  os  entusiastas  passam  a  ter  comportamentos 

perniciosos a ponto de não tomar nenhuma decisão sem antes consultar o computador, fazendo dele um 

mito  que  pode  comprometer  qualquer  interpretação  séria  das  contribuições  verdadeiras  do  uso  do 

computador no processo educacional.

Somente com um estudo sistematizado do conhecimento das posturas e do que se percebe no 

âmbito  de  confrontações  com o  computador  é  possível  o  estabelecimento  de  programas  educativos 

capazes de preencher as falhas cognitivas, resolver as divergências, fazer com que o meio educacional se 

desmistifique,  corrigindo e endereçando adequadamente a tecnologia. 



2.6. A Possível Monopolização da Informática

             Segundo o folheto Atualidades Expoente [EXP98], "Não há futuro para o analfabeto digital. Vale 

a pena destacar que o analfabetismo ganha uma redefinição, caracterizando-se como a incapacidade de 

dominar as redes eletrônicas. Ser fluente no uso da tecnologia é sentar diante de um computador e usá-lo 

com a mesma facilidade com que lemos um livro em nossa língua. Segundo dados do Forum Education 

for All (Educação para Todos), evento realizado por um grupo de pesquisadores ligados à UNESCO, no 

ano  2000,  60%  dos  empregos  nos  Estados  Unidos  irão  exigir  um  conhecimento  maior  de  novas 

tecnologias.

            Nos países que se encontram em desenvolvimento, as exigências talvez sejam ainda maiores para 

o próximo século.

            A educação deve preparar os alunos para trabalhos e profissões que ainda não foram inventados.

            O bom profissional será capaz de encontrar e associar informações, de trabalhar em grupo e de 

comunicar-se com desenvoltura.

            Terá  futuro  o  estudante  que  souber  adaptar-se  rapidamente  às  mudanças,  souber  lidar  com 

imprevistos, fazer pesquisas e interpretar dados.

            Serão muitos os empregos disponíveis, na virada do século, que ainda não estão suficientemente 

formatados." 

            O  texto  anteriormente  transcrito  faz  parte  de  um folheto,  propaganda  da  rede  de  Colégios 

Expoente, e exprime exatamente uma visão de futuro monopolizado pela informática em todos os setores. 

Verifica-se  desde  o  início  deste  trabalho  que  o  enfoque  está  voltado  para  a  computação  aplicada  a 

educação, portanto não se tira o mérito do que foi propagado pelo texto acima, enquanto aborda-se a 

informática como meio didático, ferramenta auxiliar de ensino.

            Vê-se, de maneira clara, que quando surgem novas tecnologias para a Educação, a tendência é 

abandonar  as  formas  e  instrumentos  em  uso  e  que  ainda  têm  valor  significante  para  didática.  As 

expectativas de introdução de instrumentos potentes, sofisticados, modernos levam a acreditar e agir de 

maneira equivocada.

            Especificamente, no uso da computação, esta postura tem provocado um inadequado resultado 

considerando que o potencial desta técnica pode indevidamente desviar ou ocultar os limites de utilização 

que a mesma proporciona ao processo educacional.

            Para  Edemilson [BRA98],  com a introdução do computador no ambiente educacional, não se 

exige dos professores que saibam utilizar única e exclusivamente meios informáticos nas atividades, mas 



espera-se o  reconhecimento que o uso dos meios computacionais tem validade  se for direcionado como 

instrumento auxiliar  para obtenção dos objetivos e  que de toda a maneira  depende da integração de 

estratégias diversificadas.

            "A informática, de modo geral, e o computador, em particular, só serão instrumentos válidos de 

inovação se quem os  utiliza  consegue inserí-los em um processo educativo no qual  sejam claros os 

objetivos, a metodologia e as modalidades de avaliação utilizadas."  sic Edemilson [BRA98]

            Observando-se  o  panorama  nacional,  em  termos  de  recursos  didáticos,  pode-se  dizer  que 

verificam-se  esforços  para  a  introdução  do  computador  e  utilização  de  recursos  nas  atividades 

educacionais, mas a monopolização da informática nesta área é um fato que está muito distante de se 

estabelecer por razões que observa-se neste trabalho, em  outros capítulos. 

Faz-se necessário uma sistematizada reflexão a respeito do uso do computador em todo o processo 

educacional,  a  adoção  de  medidas  seguras  para  se  conseguir  uma  participação  ativa  e  adequada, 

reduzindo-se as incertezas que provocam resultados indevidos, considerando que as mudanças são muitas 

e em velocidade tanta que requer uma objetividade muito grande nas idéias.

2.7. Preparação do Docente e Adequação à Informática

Atualmente, alguns  professores sentem por si mesmos necessidade de se aprimorarem em relação 

às novas tecnologias - esta atitude é inerente aos otimistas - não somente com o objetivo de garantir uma 

atualização  profissional  mas  também conscientizado  da  necessidade  de  dominar  o  computar,  ora  já 

considerado por ele como um instrumento transmissor de métodos e ações didáticas e fonte de novos e 

sofisticados conhecimentos.

2.7.1. O Efeito do Computador na Sala de Aula

            Entre os professores é muito frequente acreditar-se que a simples aquisição de um hardware dá 

início à introdução da informática na escola. Mas a realidade é evidente ao mostrar que em situações de 

ensino  aprendizagem,  os  equipamentos  de  porte  e  potencial  como o  computador  exigem estabelecer 

objetivos bem definidos, elaborar materiais didáticos adequados, integrando-os naturalmente ao currículo 

escolar, pois do contrário corre-se o risco do equipamento tornar-se uma peça de decoração do ambiente.

            A introdução de um computador no ambiente educacional sem que haja uma prévia reflexão a 

respeito do por que,  como e para que utilizá-lo,  pode facilmente levar ao abandono da máquina que 

evidencia-se publicitariamente com aplicações ilimitadas, levando seu uso como uma simples máquina de 

escrever ou mais prejudicialmente ainda como video-games, enquanto que, efetivamente o computador 

tem características particulares como a flexibilidade e universalidade no trato de elaboração de dados e 

informações.



            A simples presença de computadores nas escolas  sem dúvida já é um passo muito importante mas 

de longe é a atitude que efetiva a participação do recurso no processo ensino - aprendizagem.

2.7.2. A Preparação do Professor    

            Preparar  o  docente  é  uma  fase  para  a  qual  deve-se  dedicar  atenção  particular  e  requer  um 

investimento por vezes considerado muito vultoso, e é mais importante, antes mesmo de se investir na 

aquisição  do  equipamento.  Esta  preparação  não  pode  limitar-se  ao  fato  de  privilegiar  a  formação 

informática  do  professor.  Faz-se  necessário  atentar  principalmente  aos  aspectos  que  se  referem  à 

dimensão pedagógica e não fixar apenas a tecnologia do evento que tem por finalidade culminar com a 

redefinição de um novo perfil do professor ou orientador.

            Para Edemilson [BRA98],  "formar antes de fornecer tecnologia e não formar somente sobre a 

tecnologia, mas sobre a gestão do processo ensino - aprendizagem, sobre as diversas modalidades de 

comunicação didática, sobre a organização das atividades do docente, sobre o papel do meio tecnológico 

ainda é uma boa estratégia para uma plena inserção no mundo dos computadores."

2.7.3. Adequação do Docente aos Novos Tempos

A  Informática,  sendo  um  fenômeno  considerado  "revolucionário",  choca-se  com  formas 

"tradicionais"  de  expressão  e  de  organização  do  trabalho,  representando uma situação  razoável  para 

alterar  as  modalidades  de  comunicação  das  pessoas,  o  modo  de  aprendizagem,  a  interação  das 

organizações com o ambiente externo.

Um professor consciente desta situação, que entra em contato primário com o computador através 

de Cursos de Introdução à Informática sente-se tentado a introduzi-lo em suas atividades diárias, como 

apoio didático, fonte de conhecimentos inovadores, ou para realização de tarefas rotineiras ( redação de 

material didático, planejamento de aulas, correção de atividades, elaboração estatística de dados, etc.).

            Tanto o professor que por iniciativa própria ou aquele de quem é requisitado a utilização do 

computador em qualquer atividade relacionada com o ambiente educacional, sente que é imprescindível 

procurar uma formação ou reciclagem na área de Informática. Esta ocorrência determina uma  relação 

especificamente estreita entre reciclagem  e inovação didática. Não se pode ocultar aqui que a  reciclagem 

traz apenas um aumento na produção docente em termos quantitativos e que se não ocorrer a inovação 

didática,  a  reciclagem toma caráter  meramente  burocrático,  não  trazendo resultados  importantes,  até 

porque não se prevê alterações na praxe didática e no modo de pensar a Educação.

Evidentemente, os conhecimentos básicos do computador e o domínio de comandos específicos, 

estrutura de seus periféricos e uma breve exercitação de determinados aplicativos com maior difusão 

comercial (word-processor, planilha eletrônica, data-base, etc.), são necessários e em geral esses fatos são 

repassados sem vínculos a uma realidade didática.



            O aspecto principal que em muitos casos não se leva em consideração quando são elaborados 

cursos de Introdução à Informática direcionados aos profissionais da área educacional  consiste em que o 

uso de tecnologias informáticas  em Educação não está restrito à aquisição de novos conhecimentos e 

habilidades, mas é sobretudo buscar diferentes esquemas mentais e métodos de trabalho que nos adultos 

estão consolidados.

            Assim,  a  reciclagem deve  assumir  outro  significado,  voltado  para  a  melhoria  das  atividades 

didático-pedagógicas, levando o professor a buscar uma verdadeira assimilação da tecnologia e renovação 

permanente, como nota-se no próximo item.

2.7.4. A Valorização Profissional com Reciclagem ou Formação em Informática em 
Educação

Em seu artigo, Edemilson [BRA98] aborda a importância dos centros de formação e reciclagem, 

na área de Informática na valorização da profissão do educador, se este está a buscar os requisitos de que 

necessita para sentir-se seguro e ativamente participativo no processo de informatização da Educação, 

pois neste momento precisa acima de tudo transpor barreiras de resistências preconceituosas em relação à 

inovações, neste caso, à inserção do computador nas atividades do dia-a-dia de sala de aula.

            Acrescentados  aos  conhecimentos  básicos  para  operação  do  computador  nas  atividades 

educacionais, de uma reciclagem, espera-se a utilização crítica do equipamento levando à promoção de 

mecanismos para o desenvolvimento de capacidades relacionadas:

§         à análise dos métodos de ensino, baseada na potência da ciência da computação 

e do uso do computador;

§         à avaliação das vantagens e limites ao tratar um argumento no computador;

§         ao  exame  das  novas  posturas  e  tecnologias  no  ensino  e  motivação  dos 

estudantes e professores;

§         à utilização crítica de programas ou aplicativos de manipulação de informações, 

facilitadores  das  atividades  diárias,  e  desenvolvimento  nos  estudantes,  principalmente  de 

habilidades específicas de pesquisas, classificação e comunicação de dados.

Paralelamente, Valente [VAL93] opina que a formação do profissional capacitado para servir de 

mediador entre a interação aluno - computador, mostra-se como componente chave : "Diversas teses de 

mestrado e doutorado têm abordado este tema.

....................................................................................................................................

todos os Centros de Informática Educativa (CIEd) têm programas de formação de profissionais na área e 

as escolas que têm interesse em implantar a informática no processo ensino - aprendizagem dedicam parte 



do  orçamento  para  a  formação  de  professores.  Isto  porque  está  ficando  mais  claro  que  sem  esse 

profissional devidamente capacitado, o potencial, tanto do aluno quanto do computador, certamente será 

subtilizado."

            Abaixo,  tem-se  a  transcrição  de  uma notícia  veiculada  nos  EUA:  EDUCAUSE RNP/MCT - 

Boletim  EDUPAGE  12  de  abril  de  2000  

"DEMOCRATAS  PRETENDEM  DESTINAR  US$  5.000  EM  BONUS  PARA  PROFESSORES 

CERTIFICADOS  NA  AREA  DE  TECNOLOGIA  DA  INFORMAÇÃO

Os  Democratas  do  Congresso  estadunidense  estão  encabeçando  duas

iniciativas  que  objetivam  incentivar  a  utilização  da  tecnologia  na

educação. A Lei sobre Tecnologia da Informação do ano 2000 ("Information Technology Act of 2000"), 

introduzida pelo senador Kent Conrad (Democrata - Dakota do Norte), visa disponibilizar aos professores 

bônus em dinheiro no valor de US$ 5.000 para que eles obtenham uma certificação em cursos da área de 

tecnologia da informação. Ainda de acordo com esta proposta, seriam destinados US$ 500 milhões para 

financiar tais bônus durante um período de cinco anos. O projeto de lei também reserva US$ 100 milhões 

durante o próximo ano fiscal para subvenções federais voltadas ao setor privado e instituições de ensino 

superior  que  proporcionem treinamento  em tecnologia  da  informação  para  veteranos,  cidadãos  mais 

velhos, trabalhadores desempregados e outros grupos que não tenham uma forte presença na área da 

tecnologia da informação. Os grupos de educação e tecnologia são favoráveis à Lei sobre Tecnologia da 

Informação do ano 2000, ao passo que os Republicanos consideram que a iniciativa assume uma postura 

demasiadamente  controladora  sobre  como  os  estados  devem  gastar  seus  recursos,  e  consome 

determinados  recursos  que  poderiam  ser  utilizados  para  contratar  novos  professores.  Uma  segunda 

iniciativa democrata pretende incrementar significativamente os recursos destinados a dois programas de 

tecnologia  escolar  já  existentes  através  de  uma  emenda  à  Lei  Nacional  do  Fortalecimento  Digital 

("National Digital Empowerment Act"), a qual tem por objetivo diminuir a divisão digital. O plano seria 

dobrar os recursos do programa "Preparando os Professores de Amanha para a Utilização da Tecnologia", 

o qual treina os futuros professores do ensino fundamental na utilização da tecnologia em sala de aula, 

aumentando sua verba dos atuais US$ 75 milhões para US$ 150 milhões."

Observa-se que outros países têm projetos bem mais arrojados, mas não se pode menosprezar o que 

o Brasil tem feito com a intenção de adequar, treinar e qualificar os profissionais da educação.

2.8. Influência de Outros Países na Informática Educativa 

Brasileira 

A História  da Informática  na Educação no Brasil  conta  com cerca  de 30 anos de existência. 

Valente  e  Fernando[VAL__a],  no  texto  Visão  Analítica  da  Informática  na  Educação  no  Brasil:  A 

Questão da Formação do Professor -   extraído do site  http://www.edutecnet.com.br   em 08/07/2000,  

http://www.edutecnet.com.br/


relatam que  teve  início  nos  anos  70,  a  partir  de  interesse  de  educadores  de  algumas universidades 

brasileiras motivados pelos resultados verificados em outros países, com experiências na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro -UFRJ, Universidade Federal do Rio Grande do Sul -  UFRGS e Universidade 

Estadual de Campinas - UNICAMP e a partir de então tem-se estabelecido diversificação de atividades 

que permitem uma identidade própria,  raízes  solidificadas e  uma maturidade relativa.  Mesmo com a 

evidência das qualidades do uso dos recursos da ciência computacional, a sua disseminação nas escolas 

está  muito  aquém  do  que  se  deseja  ou  anuncia,  não  se  constata  uma  impregnação  das  idéias  nos 

educadores e não se verifica a consolidação no sistema educacional brasileiro.

Nota-se,  pelos  fatos,  que  a  Informática  na  Educação no  Brasil,  tem sua  nascente  a  partir  de 

interesse de alguns educadores e universidades, motivados pelos resultados que vinham sendo alcançados 

em outros países, em maior evidência nos Estados Unidos da América e na França. Apesar do contexto 

mundial de utilização de computador na educação ter sido um referencial para as decisões brasileiras, 

tem-se aqui no Brasil características muito particulares que requerem diferentes projetos. Mesmo com 

essas inúmeras divergências, os avanços pedagógicos estão quase emparelhados com os de outros países. 

