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RESUMO

O presente trabalho visa relacionar a Educação Infantil e os Anos Iniciais do Ensino
Fundamental com o uso de ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs) e tem como objetivo
principal o desenvolvimento de arquiteturas pedagógicas, voltadas para essas etapas de
ensino. Para tanto, os objetivos específicos compõem-se da construção de um AVA destinado
a crianças e professores no contexto escolar e também de propostas de planejamento
pedagógico em tal ambiente. Paralelamente, desenvolveram-se objetos de aprendizagem,
abarcando as temáticas do presente estudo.
A metodologia empregada foi a pesquisa participante, a partir da qual foram realizados os
seguintes procedimentos: (1) coleta de dados para a construção do ambiente virtual de
aprendizagem PLANETA ROODA; (2) curso de extensão para a instrumentalização de
professores de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