No  Brasil,  apesar  da  influência  de  outros  países,  a  introdução  da  informática  na  educação, 

verifica-se uma peculiaridade nesta situação:  procura-se reduzir  os pontos negativos  e  realçar o lado 

positivo ao invés de ater-se ao modelo para uma simples reprodução acrítica.  

2.9. Projetos Para a Formação do Profissional de Informática  

Educacional

Pode-se citar,  dentre a variedade de projetos e atividades desenvolvidos no Brasil,  algumas que 

tomaram  vultos  para  a  implantação  de  uma  postura  nacional  favorável  ao  uso  do  computador  na 

educação: PROINFO - Programa Nacional de Informática na Educação, EDUCOM, FORMAR sob a 

coordenação do NIED - Núcleo de Informática Aplicada à Educação /UNICAMP , CIEd - Centro de 

Informática na Educação.

O  projeto  PROINFO  -  Programa  Nacional  de  Informática  na  Educação  ,  é  um  programa 

educacional  que  visa  a  introdução  das  Novas  Tecnologias  de  Informação e  Comunicação  na  escola 

pública como ferramenta de apoio ao processo ensino-aprendizagem, de iniciativa do MEC - Ministério 

da Educação, através da SEED - Secretaria de Educação a Distância, criado pela Portaria n.º 522, de abril 

de 1997, tendo como parceiros os governos estaduais e alguns municipais.

No site oficial do PROINFO,  o texto O que é PROINFO diz que "a base tecnológica do ProInfo 

nos estados é o Núcleo de Tecnologia Educacional – NTE que é uma estrutura descentralizada de apoio 

ao processo de informatização das escolas, auxiliando tanto no processo de incorporação e planejamento 

da nova tecnologia, quanto no suporte técnico e capacitação dos professores e das equipes administrativas 



das escolas."  

A proposta elaborada por este órgão visa a aproximação da cultura escolar aos avanços que a 

sociedade desfruta, utilizando redes técnicas de armazenamento, transformação, produção e transmissão 

de informações. 

            Em conjunto com o   PROINFO - Programa Nacional de Informática na Educação, a SEESP - 
Secretaria da Educação Especial desenvolveu o Curso de Capacitação de Multiplicadores em Informática 
na Educação, voltado para a Educação Especial, com o objetivo de proporcionar um complemento na 
formação dos multiplicadores dos Núcleos de Tecnologia Educacional.

            Pode-se citar outra iniciativa nessa área: o Projeto de Informática na Educação Especial - 
PROINESP. Visando promover o acesso à Informática, enquanto recurso pedagógico, o projeto 
contempla escolas especializadas no atendimento de alunos com necessidades especiais, em todo o país, 
incluindo o financiamento de equipamentos de informática para a implantação de um laboratório em cada 
escola. O projeto prevê a formação de professores em informática aplicada à Educação Especial.

            O Programa de Apoio à Pesquisa em Educação a Distância - PAPED também é iniciativa da 
SEED tendo como parceria a CAPES. Seus principais objetivos são: incentivar a produção de 
conhecimentos no campo da educação a distância e da utilização de tecnologia; avaliação e divulgação 
das experiências de uso de novas tecnologias, incluindo TV Escola, Programa Nacional de Informática na 
Educação - PROINFO, Salto para o Futuro e Proformação.

            Em 1997, o PAPED recebeu 23 projetos; em 1998, 36 propostas. A partir do 3º Edital em 27 de 
julho de 1999, 78 concorreram, como informações,  disponíveis na home-page do Ministério da Educação 
e Cultura - MEC [MEC00].

Também de grande importância, o Projeto EDUCOM, teve como objetivo principal o estímulo 

de  pesquisas  multidisciplinares  como alvo a  aplicação de tecnologias  de informática no processo de 

ensino-aprendizagem. Mesmo encontrando dificuldades referentes à política específica de concessão e 

manutenção de bolsas de estudo, instalações inadequadas, falta de interação das instituições apresenta 

resultados em pesquisas realizadas,  formação de recursos humanos,  consultorias,  desenvolvimento de 

software educativos, teses, dissertações, livros, conferências ensaios e publicação de artigos.

            As ações do Ministério da Educação e Cultura - MEC destacam-se por contribuições de equipes 

auxiliares ao EDUCOM.  Cita-se o Projeto FORMAR, coordenado pelo NIED/UNICAMP, e ministrado 

por  pesquisadores  e  especialistas  dos  demais  integrantes  do  EDUCOM.  Primeiramente,  visava-se  a 

formação  de  profissionais  para  atuação  nos  vários  centros  de  informática  educativa  em  sistemas 

estaduais/municipais  de  educação.  Para  Valente[VAL93],  o  material  que  o  curso  produziu,  as 

experiências, currículo e conteúdo, passaram a servir de referências para o advento de outros cursos de 

formação equivalente no país. 

            Como segmento do  Projeto FORMAR, implantaram-se CIEd's, um em cada estado da Federação, 

que  passou,  em  maior  parte  dos  estados  a  ser  considerado  como  núcleo  central,  de  coordenação 

pedagógica  das  atividades,  criando  subcentros  e  laboratórios.  Estabeleceu-se  que  o  CIEd  seria  de 

iniciativa estadual  e  não federal,  cabendo ao MEC a orientação dos secretários de educação sobre a 



importância da área para implantação dos centros, inclusive cessão de equipamentos, recursos, custeio das 

atividades iniciais, passando a cargo do Estado a continuação do projeto.  

2.10. Conclusão

Constatou-se neste capítulo a evidência do uso do computador e seus recursos como instrumento 

auxiliador  na  Educação  de  forma  diversificada.  Em  consequência  da  incursão  da  Informática  na 

Educação,  conclui-se  que  é  inevitável  uma  mudança  de  postura  pedagógica  e  que  para  o  devido 

aproveitamento  do  computador  e  levar  o  aprendiz  a  construir  seu  próprio  conhecimento  através  da 

motivação deve-se adequar os paradigmas pedagógicos instrucionista,  construtivista e construcionista. 

Apesar de existirem motivos claramente definidos para o uso do recurso da ciência da computação 

no setor educacional, existem choques de visões dos céticos e otimistas que declaram seus argumentos, 

por vezes bem fundamentados e em casos até por insegurança e desconhecimento das novas tecnologias.

Uma  expectativa  relacionada  ao  possível  domínio  da  informática  alastra-se  no  ambiente  da 

educação, mas percebe-se que muitos estudiosos do assunto têm consciência de que a possibilidade de um 

monopólio do computador na educação está muito distante de acontecer pois depende de muitos fatores. 

Entre estes fatores cita-se a preparação do corpo docente, adequando-o à informática e seu devido uso, 

considerando a necessidade imperiosa de reflexão, mudança de posturas face ao caráter revolucionário 

que tem o uso do computador na sala de aula, não esquecendo que o aprendiz e também os seus pais ou 

responsáveis  fazem parte desta mudança de paradigmas.

Constatou-se que o uso do computador na educação brasileira recebe influências de outros países e 

que estas não estão limitadas a imitar o que os outros fizeram mas que no Brasil existem projetos que são 

elaborados procurando levar a cabo a efetiva e proveitosa introdução do computador na educação de 

maneira  criteriosa,  racional  e  sistematizada como PROINFO, EDUCOM, FORMAR ,  CIEd,  SEESP, 

PROINESP, PAPED, com apoio do órgão oficial do governo  Ministério da Educação e Cultura - MEC.

No próximo capítulo será feito um apanhado a sobre a EAD - Ensino a Distância e suas formas de 

abordagem,  e  sobre  os  projetos  que  estão  promovendo  sua  expansão  enfatizando  os  aspectos  da 

universalização do processo ensino - aprendizagem.

 

 



 

3. EAD - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
 

A Educação a  Distância  é um processo mais antigo do que aparenta,  conforme mostra  o texto: 

"Chegará  o  dia  em  que  o  volume  da  instrução  recebida  por  correspondência  será  maior  do  que  o 

transmitido nas aulas de nossas escolas e academias; em que o número de estudantes por correspondência 

ultrapassará o dos presenciais" [William Harper, 1886 apud NET__].  Não surgiu ao acaso do tempo, mas 

é o resultado de muitas experiências,  sucessos,  fracassos e remodelações. Estudiosos consideram que 

desde as cartas de Platão e das epístolas de São Paulo já se notava aspectos desta tecnologia, seguindo-se 

o surgimento de educação por correspondência, no início do século XVIII e nos dias atuais com utilização 

de  meios  variados  desde  os  impressos  a  simuladores  on-line,  redes  de  computadores  indo  até 

comunicação instantânea de dados, voz, imagem via satélite ou por cabos de fibra ótica, interagindo o 

aprendiz e o centro produtor através de Inteligência Artificial - IA, ou comunicação instantânea  entre 

professores, orientadores e monitores.

3.1. Conceitos da Educação a Distância        
 

            Para Ivônio [NUN92], existem conceitos recentes que demonstram com precisão o que é de fato, 

Educação a Distância. Perry e Rumble destacam que "a característica básica da educação a distância é o 

estabelecimento  de uma comunicação  de  dupla  via,  na  medida  em que  o  professor  e  alunos  não  se 

encontram na  mesma sala",  [PERRY, RUMBLE apud NUN__] e que requisita meios de comunicação 

entre as partes como correspondência eletrônica, telefone, rádio, "modem", videodisco controlado por 

computador, televisão, etc.

            O termo genérico de educação a distância compõe-se de estratégias educacionais denominadas  de 

diversas formas: educação por correspondência, no Reino Unido, estudo em casa (home study) nos EUA, 

estudos externos (external studies)  na Austrália, estudo a distância na Open University do Reino Unido 

ou  télé-enseignement em  francês,  Fernstudium/Fernunterricht em  alemão,  educación a  distância em 

espanhol e teleducação, ensino a distância, educação a distância, aprendizagem a distância em português.

3.2. Diferenças Básicas Entre a Educação Presencial e a Educação 
a  Distância
 



            O  ensino  a  distância  apresenta  características  diferentes  na  trilogia  professores, 

comunicação/recursos e alunos do ensino presencial como podem ser vistas ver nas tabelas 3.1, 3.2 e 3.3.

 

Tabela 3.1 - Diferenças entre professores do ensino presencial e a distância

 

 

EDUCAÇÃO PRESENCIAL

 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

docente de só um tipo docentes variados

fonte de conhecimento suporte e orientador da aprendizagem

basicamente,  educador  /  orientador 

/professor

basicamente produtor de material

habilidades e competência conhecidas habilidades  e  competência  pouco 

conhecida

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.2 - Diferenças entre a comunicação e recursos referentes ao ensino 

presencial e a distância

 



 

EDUCAÇÃO PRESENCIAL

 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

ensino  pessoal  e  direto-face  a 

face

ensino multimídia

comunicação direta diferenciada em espaço e tempo

oficinas e laboratórios definidos oficinas e laboratórios de outras instituições

uso limitado de meios uso expandido de meios

 

Tabela 3.3 - Diferenças entre alunos do ensino presencial e a distância

 

 

EDUCAÇÃO PRESENCIAL

 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

idades homogêneas heterogêneos quanto à idade

homogêneos quanto à qualificação heterogêneos quanto à qualificação

escolaridades diferentes heterogêneos quanto à escolaridade

lugar único de encontro estudam em qualquer lugar desejado

população centralizada população dispersa

maioria  crianças  e  jovens  que  não 

trabalham

a grande maioria é adulta e trabalha

apresentam maior interação social apresentam menor interação social

atividade primária de tempo integral atividade secundária de tempo parcial



currículo  definido  pelo  professor  ou 

pela instituição

o  estudante  determina  o  próprio 

currículo

 

 

 

3.2.1. Filosofias da Educação a Distância

            Os  modelos  de  instrução  têm  como  base,  teorias  que  interferem,  além  da  forma  como  a 

informação chega ao aluno e  também como este  aluno apreende e  constrói  um conhecimento novo, 

partindo das informações que são apresentadas.

            Duas maneiras bem próximas exercem influências em projetos instrucionais:

§         processamento  de  símbolos:  dominou  até  recentemente.  Tem  sua 

explicação  baseada  no  conceito  de  um computador  ao  executar  operações  formais  em 

símbolos.  Basicamente  é  a  possibilidade  do  professor  transmitir  informações  aos  alunos 

através de uma representação externa.  A idéia abstrata é representada concretamente  ao 

aluno, através de um meio.

§         conhecimento  localizado:  tem  princípios  construtivistas  com 

participação ativa do aluno para construção de uma representatividade  interna, usando a 

interação com o material a ser aprendido.

Nesta última categoria está encaixada a visão pedagógica da Educação a Distância.

3.3. Ensino a Distância e a Internet

            A relevância da informática, a relativa facilidade do acesso a computadores, a popularização da 

Internet, enciclopédias em CD-ROM, bibliotecas virtuais, têm exercido uma influência determinante nas 

atividades profissionais, relacionais interpessoais, transações comerciais e instituições ligadas a atividades 

do processo ensino e aprendizagem.

            No campo da educação, o surgimento das novas mídias tem provocado um impacto sensível. Os 

novos conhecimentos produzidos estão disponíveis em quantidade, qualidade, profundidade e rapidez a 

quem por eles se interessa.

            Especificamente, aqui, inclui-se a Internet. Constata-se esta situação e os educadores e aprendizes 

estão expostos a desafios:



§         faz-se necessário o conhecimento de diversas tecnologias de informação e 

comunicação;

§         saber usá-las no ambiente educacional;

§         estar atento a mudanças;

§         postar-se favorável a reciclagem para encaixar-se em cenários diferentes.

3.3.1. Abordagens Sobre a  EAD e o Uso da Internet

São variadas  as  maneiras  de  conceber  a  educação  a  distância,  e   resultado  do  processo  de 

construção do conhecimento depende de abordagem utilizada [VAL__b].

3.3.1.1. Abordagem Broadcast

            Essa maneira de utilização da EAD utiliza os meios da tecnologia para transmitir as informações 
aos aprendizes. Tem seus fundamentos em tutoriais 

Figura 3.1 – Abordagem broadcasta de EAD utilizando a Internet, conforme Valente[VAL__b]

 

computacionais. O orientador organiza as informações a serem passadas e usando os recursos da Internet 

o orientado, no caso o aluno, recebe o arquivo que armazena as lições,  o aluno não fornece ao professor 

nenhum retorno a respeito de seu aprendizado, se está compreendendo e assimilando o que está sendo 

ensinado.

Mesmo  não  havendo  esta  interação  considera-se  que  apresenta  uma  grande  eficiência 

principalmente nos casos em que envolve um grande número de pessoas receptoras das informações, o 

que feito com organização incorre em custos baixos. Esta solução apresenta-se viável tendo em vista a 

situação do meio educacional  brasileiro  pois  permite que vários aprendizes recebam as lições sem a 

necessidade  de  investimentos  altos  em  salas  de  aula.  Outrossim,  por  não  se  ter  um  retorno  do 

aprendizado, considera-se uma falha na qualidade educacional e chega-se a qualificar esta abordagem 

como Educação de segunda categoria embora consiga atender necessidades de classes diversificadas e até 
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as que não têm facilidade de acesso à Internet.

3.3.1.2. Abordagem Virtual da Escola Tradicional

Neste caso, encontra-se caracterizada a implementação por via telemática, do modelo da escola 

tradicional. O processo de ensino aprendizagem continua centrado no professor que detém e passa as 

informações  aos  aprendizes.  Seguindo  os  moldes  da  sala  de  aula,  nesta  abordagem encontra-se  um 

aspecto considerado muito importante que é a interação entre o orientador e o aluno: utilizando recursos 

da  rede  de  computadores,  Internet,  quem  ensina  encarrega-se  de  enviar  ao  aluno  as  informações 

pertinentes;  quem recebe as informações, em formato de lições, pode ater-se a armazená-las ou processá-

las para que se torne novo conhecimento.

A verificação do aprendizado pode ser feita com atividades onde os problemas a serem resolvidos 

requisitam a compreensão das informações que foram passadas.

A virtualização da escola tradicional, por causa da interação aluno-professor reduz o número de 

alunos atendidos com relação a abordagem broadcast devido a limitação que o professor tem para atender 

os alunos, de acordo com a forma de averiguação que for proposta. O custo desta abordagem também é 

menor e os resultados do processo educacional são melhores que os verificados quando se adota a visão 

broadcast e mesmo assim pode apresentar deficiências na criação de possibilidades de o aluno processar 

novos conhecimentos.

 

 

 

 

 

Figura 3.2- Abordagem de EAD que implementa o modelo da escola tradicional na Internet conforme 

Valente[VAL__b]

            Esta modalidade tem sido utilizada em grande escala no Brasil. A maioria dos cursos a distância 

tendem a implementar uma versão virtual da escola tradicional e o que faz trazer maiores e melhores 

resultados é a dimensão com que se verifica a interação professor-aluno. 

3.3.1.3. O Estar Junto Virtual             
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            A  partir  do  momento  que  as  interações  entre  o  professor  e  o  aprendiz  são  compostas  de 

participação das atividades de planejamento, observação, reflexão, análise do trabalho executado pelo 

aluno, a abordagem do ensino a distância cria condições para o professor "estar junto", acompanhando o 

aluno, vivenciando e dando o apoio necessário para resolução dos problemas envolvidos pelo processo.

            Desta  forma  o  ensino  a  distância  disponibiliza  as  informações,  verifica  a  assimilação  e  dá 

condições  reais  para  o  aluno  criar  o  processo  de  construção  de  conhecimento,  considerando-se 

principalmente que as dificuldades encontradas são resolvidas em tempo real. Desta forma, o "estar junto" 

deve ser no sentido de utilização da Internet durante o ciclo descrição-execução-depuração-descrição , 

requerendo engajamento efetivo do aluno na solução dos problemas [VAL__b].

Figura 3.3 - Ciclo que se estabelece na interação aluno-professor, no “estar junto” via rede, conforme 

Valente[VAL__b]

Ao contrário das outras abordagens, essa  é uma solução que tem custos mais elevados, o número 

de alunos atendidos é bem menor, e não é recomendável que passe de 20 alunos. Também pode existir a 

necessidade de uma equipe de apoio para o professor monitorando as atividades dos alunos e auxiliando o 

desenvolvimento de material para atender as requisições dos alunos.

            Essa modalidade de ensino a distância é uma solução de alta qualidade onde os cidadãos ganham 

condições  de  participarem  ativamente  da  sociedade  do  conhecimento,  contextualizado  na  realidade, 

continuamente. 

A respeito da utilização da Internet na Educação, em um artigo do jornal  FOLHA DE SÃO 

PAULO - 23/07/2000 Caderno Mais página 3  foram apresentadas 3 questões sobre Educação e Internet, 

com depoimentos de alguns professores:

1. A Internet beneficia ou prejudica a aprendizagem? 

2. Em que medida a navegação na rede altera o conceito de aprendizagem? 
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3. Ela pode desbancar o ensino tradicional? 

            Valdemar  Setzer  (professor  do  departamento  de  Ciência  da  Computação  da  USP,  autor  de  

Introdução à Rede Internet e Seu Uso - ed. Edgar Bluche) considera em suas respostas que a Internet pode 

prejudicar criança ou jovem até 16 anos em função de desenvolvimento indevidamente acelerado, que a 

Internet  é  totalmente  fora  do  contexto,  que  os  dados  obtidos  são  eventualmente  interpretados  como 

informação, e o uso da Internet tira a sensibilidade e a intuição sobre o que deve ser uma educação 

saudável equilibrada e adequada a cada idade.

            Por  sua  vez,  Rogério  Costa  (professor  de  pós-graduação  em  Comunicação  e  Semiótica  da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, autor de Limiares do Contemporâneo - ed. Escuta) tem 

opinião,  verificada em suas  respostas,  de  que  a  Internet  beneficia  o  aprendizado,  que  não  resolve o 

problema do professor despreparado mas pode ajudar a resolver, que a navegação na Internet leva a 

exploração de mundos virtuais e a um "aprender coletivamente", ensinando o aluno a ser ele próprio o 

explorador de seu conteúdo de interesses. Diz também que o ensino por meio de ambientes virtuais e o 

tradicional não devem ser vistos como concorrentes mas como complementares. 

            Tem-se desta forma, um exemplo de como as posturas diante da educação a distância utilizando a 

Internet  são  diversas,  cabendo ao tempo, e  ao esforço de quem pensa positivamente a respeito,  um 

adequado uso do recurso.

3.3.2. EAD Educando os Alunos, Formando e Capacitando Professores  

Por parte do aprendiz, a expectativa a ser satisfeita é a passagem da educação a distância, do 

material impresso, à recepção do ensino através da Internet. Partindo de pressuposto que este é um meio 

que serve de estratégia pedagógica, a avaliação do uso da rede computadores em ações educacionais a 

distância  vem  trazer  subsídios  auxiliadores  para  os  projetos  que  se  comprometem  com  esta  nova 

realidade.

            Incide em frustrações, quem concebe neste aspecto educacional, o sistema  escolar sem considerar 

todas  as  instâncias  sociais  onde  a  educação ocorre,  seja  na  educação de  trabalhadores  -  a  formação 

profissional -, dos alunos - a formação acadêmica. 

Conforme Onilza [MAR94],  tanto deve-se levar em conta o pré-escolar como o pós-escolar que 

dependem  totalmente  do  tempo  escolar  estipulado  como  o  ponto  de  partida  obrigatório;  prossegue 

alertando  que a educação permanente também não pode se reduzir ao pós-escolar ou pós-universitário 

como acreditam alguns educadores preocupados com a educação e formação contínua dos adultos.

Educar a distância apresenta muitas diferenças do ensino presencial. Verifica-se que mesmo os 

professores que têm grandes experiências em ensino presencial precisam preparo para fazer uso de novas 

habilidades  para  apresentar  as  informações,  planejamento,  desenvolvimento  e  avaliação  a  partir  do 



momento em que se adota a distância física entre o professor e aluno. Principalmente quando pretende-se 

inserir o uso da Internet nesta modalidade de ensino é necessário que se domine o meio ou sistema de 

transmissão adotado para o  ensino.  Espera-se que num futuro bem próximo seja  possível  uma nova 

geração de educadores que apresente-se como graduado a distância e com experiências e conhecimentos 

específicos para ministrar cursos pelo método EAD, usando a rede mundial de computadores.

            Questiona-se a partir desta expectativa a necessidade de se formar com mais atualização, de modo 

que o professor seja preparado para fazer EAD através da Internet já que é bem notável que o ensino a 

distância não tem mais seus limites em impressos e vídeos; além disso, defende-se que a escola deve 

lançar estímulos para os aprendizes levando-os a busca de informações em fontes e meios diversificados, 

atuais e para tal os professores devem se preparar. As tecnologias de comunicação oferecem quantidades 

e  qualidades  de  meios  para  que  os  responsáveis  pela  educação  atualizem-se,  recebendo  materiais  e 

fazendo pesquisas via Internet.

3.3.3. Recursos Disponíveis pela Internet para EAD

            Apesar das divergências de opiniões em torno do uso da Internet no processo de educação a 

distância, é possível ter uma listagem de vantagens oferecidas por essa tecnologia:

§         utilização de recursos com alto grau de interatividade;

§         simulação de atividades difíceis de serem interpretadas em sala;

§         avaliação imediata e acompanhamento do desempenho do aluno;

§         descentralização do processo ensino-aprendizagem;

§         mudança do papel  do professor  como facilitador  do aprendizado e  não como 

centralizador;

§         pesquisa;

§         elaboração de aulas mais dinâmicas e interativas;

§         tira-dúvidas por correio eletrônico;

§         resolução de questões em home page específica;

§         ensino multidisciplinar com software;

§         criação de turmas virtuais;

§         criação de salas de bate-papo na Internet para professores da mesma escola e de 

outras escolas;



§         criação de salas de bate-papo na Internet, entre alunos, para a discussão de um 

tema proposto a ser avaliado em prova ou trabalho;

§         fórum  de  discussão  que  é  um  espaço  para  interação,  onde  os  alunos  fazem 

perguntas, registram suas dúvidas, publicam mensagens, trocam idéias com os tutores e convidados 

com argumentação de temas pré-definidos;

§         entrega de trabalhos via disquete ou e-mail;

§         home  page dos  alunos  e  professores  desenvolvidos  por  eles  e  colocados  à 

disposição da comunidade;

§         ampliação  dos  serviços  de  secretaria  (matrícula,  recado  aos  pais,  alunos, 

divulgação de eventos da escola, etc.)

3.3.4. Projetos de EAD: Um exemplo

Através  da  rede  de  computadores  pode-se  usar  vídeo  conferências  em  rede,  conforme  a 

reportagem da revista  Veja-Vida Digital  de dezembro de 1999[VEJ99], dando oportunidade a várias 

pessoas de lugares diferentes,  distantes,  verem umas as outras,  comunicarem-se entre si,  trabalharem 

juntas, trocarem informações, ensinarem e aprenderem. A reportagem mostra a assistência de uma aula na 

Universidade Federal de Uberlândia - UFU, onde os alunos, de uma sala de convenções acompanharam 

ao vivo, uma angioplastia.  O procedimento cirúrgico ocorrido numa das salas do Instituto do Coração de 

Uberlândia, de onde eram geradas imagens visualizadas em um telão pelos estudantes foi acompanhado 

em tempo real por um grupo de médicos do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto - SP e por 

especialistas de todo o país, através do acesso ao site da UNIMED, com senha especial. 

A transmissão só foi possível por causa de fibras óticas interligando os diversos pontos e estes a 

uma conexão à Internet2, a rede de alta velocidade de uso exclusivo para universidades e centros de 

pesquisas.

            Para  os  alunos  da  Universidade  Federal  de  Uberlândia  -  UFU,  a  experiência  relatada  pela 

reportagem foi considerada uma oportunidade única, considerando que não existe maneira melhor de 

aprender do que vendo como se faz e podendo ao mesmo tempo obter informações e ouvir o debate que 

envolveu alguns dos médicos que assistiam à cirurgia. 

3.3.5. Outros projetos

            Com muita frequência,  encontram-se notícias de projetos ligados a educação a distância.  Por 

exemplo, o projeto de 33 universidades que pretendem oferecer aulas virtuais a 100 mil alunos, notícia 

veiculada  pela  Folha  de  São  Paulo,   São  Paulo,  11/01/2000,  COTIDIANO.  O  projeto  está  sendo 

denominado  como  Universidade  Virtual  Pública  Brasileira  ou  UniRede,  com expectativa  de  que  o 



diploma de um curso a distância tenha o mesmo valor que tem o de um curso tradicional. 

            Dependendo do curso, o aluno terá que comparecer, regularmente, na universidade conveniada 

mais próxima de sua casa para acompanhar algumas aulas na presença de um tutor.

            O  consórcio  é  formado  por  universidades  e  centros  universitários,  tais  como:  UNB,  UFRJ, 

UFMG, UFRGS, UFJF, UFPE, UFF, UFPel, UFPA, UFPB, UFSC, UFBA, UFG, UFMS, Unir, UFSM, 

UFA, UFPR, UFMA, Ufop, UFU, UFRN, URG, Ufes, UFSCar, Efei, Univale, UniRio, Uern, UEMS, 

Unemat, UEG e Cefet-RJ, UNIT.

            Bem mais recente, a Folha de São Paulo [AGE00] noticiou:

"Universidade  oferece  curso  à  distância  no  PR,  EM  CURITIBA  :

A UFPR (Universidade Federal do Paraná) começa a implantar, a partir da próxima segunda-feira, o 

primeiro curso de graduação à distância oferecido por uma instituição pública no Brasil. O curso terá 

duração de três anos e seis meses e 30%  das  3.200  horas-aulas  serão  presenciais. Cerca de 800 alunos 

vão cursar pedagogia com auxílio das novas tecnologias, como CD-ROM, teleconferência, videotexto e 

Internet.  Os alunos são professores sem especialização que dão aulas em escolas das regiões de Pato 

Branco, Palotina, Apucarana, Maringá (PR) e Taquara (RS)."

3.4. O Futuro da EAD no Brasil

            As possibilidades que a Internet oferece para a EAD têm provocado no Brasil diversos projetos. 

Em destaque, aqui, cita-se o projeto da RNP - Rede Nacional de Pesquisa que tem propulsionado  a 

implantação da Internet no país, com intuito primordial de levar a WWW a instituições acadêmicas e de 

pesquisas, inicialmente em 11 capitais abrindo a rede para uso geral.

            A  disponibilização  de  informações  é  muito  vasta,  organizada  com  pouca  rigidez,  sendo  os 

paradigmas de acesso à informação, os navegadores WWW e as ferramentas de busca.

            Em  virtude  de  visão  de  associar  a  implantação  de  uma  infra-estrutura  com  as  aplicações 

suficientes para gerar benefícios levou-se a criação de um grupo específico dentro da RNP, que amplia-se 

com  esforço  indo  além  da  comunidade  universitária  -Comitê  Gestor  da  Internet  no  Brasil-, 

interministerial, com vários grupos temáticos, dentre eles o GT de Educação a Distância.

            O objetivo do GT continua sendo o de, por um lado, alavancar a infra-estrutura em implantação, 

por  outro,  permitir  que  uma área  de  fundamental  importância  se  beneficie  do  acesso  a  estas  novas 

tecnologias.

O GT tem hoje alguns projetos em andamento, como a difusão institucional no Brasil do projeto 

internacional  Kidlink,  e  outros  em  fase  de  implantação,  como  uma  pós-graduação  latu  senso em 



Tecnologia de Redes, um programa de ensino de línguas, e um projeto de acompanhamento de técnicas 

de utilização da Internet em educação básica.

O  modus operandi dos GTs é mediante estes projetos-piloto. Mas tem havido uma constante 

interação com projetos dos mais diversos setores da sociedade, intercambiando experiências e servindo de 

ponte entre diferentes propostas.

3.4.1. O GT de Educação a Distância

Para muitos é utopia pensar no Brasil com escolas conectadas em rede enquanto a maioria delas 

não têm computadores e em muitos casos, nem linha telefônica instalada. Em comparação com os dados 

referentes a outros países, de fato o Brasil encontra dificuldades para se atingir um patamar coerente com 

a realidade educacional e tecnológica do mundo, mas segundo Leonardo [LAZ__], com a interação entre 

escolas, prefeituras e secretarias e as empresas de telefonia, pode-se vislumbrar possibilidades para que 

sejam implantados projetos mesmo que as escolas tenham condições diferentes. 

3.5. Aprendendo Tudo pela Internet      

A  rede  mundial  de  computadores  abre  possibilidades  para  que  com  recursos  interativos, 

estudantes  ligados  ou não a  uma instituição educacional  façam cursos,  adquirindo conhecimentos  de 

acordo com suas necessidades, sem deslocarem-se de suas casas.

            Não só as universidades integram a enorme gama de cursos on line. Para os autodidatas também 

existem oportunidades de se educarem, a partir do momento que a formação de novos conhecimentos é 

considerada  parte  da  educação  do  indivíduo.  Este  aspecto  da  auto-educação  insere-se  no  indício  da 

democratização do ensino promovida pela Internet.

            São oferecidos cursos das mais diversas áreas, com diferentes métodos, mas com semelhanças na 

didática on line: o conteúdo normalmente é acessado pelo internauta, em páginas HTML, que podem ou 

não trazer efeitos multimídia.

            Estudar com auxílio da Internet pode trazer resultados mais eficientes se o aprendiz seguir um 

ritmo disciplinado para não perder tempo nem mudar o rumo da aprendizagem. Tanto no caso de ensino a 

distância, pela Internet ou em cursos presenciais, ganha o aluno mais interessado e disciplinado, podendo 

contar com ajuda do seu orientador ou dos seus colegas de turma virtual.

3.5.1. Diferentes Áreas de Cursos On-Line

            Fazendo parte da reportagem Aprenda tudo pela Internet, de Madureira [MAD00], segue como 

exemplo, uma lista dos vários cursos oferecidos pela Internet 

"Fundação Vanzolini  (www.vanzolini-ead.org.br)



O site  oferece  o Curso de Extensão em Administração Industrial,  com o mesmo conteúdo do curso 

presencial da Fundação, com disciplinas como Administração de Projetos, Engenharia e Análise de Valor 

e Planejamento e Organização da Qualidade

Universidade Anhembi Morumbi (www.anhembi.br/ei)

Oferece  cursos  à  distância  de  especialização  em  comunicação  e  moda  e  cursos  de  extensão  em 

administração,  economia  e  finanças,  moda e  turismo.  Os  cursos  são  divididos  em módulos  e  foram 

desenvolvidos com metodologia da própria universidade

Universidade Virtual (www.universidadevirtual.br)

O  site  de  ensino  virtual  da  Universidade  de  Brasília  traz  cursos  de  Terapêutica  Cardiovascular, 

Organização da Educação Brasileira  e sobre educação ambiental.  Há ainda informações sobre outras 

universidades da região Centro-Oeste

Unifesp Virtual (www.virtual.epm.br/home/indexl.htm)

Site com cursos de aperfeiçoamento em Nutrição e Saúde Pública, Ortopedia Oncológica, Dermatologia 

Básica, Histopatologia e Simulação de Desastres. Os cursos são oferecidos gratuitamente

Hungry Minds (www.hungryminds.com)

Portal  de  educação  à  distância,  com  informações  sobre  cursos  on  line  oferecidos  por  instituições 

estrangeiras. O site conta com um índice com cursos nas áreas de comunicação, direito, música, negócios 

etc.

Web School (www.webschool.com.br)

Portal de ensino à distância na área de saúde, com cursos nas áreas de medicina, nutrição e saúde mental, 

por exemplo. Possui links para cursos on line oferecidos no Brasil e no mundo

Curso de Redação On line (www.redacaoonline.pro.br)

O aluno inscrito pode acessar as quatro aulas do curso e tirar as dúvidas com a professora do curso. O site 

traz  técnicas  de  elaboração  de  textos  solicitados  nas  provas  de  redação  de  exames  de  vestibular  e 

concursos públicos

Redação para o Vestibular (http://cogeae.pucsp.com.br/redacao)

O aluno estuda por unidades teóricas sobre texto dissertativo e coesão textual, por exemplo. As atividades 

propostas podem ser discutidas em fóruns e os professores da PUC (Pontifícia Universidade Católica) de 

São Paulo corrigem os textos



Curso de Introdução ao Estudo da Bíblia (http://www.stprj.br/cec/bib)

Os alunos lêem textos e debatem os tópicos do programa de cada disciplina por e-mail. O curso não se 

propõe a formar pastores, mas a capacitar leigos ao trabalho em sua própria comunidade. Custa R$ 45 por 

mês

Curso de Introdução ao Tarot (www.rio.com.br/~neinaiff/tarot.htm)

Curso introdutório gratuito, que explica um pouco da estrutura do tarô e seus símbolos, além de métodos 

de aconselhamentos para a vida material, sentimental e espiritual. Acompanhamento gratuito durante as 

lições, com duração de dois meses

Técnicas de Composição Musical (http://portoweb.com.br/compor)

Guia de consulta para a composição musical no qual são desenvolvidos conteúdos como harmonia e 

contraponto, escalas, tonalidade e escrita musical. O curso é gratuito e pode ser acessado pela própria 

página, sem necessidade de download

Curso de Guitarra Moderna Online   (www.arrakis.es/~vidal/guitarra/) 

Para os principiantes no instrumento, com conteúdo claro e bem organizado. O curso é gratuito e 

fala sobre a organização das notas no pentagrama e no braço da guitarra, além de afinação,  escalas, 

arpejos e modos gregos. Em espanhol

Curso de Aerografia (www.aerografia.com)

Iniciantes encontrarão noções sobre o uso do aerógrafo e profissionais podem encontrar dicas e idéias 

interessantes para trabalhar e ampliar sua técnica. Cada aula custa R$ 40 e a primeira é gratuita

Curso Básico de Cultivo do Cogumelo Shiitake (www.educlad.com.br/)

Fornece  noções  de  cultivo,  utilização,  comercialização,  produção e  culinária  com a  utilização  dessa 

espécie de cogumelo. A inscrição custa R$ 120

Curso de Flash 4 (www.abnet.com.br/cursos)

Ensina a criar animações com o programa Flash 4, da Macromedia. Usando os tutoriais é possível criar 

filmes interativos com recursos audiovisuais para web. A primeira aula é gratuita e o curso completo 

custa R$ 20

Linguagem C (http://ead1.eee.ufmg.br/cursos/C)

Curso gratuito implementado pela Universidade Federal de Minas Gerais, já chegou a ter quase 2.500 

alunos inscritos em apenas um semestre. O cronograma de atividades inclui aulas introdutórias sobre a 



linguagem C e exercícios sobre variáveis e expressões."

3.6. Universidade  Aberta

            Um tema bem atual no mundo é a busca de ensino superior, de alta qualidade com baixo custo. Na 

Inglaterra esta situação é evidente há cerca de 30 anos. A Universidade Aberta ou Open University conta 

com cerca de 150 mil alunos adultos, participantes de cursos universitários de meio período, recebendo as 

aulas em suas casas ou em outros ambientes, exceto uma semana por ano quando viajam para participação 

de cursos de verão. 

            A Open University tem procurado melhorar as técnicas para adequar suas atividades evitando cair 

em desuso  e  manter  o  perfil  de  criatividade.  Chega-se  a  conclusão  que  os  avanços  tecnológicos  da 

informática podem auxiliar na resolução deste impasse e experiências como o uso de correio eletrônico 

para  interação  entre  alunos  e  professores,  respostas  destes  sobre  os  trabalhos  escritos,  uso  de  vídeo 

conferência para ministração de aulas, apresentação do material em  CD-ROM  e mesmo um piloto de 

escola virtual de férias foi implantado.

Para Ilona [ROT98], como professora na UA, o equipamento de todos os alunos com suficiência 

para recepção de toda a mídia que venha a ser adotada pela Universidade mostra-se como um custo muito 

alto e para contornar este problema, com muito cuidado, seria a exigência de que cada aluno matriculado 

tivesse seu próprio computador,  o que faz surgir  outro problema ao tentar manter a proposta  de sua 

fundação: ser aberta a todos, independente da formação educacional e condições econômicas.

3.7. Conclusão

            Conforme o  disposto  neste  capítulo,  evidenciou-se  que  o  processo  educacional  a  distância  é 

utilizado há mais tempo que se imagina e que o ensino presencial apresenta conceitos e características 

bem distintas do ensino a distância. 

Focando o uso da Internet na EAD, constatou-se que é uma situação desafiadora tanto para os 

aprendizes quanto para os professores, sendo que para estes pode apresentar-se com mais intensidade o 

desafio ao considerar que muitos paradigmas precisam ser mudados,  buscando tomar novas  posturas 

diante das  tecnologias disponíveis. 

    Verificou-se que há  divergências de opiniões mesmo com as vantagens oferecidas pelo uso da 

Internet na EAD. Apesar das barreiras encontradas na aceitação, dificuldades de implantação devido a 

custos da conexão, aspectos dimensionais geográficos e comparando com os dados de outros países, a 

existência de projetos arrojados nessa área, no Brasil, não poder ser negada. Por outro lado não se pode 

esperar que a curto prazo chegue a um nível adequado  com a realidade educacional e tecnológica do 

resto do mundo mas, contando com a interação entre escolas, prefeituras, secretarias, empresas do ramo 



de comunicações e governo é sabido que poderá ser abreviado o tempo para que se chegue a um patamar 

mais coerente com  os avanços tecnológicos disponibilizados.                     

No capítulo a seguir, propõe-se a apresentar uma visão geral das diversas maneiras de se usar o 

computador,  relacionando  este  uso  com  os  tipos  de  software  educacionais,  suas  adequações  aos 

ambientes da educação, os aspectos que devem apresentar, a qualidade, engenharia e outras considerações 

que envolvem os software direcionados à área educacional.

 

 

 

 

 

4. SOFTWARE EDUCATIVOS
A  informática  educativa  para  ser  implementada  necessita  de  quatro  ingredientes  básicos:  o 

computador,  o  software  educativo,  o  professor  habilitado  para  usar  o  computador  como  ferramenta 

educacional e o aluno.

A ciência da computação fornece um produto que usado com coerência torna-se uma potência de 

recursos nas mãos de um professor. Ao considerar que o papel de um educador é, em termos simplistas, 

passar informações para o aluno, administrar e avaliar as atividades pertinentes ao conteúdo, pode-se 

pensar no software educativo como um dos pilares para a mudança de paradigmas do sistema de ensino 

atual, desde que ele possa ser usado para levar o aprendiz a criar, pensar, manipular, buscar  informações, 

acumulando ou construindo o conhecimento.

     O computador por si mesmo não pode fazer acontecer todas as possibilidades a que é proposto 

mas a partir de sua utilização inteligente as tarefas de ensino tornam-se mais produtivas. Alia-se a esse 

uso  inteligente  do  computador,  a  análise  de  um  sistema  computacional  com  fins  educacionais 

considerando-se o seu contexto didático e pedagógico de uso, Valente[VAL93].

4.1. Software Promotor de Ensino

            Valente[VAL93]  ressalta  que  o  termo  ensino  engloba  a  transmissão  de  conhecimento,  de 



informações, de esclarecimentos necessários à educação, sendo o conhecimento compilado, classificado, 

hierarquizado pelo grau de dificuldade e repassado ao aluno de maneira "down-top", ou seja, do nível 

mais fácil até o mais difícil.

            O computador, através de um software, passa a informação, assumindo o papel da máquina de 

ensinar e denota-se aqui, pedagogicamente, a instrução auxiliada ou feita por computador. Incluem-se 

nesta categoria os software tutoriais que apresentam e explicam a informação; o exercício-e-prática em 

que o processo de ensino calca-se na realização de exercícios com níveis de dificuldades variadas; os 

jogos  educacionais,  em  que  a  exploração  livre  e  o  aspecto  lúdico  substituem a  instrução  explicada 

diretamente,  em  Valente[VAL93].  Esses  sistemas  podem  ser  implementados  com  características  de 

"Intelligent Tutorial Systems" - ITS com especificações identificadoras de erros mais frequentes, auxílio 

ao aluno na superação e resolução dos problemas - sistemas especialistas - ou no planejamento de aulas e 

avaliação do aprendizado.

4.2.Software Auxiliador da Construção do Conhecimento

            Nessa categoria, o computador auxilia o processo de construção de conhecimento sendo usado 

como um equipamento que recebe ensino - o aluno passa as informações para o computador.

            Os software aqui citados são as linguagens de programação. Entre as várias pode-se citar BASIC, 

LOGO, Pascal; existem também os aplicativos para montagem ou exploração de bando de dados, como 

Dbase  ou  um  processador  de  textos;  com  grande  destaque  nessa  categoria,  incluem-se  os  software 

direcionados para a multimídia, com cores, animação, som, que atraem com grau de facilidade muito alto, 

as  crianças,  oferecendo  tarefas  como  desenhar,  colorir,  escrever  e  ouvir  o  computador  através  do 

software.

            Para se conseguir "ensinar" o computador faz-se necessário que o aluno represente suas idéias 

levando a máquina a resolver a situação ou problema apresentado. Determinadas atividades devem ser 

realizadas para "ensinar" o computador usando conteúdos e estratégias, através de uma linguagem de 

programação, segundo Valente[VAL93], o aluno deve interagir com computador e passar pelas etapas:

§         descrição de uma idéia com linguagem formal e precisa;

§         execução, por parte do computador, da descrição fornecida, limitada ao que foi 

informado e solicitado;

§         reflexão do aluno sobre o que foi proposto e a solução apresentada;

§         depuração da idéia com alternativas ou novos conteúdos, no caso da resposta não 

adequar-se às necessidades.



O  ciclo  de  construção  de  conhecimento  descrição-execução-depuração-descrição  não  se 

restringe  ao  aluno  frente  ao  computador.  Requer  para  esse  ciclo  a  mediação  de  um  profissional 

conhecedor do processo, do conteúdo e do potencial da ciência da computação.

4.3. Classificação dos Software Educacionais

            A  alteração  da  maneira  de  usar  o  computador  no  ambiente  educacional  leva  o  professor  à 

possibilidade de não ser mais o encarregado de repassar conhecimentos. Verifica-se que o computador 

com os recursos de que dispõe, pode fazer esta tarefa tão bem ou com mais eficiência que o professor, 

passando a desempenhar um papel de criador de ambientes propícios à aprendizagem e facilitando o 

processo de desenvolvimento do intelecto do aprendiz.

            Os recursos a serem ressaltados aqui são os software educativos, nas suas diferentes modalidades, 

com características próprias, vantagens e desvantagens. Cabe ao professor usá-los convenientemente, pois 

uma situação pode requerer método específico e alguns alunos adaptam-se de maneira diversa de outros. 

A diversidade de modalidades propicia opções que vêm atender mais usuários, com melhores resultados, 

em menos tempo.

            Apresenta-se a seguir considerações a respeito dos tipos de software educativos.

4.3.1. Software Tutor

            Esta classificação dá-se quando o computador é usado como máquina de ensino, enfatizando a 

apresentação de lições ou explicações da informação. O material pode caracterizar-se por  animação, som, 

controle da performance de quem está aprendendo, avaliando, direcionando e corrigindo. Para seu uso 

não é necessário muito treino mas o seu desenvolvimento é caro e de certa dificuldade porque precisa 

conter as possíveis questões a serem levantadas pelo aluno.

            Denominam-se  também  como  CAI  -Computer  Aided  Instruction -  que  significa  Instrução 

Assistida por Computador.

            Os software educacionais tutores podem ser divididos em:

4.3.1.1. Software Tutorial

            Apresentam-se com previsões instrucionais entre o estudante e o computador. O aprendiz tem 

através deste software um tutor individualizado que atende às indagações quantas vezes forem feitas - o 

que às vezes o professor não consegue fazer com a paciência devida.

            Apesar da sua grande utilidade não induz o aluno ao desenvolvimento de postura crítica, mas ao 

mesmo tempo pode ser vantajoso por atender às necessidades individuais dos envolvidos no processo.



4.3.1.2. Software de Apresentação

            Sua característica básica é a aparência de livro eletrônico que dá ao aluno a visão do conteúdo a 

ser  ministrado. Usando de recursos audiovisuais na sua tarefa, (sons, imagens, animações, cores) sua 

adoção pode ser maior e melhor aproveitada porque o aluno sente-se mais estimulado,  mantém-se mais 

atento e retém com maior facilidade o conhecimento.

4.3.1.3. Software de Exercício e Prática         

Apresenta recursos de revisão do material exposto em classe e é direcionado mais para o que 

requer  memorização  e  repetição.  Pode-se  exemplificar  com  as  situações  de  ensino  de  matemática 

(tabuada),  português  (conjugação  de  verbos,  vocabulário).  Requer  resposta  frequente  e  dá  retorno 

imediato. É muito criticado pelos construtivistas porque não existe como fazer um acompanhamento da 

evolução dos erros e acertos do aluno, sendo esta uma falha da avaliação de como o conteúdo apresentado 

está sendo aprendido. A verificação de como o assunto está sendo assimilado exige uma visão mais ampla 

da performance dos alunos

4.3.1.4. Software Tutorial Inteligente

            É o conhecido Sistema Inteligente para Ensinar (Intelligent Tutoring Systems) - ITS, ou Sistema 

Especialista e para outros, "sistema esperto". 

É considerado sistema capacitado, dotado de "conhecimento" e procedimentos de "inferência" e 

durante sua execução chega à equiparação de um ser humano especializado em determinada área.

            Um ITS é proposto para assemelhar-se o mais possível com o professor em suas funções didáticas 

como:

§         proposição de conteúdo a ser ensinado;

§         questionamento para averiguar o aprendizado;

§         coletânea de informações sobre o grau de conhecimentos;

§         adaptação  dinâmica  e  automática  com intervenção  e  auxílio  nas  dúvidas  dos 

aprendizes;

Para o desenvolvimento das funções citadas, os programas inteligentes são conhecedores dos 

conteúdos  disciplinares  e  conduta  didática  e  usam-se  as  técnicas  de  IA  -  Inteligência  Artificial  na 

representação do conhecimento, orientação e interação com o estudante, afirma Débora[NIQ96].

4.3.1.5. Software Simulador

          O software de simulação, conforme Valente[VAL93], "envolve a criação de modelos dinâmicos e 



simplificados do mundo real. Estes modelos permitem a exploração de situações fictícias, de situações 

com risco como manipulação de substância química ou objetos perigosos."

As situações que o aluno enfrenta nesse tipo de software dão chances de desenvolvimento de 

hipóteses, testes, análise de resultados e depuração dos conceitos e estratégias empregadas.

Os sistemas simuladores exigem uma complexidade maior no seu desenvolvimento e são de 

grande porte computacional. Recursos gráficos e sonoros fazem a situação problema chegar bem perto do 

realismo.

            Podem apresentar correlações disciplinares como uma situação de decisões negociais, operação de 

um reator nuclear, controle de rede hospitalar, hotelaria, ecologia, exploração espacial e com bastante 

frequência como simuladores de vôo ou controle de uma torre de comandos em aeroportos mas acima de 

tudo é mister que leve o aluno a criar condições  para fazer a transição entre a simulação e o fenômeno no 

mundo real.

4.3.1.6. Software de Jogos Educacionais

            Esses software têm a abordagem pedagógica da exploração auto-dirigida no lugar da instrução 

direta e explicada. Estão bem próximos dos software de simulação.

            Pelo seu conteúdo lúdico é muito apropriado para crianças da 1ª série. O que vai determinar a sua 

adequação é se o resultado que advém da execução auxilia a criança a alcançar os objetivos estabelecidos 

pelo jogo. Faz-se necessário não colocar em maior evidência a competição e sim os conhecimentos a 

serem repassados. Com a atenção da criança desviada para o aspecto competitivo de um jogo, sua atenção 

não é devidamente explorada para captar o conceito envolvido na situação problema e o lado didático-

pedagógico fica em segundo plano. O ideal de um software educacional em formato de jogo é que ele 

leve a criança ou aluno à reflexão de seus erros e  conscientize-se do conceito correto a ser utilizado numa 

próxima jogada.

4.3.2. Software Aplicativo ou Ferramenta

            Os  alunos  aprendem  a  usar  os  recursos  do  computador  na  aquisição  e  manipulação  de 

informações, fazendo assim, da máquina uma ferramenta educacional. 

            Aqui, nesta especificação de software, o computador passa de instrutor para auxiliador das tarefas 

. As atividades mais usuais, no caso, são: elaboração de textos, acesso ou montagem de banco de dados, 

solução  de  problemas  e  representação  conforme  uma  linguagem  de  programação,  controle  de 

processamentos  em  tempo  real,  produção  de  música,  controle  administrativo  de  classe  e  alunos, 

experimentação com objetos tridimensionais incluindo desenho, decoração e arquitetura, comunicação e 

uso de rede de computadores, elaboração de planilhas eletrônicas.



            Ao juntarem-se os editores gráficos na elaboração de estatísticas com planilhas eletrônicas, banco 

de dados, editores de desenho artístico ou técnico, vêm-se grandes possibilidades de despertamento das 

habilidades artísticas do aprendiz.

4.3.2.1. Hipertexto

            Na aproximação entre o computador e o ensino, o surgimento do hipertexto representa um marco 

de  grande  importância.  Esta  modalidade  tem  um  formato  não  linear  para  a  busca  ou  exame  de 

informações. Por exemplo, na leitura de um livro, verifica-se uma sequência capitular ou de itens, por 

onde o leitor terá que passar para se chegar a determinado ponto. Já o hipertexto oferece uma maneira de 

acessar os dados através de  links,  que significam variantes para se obter as informações desejadas, o 

tópico ou assunto objeto da busca.. 

            O hipertexto conduz indiretamente a composição de ligações que refletem melhor que o texto 

sequencial, a maneira do aprendiz organizar o conhecimento.    

4.3.2.2. Multimídia      

            Em termos gerais, mídia é o que traz informações, sendo estas, recebidas por algum de nossos 

sentidos.  Pode ser estática ou dinâmica. A mídia estática, que está presente desde o começo de nossa 

existência tem sua apresentação sem movimento ou som, como exemplo, o livro, um documento ou uma 

foto.

            Os avanços da tecnologia têm trazido outras formas de comunicação. Atualmente a mídia estática 

perde seu lugar para o dinamismo de sons gráficos, imagens, animação, vídeo.  

A multimídia é um recurso presente em quase todas as aplicações educacionais e contém uma 

importante característica que é a interatividade do aprendiz com a máquina, aproximando-se da realidade, 

pois envolve os sentidos humanos, integrando diversas mídias com o objetivo de apresentar o conteúdo a 

ser explorado. Ao fazer uso da multimídia, o aprendiz / usuário deixa de ser um mero espectador, mas 

passa a participar dos acontecimentos,  tendo possibilidade de definir o momento e a informação que 

deseja encontrar.

Para a educação é um recurso que enriquece e aperfeiçoa as técnicas tradicionais de ensino, é 

uma ferramenta que fornece um auxílio de grande valor no nível de criatividade e percepção da realidade.

4.3.2.3. Software de Autoria

O software de autoria destaca-se pelo desenvolvimento da criatividade do aluno. Os recursos 

principais que encontram-se embutidos são os possibilitadores das execuções das tarefas:

§         elaboração  de  layout de  ambientes  oferecendo  meios  de  manipulação  do 



background , ícones, fones, cores, janelas, barras de rolagens, textos, imagens, sons, etc.;

§         edição de textos, hipertexto, glossário, bibliografia, índice, avaliação;

§         importação  de  arquivos  elaborados  em  outros  programas  como  Word, 

PowerPoint, Excel;

São sistemas que, de acordo com a própria nomenclatura, funcionam como autor. O computador 

é usado como ferramenta no desenvolvimento do ambiente instrucional ou de construção e descoberta do 

conhecimento.

            Observa-se uma certa confusão de alguns estudiosos do assunto quando chegam a classificar esta 

espécie  de  software  entre  aqueles  que  o  estudante  desenvolve  o  seu  sistema  usando  linguagens  de 

programação. Exemplifica-se com LOGO: uns classificam como um sistema de autoria enquanto de fato 

ele proporciona um ambiente adequado à autoria sendo necessário a manipulação da linguagem.

            Entre as ferramentas que realmente podem ser incluídas nesta modalidade destaca-se o VISUAL 

CLASS  que  não  requer  linha  de  código  para  desenvolvimento  de  um  sistema,  o  DIRECTOR  e 

TOOLBOOK.

 

 

4.3.2.4. Software de Rede ou Para Ambientes Virtuais         

Neste  sistema  são  enfatizadas  as  características  que  através  de  espaços  virtuais  para  o 

aprendizado pela  reconstrução  ou  "visualização"  do  ambiente  escolar  e  da  sala  de  aula.  Através  de 

software assim, são estabelecidas comunicações entre o computador e o usuário aprendiz e entre os outros 

usuários através de uma rede de computadores em conexão.

            Devido a expansão da Educação a Distância através da Internet, verifica-se atenção especial para 

estes software sendo que em muitos casos necessitam de enquadramento nas outras especificações, de 

conformidade  com  a  linha  didático-pedagógica  a  ser  seguida;  por  isso  em  ambientes  virtuais  de 

aprendizagem os software utilizados chegam a apresentar características mistas.

Wolfram [LAA__] alerta em seu texto que "nos programas de educação a distância, dada sua 

estrutura  modular,  os  módulos  singulares  encontram  muitas  vezes  destinatários  fora  do  currículo 

acadêmico. Por isso é aconselhável desenhar cada software para o ensino desta espécie como produto 

mais ou menos auto-suficiente, o que facilita a venda também em forma separada.."



4.3.3. Software Tutelar

Nesse formato de software, os alunos têm o benefício do processo de ensinar o computador, ao 

mesmo tempo adicionando parcelas no seu processo cognitivo.

            Define-se como linguagem de programação, por exemplo, Pascal, BASIC, ou uma linguagem para 

criação  de  banco  de  dados  como  o  Dbase,  e  em especial,  na  área  educativa,  destaca-se  o  LOGO, 

desenvolvido por Seymour Papert, nos anos 60, segundo Valente [VAL93]. Tem o seu direcionamento 

mais para o ensino que para a resolução de problemas práticos. Por ser uma linguagem estruturada, nota-

se um emparelhamento com a linguagem executada no cotidiano. Foi introduzida no Brasil pela área 

universitária conforme Valente [VAL93] e arrebanhou muitos adeptos e, atualmente já se encontra com 

uso solidificado em fluxos avançados de pesquisas e publicações.

            LOGO  contribui  com  a  manipulação  de  algum  objeto  gráfico,  conhecido  por  "tartaruga". 

Programar a "tartaruga" de LOGO é visto como modelo procedural de programar onde o procedimento 

que o aprendiz cria para "ensinar"  a "tartaruga" deve contar com  os possíveis passos necessários para 

atingir o resultado. Nesse contexto envolve saber "o que" a "tartaruga" pode fazer, "o que" ela deve fazer 

e "como" instruí-la a fazer - o que claramente define-se como paradigma procedural do programa.

            Juntaram-se, como outra opção para resolução de problemas, com muita eficiência, as atividades 

LEGO e LOGO que têm propósitos educacionais semelhantes. Em ambos a aprendizagem tem bases no 

processo  de  construir,  refletir  e  depurar  .  Com o  LEGO,  a  partir  de  peças,  a  criança  constrói  um 

dispositivo e completando com LOGO têm-se procedimentos a partir dos comandos disponíveis.

            É certo que outras linguagens existem e que novas surgirão a partir de tecnologias mais recentes e 

novas abstrações. O design de metodologias e ambientes que levam o usuário à construção de conceitos 

do meio proporcionado pela linguagem deve ter como ponto de partida o paradigma de programação 

subjacente [BAR90 apud VAL93].

4.4. Ciclo de Vida dos Software de Ensino

A  Engenharia  de  Software  -  ES  -  está  constantemente  em  evolução  mudando  conforme  as 

exigências que associam-se à sua função, tendo como objetivo conseguir eficácia e eficiência quando o 

usuário segue a forma devida de utilização.

            Surgem ramos diversos nessa disciplina face as muitas áreas paras as quais são desenvolvidos os 

software. Pode-se destacar então no contexto deste trabalho a ESE - Engenharia de Software Educacional 

.

4.4.1. A Engenharia de Software Educacional

            A referência feita à ESE inclui criação de ambientes de ensino computadorizados que vão além de 



utilização educativa de soluções informáticas generalizadas. A figura 4.1 mostra quais são as etapas da 

vida de um software educacional. 

 

Figura 4.1- Ciclo de vida de um software educacional

 

            As indagações a respeito da necessidade ou validade da Engenharia de Software Educativos têm 

sido muitas e para se ter a convicção das respostas, argumentam-se:

§         não é apenas uma alteração na área para o qual o software é desenvolvido;

§         envolve uma mudança estrutural na concepção e desenvolvimento de soluções;

§         os  usuários  de  software  educacional  não  são  considerados  como  meros 

consumidores de soluções informatizadas de problemas,  de processamento de dados, mas buscam 

nesse recurso pedagógico uma parceria estratégica no desenvolver de suas habilidades e expansão das 

capacidades;

§         profissionalmente,  com  exposição  às  aceleradas  mudanças,  o  software 

educacional deve fornecer informações adequadas, englobando recursos contidos nas redes virtuais e 

eventos que não são sincrônicos nem temporais;

§         os materiais educativos computadorizados - MEC -  devem apresentar design para 

firmar o aprendizado;

§         "nesse novo campo, o educativo é um dos eixos, o informático é outro, sendo o 
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computacional o terceiro." [GAL92].

4.5. Software Educacional de Qualidade

A quantidade  de  sistemas  considerados  educativos  é  alta,  cada  um deles  desenvolvido  para 

determinada função. De um "demo" espera-se o esclarecimento suficiente para saber o conteúdo e as 

condições de manipulação, do ritmo e sequência do processamento. Num "exercitador" as qualidades 

procuradas são quantidade e variedade de exercícios para reforço do conteúdo aprendido, verificando 

retorno diferenciado conforme o que o usuário demonstra, motivando ou reforçando o conhecimento. Já 

de  um  "tutorial"  o  que  se  deve  receber  vai  além  do  "exercitador"  e  deve  chegar  na  apresentação 

contextualizada e dosada do conteúdo desde o preâmbulo até a complementação com exercitação. 

Espera-se de um software "heurístico" a  descoberta  e  construção de conceitos  e  habilidades 

como  resultado  da  busca  do  aluno.  A  apreensão  de  experiências  ou  estratégias  são  servidas  pelos 

"simuladores".  Num "jogo educativo" apesar  de  não ensinar  explicitamente  o aprendizado resulta  da 

vivência lúdica e reflexão sobre a mesma.

Todos  os  software  têm um resultado  proposto  mas  a  sua  qualidade  não  está  no  limite  do 

cumprimento dos padrões associados ao tipo ou combinações de tipo em que se enquadram. Além disso, 

para ser considerado como software educativo de qualidade precisa apresentar os critérios:

§         pertinência:- o conteúdo é necessário?

§         relevância:- até que ponto os resultados são coerentes com os outros aspectos dos 

ambientes de aprendizado?

§         unicidade:- as qualidades do computador como meio, são aproveitadas em que 

medida?

Para se verificar a qualidade não se deve ater ao produto em si mas conjugá-lo ao processo de 

Engenharia de Software Educativos.

4.5.1. Aspectos  Importantes do Software Educacional

O teor  pedagógico do software destinado ao ensino é que declara  o  seu valor.  Selecionar  e 

avaliar um software educacional inclui tarefa educativa e técnica.

Na avaliação do material instrutivo, quem o faz deve ser capacitado para compreender o contexto 

e a sua finalidade. Para tais tarefas destacam-se alguns aspectos :

4.5.2. Os Objetivos        

            Os objetivos de um software educativo devem ser claramente definidos e expostos para o docente, 



para que seja utilizado devidamente nas estratégias de ensino. A clareza dos objetivos deve estar bem 

evidenciada, principalmente quando o software educacional é apresentado sem um argumento limitado, 

provocando a perda da finalidade do software[NIQ96].  Os objetivos aqui referenciados são: 

-         atenção e habilidades práticas;

-         conceitos propostos no nível da formulação.

4.5.3. O Conteúdo

Dependendo do nível de conhecimento do aprendiz, tanto dos conceitos mas também linguístico, 

Débora [NIQ96] cita a necessidade de atentar-se para que o conteúdo seja correto e completo, o mais 

adequado possível, com cuidados especiais com os software traduzidos; seguem-se a esses aspectos a 

organização lógica do conteúdo , a formato  do argumento, a gráfica, adaptação à faixa etária do usuário, 

a graduação das dificuldades e alternativas para o orientador ou professor na organização das atividades.

Um software educacional, didático, deve apresentar aspectos diferentes e levar vantagem sobre 

um livro, ser mais dinâmico, levando o aprendiz a interagir individualmente e possibilitar  também a 

manipulação de maior quantidade de dados, dando condições de alterações e velocidade de execução. 

4.5.4. A Didática  

            O aspecto didático requer um alto grau de atenção em sistema que é desenvolvido com proposta 

educativa, observando-se os detalhes  de autocontrole, aquisição de informações, possíveis ilustrações. 

Seguindo em suas citações, Débora [NIQ96], não deixa de considerar os tipos de intervenção:

§         atividades;

§         desenvolvimento;

§         número de etapas percorridas;

§         coordenação ou progressividade entre as etapas;

§         tipos de corretivos;

§         tipos de discussão - interação;

§         possibilidades de retorno indireto.

4.5.5. Capacidade Interativa do Software Educacional

Ressalta-se nesse aspecto o diagnóstico de erro e análise das respostas. Em alguns sistemas a 

execução  só  pode  acontecer  em  sequência,  prejudicando  a  aprendizagem  individual;  mesmo  que  o 

estudante erre ao tocar indevidamente uma tecla não pode trazer nenhuma reação de medo ou fracasso; de 



outro modo, existem sistemas em que um erro ou resposta indevida fazem o  retorno sempre na mesma 

ordem, levando o aluno a gravar os resultados e não estimulando a aprendizagem criativa.

4.5.6. A Avaliação de Software Educacional

Ao se propor o desenvolvimento de um software educacional a avaliação deve acompanhar todas 

as fases de análise, implementação e testes buscando-se saber se os objetivos estão sendo atingidos. Com 

desenvolvimento e avaliação sendo feitos conjuntamente visa-se constatação de dificuldades, progressos, 

erros e possível re-orientação do trabalho. Esta idéia baseia-se no aspecto de um software educativo não 

ser uma tarefa simplificada o que leva a uma consequente complexidade no processo de avaliação.

4.5.6.1. Fatores  Educacionais

§         O que se avalia?

Nível  de  conteúdos:  motivação,  feedback, adequação,  qualidade,  interatividade,  adequação do 

produto  aos  objetivos  instrucionais,  capacidade  de  integração  com  outros  recursos  didáticos  e 

pedagógicos, estratégias de instrução, favorecimento de aprendizado cooperativo, ativo e significativo, 

uso de imagens, sons, animações e vídeo, possibilidade de trabalho em equipe, integração com êxito dos 

diferentes tipos de linguagens (ícones, verbal, etc.), favorecimento da reflexão e espírito crítico a respeito 

dos conteúdos.

§         Quem avalia?

              Professores,  técnicos  educacionais,  pedagogos,  especialistas  em  educação  e  informática 

educacional.

§         Quais os procedimentos e instrumentos de avaliação?

Observações,  experimentos,  anotações  das  ocorrências  e  acontecimentos,  questionários, 

entrevistas,  simulação do funcionamento do processo.

§         Como se analisa os resultados?

Através  de  discussões  com  especialistas,  comparações  com  padrões  já  existentes  ou  com 

conjecturas prévias ou expectativas; 

§         Que decisões podem ser tomadas a partir dos resultados?

Alteração das estratégias, meios e recursos instrucionais.

4.5.6.2. Fatores Técnicos de Interface e Implementação

§           O que avaliar?



Interatividade, atratividade, intuitividade, necessidade de treinamento para uso, formalização de 

ícones com outros programas e sistemas, qualidade de sons, imagens, animações e vídeos, clareza dos 

comandos  e  das  informações,  tamanho  apropriado  dos  ícones,  textos,  figuras,  animações  e  vídeos, 

sincronização  de  imagens,  sons,  vídeos  e  textos,  utilização  de  imagens  e  vídeos  tridimensionais, 

existência de manual do usuário, sistema de ajuda para navegação, controle da navegação, conexão em 

redes, independência de hardware.

§         Quem avalia?

Professores, pedagogos, especialistas em informática educativa.

§         Quais os procedimentos e instrumentos de avaliação?

Observação, questionários, entrevistas, experimentação, simulação.

§         Como se analisa os resultados?

Através de discussões em equipe multidisciplinar, comparações com resultados e outros padrões 

ou teorias.

§         Que decisões podem ser tomadas com os resultados?

              Alterações buscando melhorar a interface de comunicação.

4.6. Conclusão

Diante do exposto neste capítulo, com base nas pesquisas, observou-se que o computador sendo 

um  catalisador  e  ferramenta  para  auxílio  da  transformação  da  escola,  deve  ser  utilizado  de  forma 

inteligente. Concluiu-se que não basta informatizar o ambiente educacional ou o ensino mas valer-se de 

todos os recursos disponíveis através da ciência computacional. 

Evidenciou-se  que  a  escolha  do software  educativo deve  ser  feita  com avaliações  técnicas  mas 

principalmente os  aspectos  pedagógicos  e  didáticos  são  as  diretrizes  para  se  optar  por  um ou outro 

software educacional.

As diferentes modalidades de sistemas educativos, cada um deles com características específicas 

devem ser observados e de acordo com as necessidades e habilidades do professor e aluno.

Este  capítulo  mostrou  que  o  software  educativo  deve  ser  desenvolvido  de  acordo  com 

sistemáticas diferenciadas - Engenharia de Software Educacional - ESE, sendo uma tarefa que requer 

participação  de  profissionais  da  área  educacional  como  professores,  pedagogos  ou  especialistas  da 

informática educativa em conjunto com conhecedores das linguagens de programação próprias da área. 

Como visto, no decorrer do desenvolvimento de um software destinado ao ensino, ressaltou-se que a 



qualidade  deve  estar  sempre  sendo  verificada  quanto  ao  conteúdo,  objetivos,  a  didática,  interação, 

adequação e outros aspectos para se chegar ao favorecimento da reflexão e espírito crítico para construção 

do conhecimento do publico alvo.

Prosseguindo,  este  trabalho aborda  no capítulo a  seguir,  a  tecnologia  da computação e  seus 

recursos apropriados para utilização na Educação Especial.

                  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  USO DA COMPUTAÇÃO NA EDUCAÇÃO  
ESPECIAL     
            Os recursos que a ciência computacional oferece para a área da Educação Especial são bem vastos 

e  importantes  quanto à  facilitação  e  sociabilização  dos  conhecimentos  que  as  pessoas  portadoras  de 

necessidades especiais têm dificuldade de alcançar; não se deve esquecer que da mesma maneira que o 

computador  é  um recurso  que  facilita  a  execução  de  uma série  de  atividades  como leitura,  escrita, 

armazenamento de dados, acesso e disponibilização de informações, pode ser um complicador devido a 

sua  utilização  incorreta,  frente  ao  desencadeamento  de  situações  diferentes  do  desenvolver  social  e 

afetivo do envolvido.

5.1.  Perspectivas  da  Educação  Especial  com  Recursos  

Tecnológicos

            O uso dos recursos  da tecnologia,  em especial,  do computador  na educação de pessoas com 

necessidades  diferenciadas,  é  uma  oposição  muito  bem  delineada  aos  métodos  tradicionais  de 

re(educação)  e  re(habilitação).  A meta  não  é  de  forma nenhuma encarada  como "correção"  de  uma 

"deficiência intelectual" (física, sensorial, cognitiva) mas enfatiza-se que o objetivo é o desenvolvimento 

do potencial de conhecimento, criatividade e humanidade, através da assistência específica à necessidade.

            A concepção que se tem sobre normalidade precisa agora ser flexível nas dicotomias - normal / 



anormal, deficiente / completo, capaz / incapaz, adequado / inadequado, abatendo velhos preconceitos, o 

que não chega ao ponto de negar as diferenças, as dificuldades, problemas, as alterações que impõem 

padrões não apropriados em algumas situações. Diante disso, - o que é adequado e funciona -, os recursos 

tecnológicos que estão disponíveis, podem e devem ser aproveitados buscando novas relações ensino e 

aprendizagem, compreendimentos, atitudes e valores.

            Capovilla  [CAP__],  cita  que  "  já  temos  no  Brasil  um acervo  considerável  e  em  acelerado 

crescimento,  de  recursos  tecnológicos  que  permitem  aperfeiçoar  a  qualidade  de  interações  entre 

pesquisadores, clínicos, professores, alunos e pais na área da Educação Especial, bem como de aumentar 

o rendimento do trabalho de cada um deles." 

            Os recursos citados estão distribuídos em áreas como a de comunicação em deficiências de fala 

por  afasias,  paralisia  cerebrais,  esclerose  lateral  amiotrófica,  deficiência  auditiva,  retardo  mental  e 

autismo, de avaliação de habilidades cognitivas, de leitura, escrita e matemática em várias disfunções. 

            Os recursos desenvolvidos e citados a seguir são frutos de pesquisas da equipe de Fernando César 

Capovilla, nos últimos 5 anos, em conjunto com Laboratório de Análise Experimental de Cognição e 

Linguagem  da  Universidade  de  São  Paulo,  QS  Informática  e  o  Centro  de  Pesquisa  e  Clínica 

Neuropsicológicas. 

            A autora deste trabalho utiliza-se do texto disponibilizado pelo pesquisador citado acima para 

enumerar alguns sistemas:

5.1.2.  Sistemas   Computadorizados   de   Comunicação   para   os  Deficientes  da 
Fala

            Considera-se que entre 200 pessoas,  uma delas é  portadora de deficiência da fala  por razões 

sensoriais,  motoras,  cognitivas,  emocionais  [CAP__].  Para  essas  pessoas  existe  a  possibilidade  de 

utilização de sistemas de comunicação que fazem papel de porta-voz eletrônico, com semelhanças bem 

próximas da possível voz que tenham ou deveriam ter, permitindo a composição de mensagem também 

impressa.

5.1.3. Para Deficientes Auditivos      

            Quem tem deficiência  auditiva,  mesmo os  que  se  comunicam através  de  sinais,  podem usar 

sistemas  informatizados  de  comunicação  para  construção  ou  enriquecer  seu  conhecimento.  Essa 

possibilidade é também dada para o surdo não alfabetizado, o que tenha perdido a habilidade de leitura ou 

escrita, ou por algum distúrbio tenha dificuldade de sinalizar.

Existe sistema que traduz simultaneamente os sinais para língua soada em diversos idiomas de 

ouvintes ou entre várias línguas de sinais de surdos, por exemplo  de  LIBRAS,   ou  Língua    Brasileira  

de   Sinais,  para  AMESLAN,  ou  American  Sign  Language  e  vice-versa.  Nesse  caso,  cita-se  o 



LOGOFONE e sua nova versão que fazem exatamente isso.

            Os sistemas destinados a Educação Especial são tão interativos entre as diversas deficiências que 

possibilitam a  um surdo-mudo  brasileiro  não  alfabetizado,  mesmo  que  tenha  sofrido  lesão  medular 

cervical, estabelecer comunicação com um cego, numa língua estrangeira, por meio telefônico. Podem 

traduzir imediatamente entre língua de sinais, exemplo entre Português sinalizado e símbolos Bliss ou 

entre língua de sinais e uma língua natural fonética, exemplo LIBRAS e Italiano.

            O sistema IMAGOVOX foi desenvolvido para que uma pessoa não alfabetizada nem conhecedora 

dos  sinais  ou  alfabetizada  e/ou  aprendeu  língua  de  sinais,  que  tornou-se  afásica  por  alguma  lesão, 

comunique-se usando fotografias e filmes, sob circunstâncias de ausência de apraxia e de hemianospsia e 

preservação de classificação e sequenciamento.

            No caso do afásico  ter preservado alguma habilidade de leitura e escrita, em vez de IMAGOVOX 

pode-se usar a sua nova versão v40s que apresenta-se como sistema de comunicação icônico-vocálico de 

pacientes ou alunos com perda ou atraso no desenvolvimento da linguagem. Segundo Fernando Capovilla 

[CAP__], "  Permitem a conciliação da comunicação icônico-vocálica obtida pelos 5000 filmes, fotos e 

respectivos  vocábulos  digitalizados  e  palavras  escritas  de  ImagoVox,  com  a  comunicação  silábica-

vocálica obtida pelas 1800 sílabas e respectivos vocábulos de Anagrama-Comp. Um mero toque na célula 

"mudar sistema" da tela  sensível  permite  a  passagem dos menus icônicos aos silábicos e  vice-versa, 

permitindo  conciliar  numa  mesma  sentença,  que  é  soada  com  voz  digitalizada,  ícones  e  sílabas 

formadoras  de  palavras  escritas.  Além  disso,  como  um  sistema  inteligente,  ImagoAnaVox  conjuga 

automaticamente os verbos nos vários tempos, modos, números e pessoas, além de permitir ao deficiente 

a pré-gravação habitual de até 24 sentenças, de oito elementos cada uma, que podem ser usadas por ele 

para comunicar-se no dia-a-dia com fluência e eficácia. "

5.1.3.1. Correio Eletrônico na Deficiência da Fala e Auditiva

            O correio eletrônico é um dos recursos computacionais com maior difusão nestes tempos. Nasceu 

permitindo troca de informações através de mensagens entre pessoas distantes geograficamente, via rede 

de computador ligados por telefone, fibra ótica, rádio ou satélite. Combinando as vantagens da telefonia e 

do correio usual, supera em muito as desvantagens desses meios de comunicação usados separadamente.

            O correio eletrônico tem sido objeto de estudo para situações com:

§         possibilidade de uso de meios telemáticos,  principalmente o correio eletrônico na 

comunicação, interação, educação de crianças e jovens surdos ou mudos;

§         disponibilidade  de  alternativas  de  comunicação  e  acesso  à  informação  para 

surdos;

§         intercâmbio  de  informações  dentro  e  fora  do  país,  buscando  materiais 



cooperativos em ambientes de aprendizagem telemática e especial;

intervenção na área da linguagem verbal escrita com auxílio aos deficientes auditivos. 

Verifica-se  entendimento  mais  rápido  do  conteúdo  das  mensagens  recebidas  (o  que  foi 

comprovado através da mediação entre sujeito e facilitador), maior independência, autonomia e satisfação 

na comunicação escrita, interesse em reproduzir textos e refazer falhas detectadas, utilização correta de 

alguns nexos frasais, melhora no nível de persistência na elaboração das atividades.

 5.1.3.2. Experiência de leigo em  computador na aprendizagem de uma criança surda

As situações de uso da ciência computacional como cooperadora no processo de aprendizagem e 

sociabilização de indivíduos com deficiência auditiva, até agora citadas, envolvem de alguma maneira 

estudiosos  do  aspecto  pedagógico  em  conjunto  com  conhecimentos  de  linguagens  de  programação 

específicas. Relata-se neste trabalho, em Anexo, o depoimento da pedagoga Sandra [FER00], professora 

da UNIT, mestranda em Linguística na UFU, leiga em linguagens de computação. Pode-se, inclusive 

conhecer exemplos de algumas das atividades, por ela elaboradas, no intuito de auxiliar seu filho Levy, 

logrando grande êxito, face a dificuldade auditiva que ele apresenta.     

5.1.4. Para Portadores de Paralisia Cerebral

            Quando o aprendiz sofre de paralisia cerebral mas seu processo de cognição é preservado, existe 

um sistema que atende às necessidades: o dos símbolos Bliss que reúne símbolos abstratos, ideogramas e 

figuras  de  natureza  não-fonética  e  recombinativa,  que  interagindo-se,  produzem  virtualmente  um 

significado do que se quer transmitir. O sistema Bliss-Comp com sua nova versão v40s, contém todos os 

1600 símbolos  originais  e  foram desenvolvidos especificamente  para  esta  necessidade,  apesar  de  ser 

muito complexo.

            Face às falhas dos métodos tradicionais, não computadorizados usados em escolas de Educação 

Especial,  têm-se  desenvolvido  sistemas  especiais  para  o  ensino  dos  símbolos  Bliss,  mas  sendo  este 

sistema muito abstrato, recomenda-se o uso de outro mais representacional e tão completo por conter os 

1400 de linha altamente icônicos do sistema original - PCS-Comp e sua nova versão v40s.

5.1.5. Para Autistas e Deficientes Mentais Não - Falantes

            O sistema PIC-Comp foi desenvolvido para estas pessoas e o progresso na aprendizagem verifica-

se em comunicação por meio de pictogramas, em sistemas pictográficos mais simplificados, com um total 

de 400 pictogramas distribuídos em 25 classes semânticas. Capovilla [CAP__] recomenda em seu artigo 

que no caso de impasse quanto a que sistema utilizar, se os que contêm  símbolos, desenhos, pictogramas, 

filmes,  fotos,  sinais,  deve-se fazer  uso  do  software  Sonda para  avaliação  das  preferências  do  aluno 

quanto a um ou outro sistema de representação para comunicar-se. Esse sistema indicado faz avaliação da 

iconicidade em relação aos símbolos empregados nos vários outros sistemas e nas categorias gramaticais 



dentro de cada um deles.

            Um exemplo a ser citado aqui, o físico britânico Stephen Hawking, autor do  best-seller Uma 

Breve História do Tempo, que preserva suas habilidades cognitivas em geral mas vê-se  prejudicado cada 

vez mais sua motricidade, não podendo falar, escrever : para casos assim, destaca-se um sistema portátil 

de comunicação sonorizada, digitalizada, com base única em palavras, sílabas e letras selecionadas com 

simples toque de dedo - o NOTEVOX permite à deficientes de fala, com bom nível cultural, composição 

de  parágrafos  com  até  720  caracteres.  Os  parágrafos  elaborados  podem  ser  sonorizados,  com  voz 

digitalizada  ou  impressos,  selecionando  com  comandos  simples  em menus  de  operação.  Mesmo  os 

neologismos ou palavras que não constam do banco de dados são formados a partir da seleção de sílabas. 

Executa-se esse sistema também em notebook ou  laptop 286, equipados com placa reprodutora de voz 

digitalizada e alto falante num equipamento do tamanho de um maço de cigarros acoplado à impressora.

5.1.6. Para Deficientes Visuais -  DOSVOX

            O deficiente visual, num ambiente educacional, sempre depende de outras pessoas na leitura; de 

boa vontade de outros, de muito esforço da parte deles; por vezes o desestímulo é visível, provocando 

evasão escolar.

            Em 1992, conforme relatado na home page DOSVOX[DOS__], Marcelo Pimentel, cego, iniciou 

curso de Informática na UFRJ. Foi admitido na universidade como qualquer outro aluno: no Instituto 

Benjamim Constant as questões da prova foram lidas para ele e Marcelo datilografou as respostas em sua 

máquina de escrever - resultado : aprovado.

            No início do curso não teve problemas com as matérias teóricas, contando com a ajuda de seus 

colegas  e seu pai.  Mas as dificuldades apareceram no trabalho direto com a máquina,  fazer  rodar  o 

programa. Incentivado pelo professor Mário de Oliveira, Marcelo empenhou-se num projeto de iniciação 

científica com o objetivo de desenvolver um sistema que fizesse o computador falar.

            A universidade adquiriu e colocou à disposição do aluno os equipamentos: um computador, uma 

impressora a Braille, um scanner de mesa, um sintetizador de voz e um programa de inglês para ouvir o 

que estava sendo feito no micro, mas a fala era em inglês e de difícil entendimento.

            Com a ajuda do professor José Antônio dos Santos Borges, de Computação Gráfica, construíram 

um sistema que  possibilitava  digitar,  apagar  e  gravar  um arquivo e  em dezembro de  1993 surgiu  o 

EDIVOX, editor do DOSVOX.

            O DOSVOX foi ensinado inicialmente para 5 alunos cegos da UFRJ, e alguns conhecidos de 

Marcelo. A partir daí, o DOSVOX cresceu,  acrescentando-se a ele, com ajuda dos colegas da turma de 

Informática e alguns usuários cegos, mais utilidades como teste de teclado (para memorização da posição 

das teclas), agenda, calculadora, calendário, joguinhos, caderno de telefones, etc.



            Após 6 meses de lançamento, o DOSVOX        já contava com mais de 500 usuários em todo o 

Brasil e atualmente, conforme informações em [DOS__], já conta com mais de 2000 usuários no Brasil, 

utilizando o DISCAVOX, que permite o acesso à Internet, quebrando a barreira de inserção do cego no 

mundo global das informações. 

            Esse sistema continua em franca evolução, podendo hoje ser executado sob Windows, permitindo 

trabalho em companhias de rádio-chamada  (pager),  telemarketing, acesso a música e Internet de modo 

extremamente simples, comunicando-se com o usuário através de sintetizador de voz, dando ao deficiente 

visual um considerável grau de independência no trabalho e nos estudos.

            O DOSVOX é composto por:   

§         Sistema operacional que contém os elementos de interface com o usuário; 

§         Sistema de síntese de fala para língua portuguesa; 

§         Editor, leitor e impressor / formatador de textos;

§          Impressor / formatador para Braille;

§          Diversos programas de uso geral para o cego, como caderno de telefones, agenda 

de compromissos, calculadora, preenchedor de cheques, cronômetro, etc.

§          Jogos de caráter didático e lúdico;

§          Ampliador de telas para pessoas com visão reduzida;

§          Programas para ajuda à educação de crianças com deficiência visual; 

§         Programas sonoros para acesso à Internet, como Correio Eletrônico, Telnet, FTP e 

acesso a WWW;

§          Leitor de telas / janelas para DOS e Windows. 

§          

5.1.6.1. A Síntese da Fala no DOSVOX

            A sintetização da voz no DOSVOX é feita por:

§         fala  gravada :  um som é gravado em arquivo  .wav por  uma placa de  som e 

reproduzido. Usa-se a fala nas mensagens  do sistema e diálogos com o usuário. Por exemplo, ao 

pressionar uma tecla, o sistema procura o arquivo com o som e reproduz.

§         fala sintética : para que qualquer palavra possa ser transformada em som, são 



usadas técnicas mais sofisticadas. Para isso, é usado o método que transforma um texto genérico em 

um conjunto de fonemas básicos da língua portuguesa, que tecnicamente foram agrupados em sílabas 

básicas.  Assim,  o  programa  acha  nos  arquivos  as  sílabas,  junta-as,  lendo-as  para  o  usuário, 

claramente. 

5.1.7. As Possibilidades do DOSVOX na Formação da Criança e Jovem Deficiente 
Visual

            Não se pode negar a possibilidade de inclusão de um cego numa sala de educação regular e sendo 

os livros impressos em papel ele pode usar a tecnologia Braille; mas existe a barreira de raros professores 

saberem Braille.

            Com o uso do DOSVOX, o aluno pode fazer suas tarefas e o professor não tem dificuldades de 

interagir com ele. O DOSVOX acoplado a um scanner e usando OCR - Optical Character Recognition - 

pode ler textos em papel.

5.1.7.1. Acesso à Leitura

 

            Todo cego, estudante ou não, sempre encontra dificuldade para leitura, ficando na dependência de 

"ledores" voluntários, em especial, aqueles que se tornam cegos e que têm profissão ficam totalmente 

barrados.

            Considerando  que  a  maioria  dos  jornais,  revistas  e  a  existência  de  bibliotecas  virtuais, 

enciclopédias disponibilizadas  na Internet,  essas  mídias  podem ser  lidas  pelo DOSVOX, inserindo o 

aluno ou qualquer pessoa cega no contexto através da comunicação informatizada.

5.1.7.2. Ensino profissionalizante com DOSVOX

            Através da tecnologia DOSVOX uma série de atividades profissionais passam a ser possíveis de 

exercício  por  deficientes  visuais,  com  algum  preparo  de  nível  médio.  Entre  essas  atividades  estão 

telemarketing,  atendimento  ao  consumidor  por  telefone,  recepcionista.  A  EMBRATEL  promoveu 

reciclagem  profissional  de  seus  telefonistas  cegos  e  a  TELETRIM e  CONECTEL,  nos  serviços  de 

pagers,  adaptaram o sistema DOSVOX admitindo trabalhadores com deficiência visual. 

5.1.7.3. Pessoas com Estudo e Que Ficam Cegas

            As oportunidades para os que se tornam cegos depois de algum grau de estudo reduzem e essas 

pessoas  ficam  fatalmente  afastadas  do  mercado  de  trabalho.  Em  áreas  importantes,  muitas  vezes,  

médicos,  juízes, advogados,  engenheiros e outros que estão iniciando sua carreira profissional ou até 

acadêmica,  com  o  simples  acesso  à  informação  possibilitado  pelo  DOSVOX  têm  suas  atividades 

viabilizadas, adaptando o sistema às suas necessidades. Um exemplo pode ser citado aqui - instalação do 



sistema DOSVOX num fórum , facilitando o exercício da advocacia de profissionais cegos.

5.1.7.4. O Deficiente Visual e a Internet

            Para o deficiente visual uma das facilidades encontradas através da tecnologia DOSVOX, que 

incorpora  o  acesso  às  telecomunicações  com  uso  de  fax-moden,  fica  viável  a  recepção  de  jornais, 

informações gerais, troca de mensagens, acesso às centrais de vídeo texto, informações bancárias, etc.

 

5.1.7.5. O Deficiente Visual e a Universidade

             A universidade é um foco disseminador de tecnologia, com destacado papel dentro da sociedade 

           e o DOSVOX, auxiliando os deficientes visuais, faz com a universidade não apenas desenvolva 

tecnologia, mas que o faça com humanidade. Este auxílio pode ser encarado como investimento para 

resultados a médio prazo mas o retorno é certo visto que as tecnologias destinadas aos deficientes vão se 

replicando com resultado de um ciclo auto-impulsionado.

5.1.7.6. Resultados e Depoimentos de Usuários do DOSVOX

            Os endereços abaixo são de páginas completamente desenvolvidas por deficientes visuais, que 

fizeram uso do DOSVOX:

•        Marcelo Luís Pimentel Pinheiro

http://caec.nce.ufrj.br/~dosvox/usuarios/pimentel.html

•        Renato Ferreira da Costa 

http://caec.nce.ufrj.br/~dosvox/usuarios/rcosta.html

•        Katia Garcia Oliveira 

http://caec.nce.ufrj.br/~dosvox/usuarios/katia.html

•        José Francisco Gonçalves 

http://caec.nce.ufrj.br/~dosvox/usuarios/xiko.html

•        Marcelo Pildich Guimarães 

http://caec.nce.ufrj.br/~dosvox/usuarios/pildich.html

•        Paulo Roberto Barbosa 
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http://caec.nce.ufrj.br/~dosvox/usuarios/tprobert.html

•        Neyde Raymunda de Oliveira 

http://caec.nce.ufrj.br/~dosvox/usuarios/neyde.html

•        José Otto Muniz Falcao 

http://caec.nce.ufrj.br/~dosvox/usuarios/muniz.html

•        José Elias Coube 

http://caec.nce.ufrj.br/~dosvox/usuarios/elias.html

•        Josué Matias Couto 

http://caec.nce.ufrj.br/~dosvox/usuarios/matias.html

•        Hamilton Silva Maciel 

http://caec.nce.ufrj.br/~dosvox/usuarios/hamilton.html

•        Joana Belarmino de Souza 

http://caec.nce.ufrj.br/~dosvox/usuarios/joana.html

•        Antonio Muniz da Silva 

http://caec.nce.ufrj.br/~dosvox/usuarios/amuniz.html

•        Geraldo Feitosa da Silva 

http://caec.nce.ufrj.br/~dosvox/usuarios/feitosa.html

•        Alexandre André Lins e Souza 

http://caec.nce.ufrj.br/~dosvox/usuarios/alexandr.html

•        Darc Melgaço Bulcão 

http://caec.nce.ufrj.br/~dosvox/usuarios/darc.html

•        Gabmar Cavalcanti Albuquerque 

http://caec.nce.ufrj.br/~dosvox/usuarios/gabmar.html

•        Glauco Ferius Constantino de Oliveira 
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http://caec.nce.ufrj.br/~dosvox/usuarios/glauco.html

•        Severino Marques da Silva 

http://caec.nce.ufrj.br/~dosvox/usuarios/severin.html

•        Severino Badu de Araújo

http://caec.nce.ufrj.br/~dosvox/usuarios/badu.html 

•        Valdenito Pereira de Souza 

http://caec.nce.ufrj.br/~dosvox/usuarios/valdenit.html

•        Virgínia Celestre Vendramini 

http://caec.nce.ufrj.br/~dosvox/usuarios/virginia.html

•        Gabriel D'asti Ventura Vicalvi 

http://caec.nce.ufrj.br/~dosvox/usuarios/gabriel.html

•        Marcos Dutra Kinski

http://caec.nce.ufrj.br/~dosvox/usuarios/kinski.html

 

  

5.1.8. Para Portadores da Síndrome de Down

                Dentre  os  diversos  projetos  citados  por  Sílvia  [BUS__],  nota-se  um  que  atende  às 
necessidades de portadores de Síndrome de Down: no Centro de Informática Educativa da Universidade 
Católica de Petrópolis, desenvolve-se um projeto que busca o desenvolvimento e integração como pessoa 
na família, no ambiente escolar e na comunidade em que vive o portador da Síndrome de Down. Para tal, 
usa-se o computador no desenvolvimento das funções lógicas passíveis de ampliação, com estímulos à 
sociabilidade e descoberta de comportamento criativo.

            Através da linguagem LOGO são sugeridos desafios, não visando o lado profissional, mas em 
primeiro lugar, a descoberta das possibilidades de realização da criança Down.

            Denominado como desenvolvimento longitudinal, onde os resultados verificam-se a longo prazo, 
o  acompanhamento  tem permitido  enriquecer  os  conhecimentos  com metodologia  interativa,  onde  o 
computador é apenas uma ferramenta para desenvolver outras atividades necessárias à valorização das 
pessoas que portam a Síndrome de Down.
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5.2.        Conclusão

Pelo  exposto,  pode-se  concluir  que  os  projetos  existentes  não  foram  desenvolvidos  com  caráter  

experimental  e  que  a  utilização  das  tecnologias  avançadas  de  imagem,  animação,  som  e 

comunicação não são o principal objetivo, pois a vivência do homem com a máquina fica sem 

sentido  se  não  resultar  em  resgate  da  relação  do  ser  humano  consigo  mesmo  e  com  seus 

semelhantes.

Não se espera que o uso do computador, a eficiência da máquina substitua ou elimine as necessidades dos 

especiais, mas sim que a utilização do computador e seus recursos seja conduzida de maneira que, 

ao  invés  do  automatismo,  seja  permitido  vislumbrar  possibilidades  escondidas  pelas 

diferenças.          

Enfim, a visão de uso significativo dos recursos da tecnologia na educação de sujeitos com necessidades 

especiais baseia-se, acima de tudo, numa adequada concepção do que é "normal"; não se negam as 

dificuldades mas é exatamente por causa delas que se entrevê onde pode e devem ser utilizados os 

recursos  tecnológicos  do  computador,  com vistas  a  alcanças  novas  aprendizagens,  atitudes  e 

valores.

No capítulo a seguir, destaca-se o aspecto social do uso do computador na educação de crianças carentes 

e de outras classes de pessoas excluídas da tecnologia.           

 

 

 

 

 

                                          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  O  COMPUTADOR  NA  EDUCAÇÃO  DE 

CRIANÇAS  CARENTES  E  PESSOAS 

EXCLUÍDAS

            Como visto no capítulo anterior,  o uso de computadores em educação especial  permite o 

aprendizado e desenvolvimento intelectual de crianças ou pessoas que necessitam de métodos 

diferenciados de ensino. Do mesmo modo, observando-se a necessidade específica, o computador 

tem contribuído na educação de crianças carentes ou como são mais conhecidos, "meninos de 

rua".

            A  caracterização  da  carência  dessas  crianças  abrange  os  problemas  da  aprendizagem 

motivados por  razões  de ordem social,  emocional  ou mental.  Além desta  fatia  social,  têm-se 

observado possibilidades do uso do computador na educação ou recuperação de pessoas excluídas 

do meio social por outros motivos, como os doentes mentais, os presidiários e idosos. Considera-

se que nesta área não existem ainda tantos projetos quanto é  a necessidade, mas dentre eles pode-

se citar:

6.1. PROEM

            O projeto PROEM  - Promoção Educativa do Menor, ligado ao sistema público de ensino do 

Distrito Federal, foi elaborado nos anos 80 para assistir crianças carentes que frequentavam as 

ruas de Brasília, objeto de estudo de Valente [VAL93].

            Destina-se a crianças e adolescentes de 10 a 18 anos, consideradas carentes, que trabalham ou 

precisam  trabalhar,  que  abandonaram ou  nunca  frequentaram  escola  regular  -  crianças  com 

defasagem em idade / série e com dois até quatro anos de repetência escolar.

            O uso do computador nas atividades escolares dessas crianças têm objetivo de despertar e 

firmar o interesse do aprendiz, dando principalmente habilidades profissionais através de software 

produzidos para as disciplinas de Matemática, Ciências, Língua Portuguesa, Ciências Sociais.



            A linha pedagógica seguida no PROEM é a construtivista, com a metodologia LOGO e os 

aplicativos como os primeiros software a serem usados pelos alunos.

            As fases de implantação do projeto foram a montagem do laboratório de microcomputadores, 

capacitação  dos  professores  e  a  integração  das  atividades  computacionais  nas  disciplinas 

ministradas.

            A proposta do projeto não está na simples adição do computador na sala de aula e sim que ele 

assuma o papel de ferramenta de ensino, com função que vai além de passar informações e não de 

máquina de ensinar. Propõe-se que o computador esteja disponível no ambiente educacional, nas 

diferentes e complexas necessidades do ponto de vista intelectual e emocional, como são as das 

crianças e jovens carentes.

            Usando-se o computador na educação dos carentes, tem-se a oportunidade de vislumbrar uma 

profissão mais contextualizada, diminuindo o ingresso em atividades criminosas.

6.2- CDI - Comitê pela Democratização da Informática

            O  CDI  [CDI__],  surgiu  com  a  intenção  de  Rodrigo  Baggio  de  montar  uma  ONG  - 

Organização  não  governamental,  que  levasse  a  informática  aos  excluídos  da  tecnologia,  em 

especial, às favelas. No Brasil, além de trabalhar com a população carente, a entidade tem suas 

atividades voltadas para os deficientes visuais, presos, índios e usuários de serviços psiquiátricos.

            O projeto CDI com a visão de levar as crianças e jovens favelados à educação através do 

computador, tem como base a idéia de que usando micros faz-se da tecnologia um atalho para 

superação de diferenças sociais. O seu idealizador, Baggio, explica que "não são escolas em que 

se  aprende  a  informática  pela  informática.  Discutimos  também  cidadania,  saúde,  ecologia, 

sexualidade, violência." conforme texto do site do CDI [CDI__].



            A administração da escola é feita pela comunidade, os instrutores são moradores locais, e cada 

sala conta com 5 computadores. Nos centros aprendem-se noções básicas de Windows, Word, 

Excell e Access e também manutenção de computadores. A profissionalização é apenas um dos 

objetivos do CDI e a seriedade do trabalho feito já abriu portas para muitos jovens. Conforme 

narra Baggio,  cerca de 10% dos que fizeram o curso estão empregados na área de informática e o 

resto reforça seu currículo ou melhora sua situação financeira através do que aprendeu.

            O site do CDI [CDI__] dá os seguintes números de resultados do projeto:

-Salas de aula: 146 (74 no Rio de Janeiro)

-Estados: 14

-Outros países: Colômbia, Uruguai e México

-Alunos: 48.000 capacitados e 1.460 em treinamento

Computadores: 1.076

Instrutores: 326

Voluntários: 190

Custo anual do projeto: R$540.000

      Além desses resultados,  nota-se também que através do programa CDI, muitos têm regressado à 

escola pública e uma quantidade considerável de jovens deixam o narcotráfico e criminalidade.

6.3. O CDI e os Doentes Mentais



O trabalho do Comitê para Democratização da Informática,  com objetivo de recuperar 

além da cidadania, a auto-estima dos alunos, chegou à clínica psiquiátrica Instituto Phillipe Pinel, 

no Botafogo - Rio de Janeiro. A iniciativa é uma parceria do Pinel com o CDI, através da EIC - 

Escola de Informática e Cidadania.

            Aliando-se ao trabalho da reforma psiquiátrica, que pretende acabar com períodos longos de 

internação e a exclusão do doente mental, o CDI inclui o desenvolvimento de atividades paralelas 

ao tratamento tradicional. Não são estabelecidos critérios para a seleção dos alunos e mesmo os 

mais  crônicos  têm  oportunidade  de  participação.  O  simples  controle  de  um  mouse  já  pode 

significar um progresso muito grande.

            No Pinel,  os alunos da Escola de Informática e Cidadania estão aprendendo também a se 

comunicar por meio da Internet, que por não precisar de um contato físico na comunicação, ajuda 

os mais tímidos e os que têm medo da não aceitação. Através da EIC, o CDI espera reabilitar 

psicossocialmente os pacientes, recuperando a sua auto-estima e até dando-lhes habilidade para 

alguma atividade remunerada na área de informática e Internet.

6.4. O CDI e os Detentos

            Outra parceria que tem ampliado a atuação do CDI é com o sistema penitenciário. Conforme 

dados da  home-page do CDI [CDI__],  hoje,  cerca de 3.000 detentos estudam em escola que 

funcionam dentro de penitenciárias que além de ressocializar o preso, a educação nos presídios 

precisa oferecer também uma formação profissional.

            Detentos  da  Penitenciária  Lemos  de  Brito,  no  Complexo  Frei  Caneca  estão  tendo  a 

oportunidade de aprender informática  com cursos de digitação, Windows, Word, Excell e Access, 

mas  sem  acesso  a  Internet.  Para  praticar  os  conhecimentos  adquiridos,  um grupo  de  alunos 

detentos  criou  um  banco  de  dados  para  gerenciar  o  uso  da  biblioteca  da  penitenciária.  Os 

instrutores  também  são  detentos  e  foram  treinados  pelo  CDI.  As  aulas  de  informática  têm 

estimulado os presos a estudar porque um dos critérios para ingresso numa turma do curso é ter o 

1º  grau  concluído.  Para  manter  o  interesse  dos  que  ainda  não  estão  habilitados  a  usar  o 

computador, os professores dão aulas informais usando software educativos e assim sentem-se 

mais animados e continuam os estudos até poderem fazer o curso de informática.



6.5. O Computador e os Idosos

            A partir do interesse de crianças em compartilhar seus conhecimentos com outras pessoas, 

surgiu o Projeto Vovô On-Line, onde crianças atuam como instrutores e os idosos são os alunos. 

O Projeto Vovô On-Line é um trabalho desenvolvido no Laboratório de Informática do Colégio 

GEO Dunas,  conforme  cita  a  página  do  projeto  VovoOn-line  [VOV__],  com o  objetivo  de 

promover a familiarização de pessoas de terceira idade com as novas tecnologias.

            O mundo da informática que antes era visto com distância pelos alunos da terceira idade, passa 

agora a ser um elo de aprendizado que  além do cunho social, propicia a integração dessas pessoas 

com crianças. Assim o aprendizado torna-se uma via de mão dupla, pois ao mesmo tempo que os 

idosos  aprendem  a  trabalhar  no  computador,  as  crianças  têm  oportunidade  de  crescimento 

educacional e social, com descobertas do real valor da educação, onde aprendem e ensinam.

6.6. Conclusão

            Pode-se concluir neste capítulo que o computador, sendo utilizado adequadamente, supera as 

expectativas,  atendendo  além  do  aspecto  tecnológico  a  que  se  destina,  o  lado  humano  da 

educação. Os projetos implantados e os resultados que apresentaram até agora, servem de amostra 

do potencial que a ciência da computação tem e a diversidade de suas aplicações nas áreas social e 

educacional.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSÃO

            Pode-se chegar a  um ponto conclusivo de que o uso do computador  e  seus recursos,  na 

educação, está além da influência da informatização nos vários setores da vida das pessoas. Na 

situação de dependência da tecnologia,  o ambiente educacional não pode ficar à margem dos 

fatos, pois o avanço tecnológico é um ciclo que tem a educação incluída em suas fases.

            Ao conceber o processo ensino aprendizagem com a inclusão da ferramenta computacional, 

ficou estabelecido a formação de indivíduos que possam utilizar-se desse novo conhecimento com 

o intuito de tornarem-se profissionais de novas e melhores competências.



            Os recursos atuais da tecnologia, novos meios digitais como a multimídia e  Internet, vieram 

consolidar a modalidade de Educação a Distância. Com o uso da rede de computadores pode-se 

vislumbrar  um  crescimento  da  disseminação  das  informações  e  em  consequência,  posturas 

diferentes face ao uso do computador no ambiente educacional.

            Constatou-se que tanto no ensino a distância quanto no ensino presencial é necessário valer-se 

de  critérios  na  escolha  de  software  a  serem  utilizados  no  processo  de  coletar,  elaborar 

informações, buscando levar os aprendizes a uma postura crítica e com real valor na relação do 

aprendizado. Para que o computador seja utilizado adequadamente, os professores e orientadores 

devem atentar para a qualidade pedagógica, conteúdo e compatibilidade do software, levando o 

resultado da aprendizagem a se estender em diversos ambientes além do escolar.

            Consolida-se a presença do computador em ambientes educacionais ao verificar que a inclusão 

dos alunos com necessidades especiais em turmas regulares pode ser facilitada com a aliança dos 

métodos de ensino aos software desenvolvidos especificamente para esses casos. São muitas as 

deficiências  que  podem  ser  atendidas  pelos  sistemas  que  já  estão  desenvolvidos  e  pode-se 

considerar que existe um avanço considerável nos projetos dessa área.

            Além dos aspectos educacionais, o computador tem seu destaque de uso no âmbito social: ao 

mesmo tempo que serve de ferramenta para ensinar é um instrumento que estimula as crianças e 

jovens carentes  a buscar  novos conhecimentos.  Verifica-se que aos poucos o computador  vai 

sendo incluído nos mais diversos setores da sociedade e assim ajudando a suprir as necessidades 

das pessoas que até agora eram consideradas excluídas do avanço tecnológico, deixa de ser um 

mero equipamento, participando ativamente das situações que têm por objetivo a educação.  

Mas resta saber: até quando, parte da classe de educadores ou responsáveis pela Educação 

Brasileira  ficarão  de  costas  voltadas  para  o  avanço  tecnológico,  sonegando  aos  aprendizes, 

oportunidades de contextualização, através do processo educacional?
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ANEXO

"O computador como instrumento de facilitação da aprendizagem de uma criança surda.

Relatar  minha  experiência  com o  Levy,  é  antes  de  tudo falar  de  uma experiência  de 

aprender a aprender.



Como  pedagoga,  mãe  de  4  filhos,  e  como  professora  de  crianças  em  idade  de 

alfabetização, o meu sonho era poder alfabetizar um filho com o método que possibilita aos bebês 

aprenderem a ler a partir dos 6 meses de idade. 

 Eu já havia tido a experiência de alfabetizar dois dos meus filhos; Walter Jr. com 6 anos e 

Héber  com  5  anos,  e  através  do  método  construtivista  pude  ver  meus  dois  filhos  lerem  e 

escreverem com uma naturalidade  incrível,  sem aquelas  atividades  maçantes  praticadas  pelos 

alfabetizadores tradicionais. Isto me deixava muito ansiosa para poder alfabetizar o meu 4º filho, 

Levy, que ao nascer prematuro (6 meses) e ao ter superado 48 dias de incubadora, crescia de 

maneira normal, superando os medos que tínhamos de alguma possível seqüela. 

Ao completar seis meses, veio a descoberta de que aquele menino sadio, gordo e esperto 

tinha  uma  deficiência  auditiva  profunda,  o  que  iria  impossibilitar  o  aprendizado  normal  da 

linguagem, e consequentemente da  leitura como era o meu grande sonho.

 

Nos primeiros 3 anos de experiência, agíamos com o pequeno Levy, mais pela intuição do 

que propriamente pelas experiências vividas anteriormente,  e o que era sonho passou a ser uma 

necessidade – como possibilitar ao Levy a aprendizagem da linguagem, naquele mundo sem som e 

apenas de estímulos visuais? Foi aí que, ao adquirir meu primeiro computador, pude ver nessa 

ferramenta um possível aliado para as minhas pretensões de ensinar aquele menininho esperto, 

mas limitado em seus sentidos, a adquirir o conhecimento da língua portuguesa oral e escrita.
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Foto do garoto Levy

 

O primeiro contato do Levy com o computador foi através de jogos de quebra cabeças, 

com este jogo ele pôde aprender a manusear  o cursor, o mouse  e a entrar e a sair do mesmo. 

Observando a facilidade com que estas habilidades eram adquiridas e vendo a intimidade com que 

o Levy brincava com computador, senti-me desafiada a fazer dessa máquina fantástica o meu 

aliado na tarefa de ensiná-lo os primeiros passos da alfabetização.
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Sabendo da importância que é para os surdos de perceberem a palavra escrita aliada ao seu 

objeto concreto, e sabendo também da necessidade que qualquer criança tem de fixar a leitura com 

exercícios variados; é que passei a elaborar atividades de apresentação de algumas palavras do dia 

a dia do Levy , como “papai”, “mamãe”, “titia” e muitas outras, usando para isso o programa 

paintbrush para importar figuras do corel drow, criando caixas de textos  contendo a gravura e seu 

nome correspondente. Vale dizer que até então eu não tinha muito conhecimento do computador 

pois o mesmo era para mim  apenas uma máquina de  produção de texto, e o que eu fazia era 

bastante rudimentar.

A partir do momento que o Levy  ia reconhecendo a gravura e “lendo” os seus nomes, 

outras atividades eram desenvolvidas para que o aprendizado fosse fixado. Atividades de ligar 

nome ao objeto,  recortar a gravura e colá-la dentro da caixa que continha o seu nome foram 

desenvolvidas com sucesso, possibilitando um aprendizado eficaz e prazeroso, pois as mesmas se 

assemelhavam muito à brincadeira de montar quebra-cabeças. Daí outras atividades, incluindo a 

matemática, foram desenvolvidas usando os mesmos princípios e obtendo o mesmo desempenho.

Esta experiência, além de se mostrar muito interessante para a iniciação de uma crianças 

surda no mundo da língua oral e escrita, também se mostrou muito eficiente para o ensino do 

manuseio do computador tanto como ferramenta de lazer quanto de aprendizagem e estudo.

Hoje, já com oito anos, o Levy  cursa a 2ª série do ensino fundamental e o depoimento de 

suas professoras é de que o mesmo não apresenta nenhuma dificuldade de aprender as matérias a 

ele apresentadas, mas que pelo contrário de muitas crianças nessa idade desenvolve com atenção e 

concentração todas as atividades a ele apresentadas, além de mostrar muita criatividade, ilustrando 

desde novas palavras aprendidas a até histórias lidas ou assistidas. Isto me leva a concluir que as 

experiências  que  o  Levy  teve  com o  computador,  anteriores  às  da  escola,  foram as  grandes 

responsáveis pelo bom desempenho escolar do meu filho.

Sandra Costa Ferreira "  sic [FER00].

 

 

 



 

          A seguir, exemplos de atividades elaboradas pela depoente:

 

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]></o:wrapblock><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape id="_x0000_s1082" type="#_x0000_t75"
  style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:23.4pt;
  margin-top:0;width:367.2pt;height:259.2pt;z-index:4;visibility:visible;
  mso-wrap-edited:f;mso-position-horizontal-relative:text;
  mso-position-vertical-relative:text' o:allowincell="f">
  <v:imagedata src="./mono1182000_arquivos/image010.png" o:title=""/>
  <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1082'/>
  <w:wrap type="topAndBottom"/>
 </v:shape><![if gte mso 9]><o:OLEObject Type="Embed" ProgID="Word.Picture.8"
  ShapeID="_x0000_s1082" DrawAspect="Content" ObjectID="_1053777105">
 </o:OLEObject>
 <![endif]><![endif]-->



 

 

 

 

 

 

Atividade para relacionamento de imagem, escrita e leitura, conceito de igualdade: (quantidade de letras e 

quadrinhos)
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Atividade para conhecimento e relacionamento de formatos diferentes de letras
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Atividade de coordenação motora
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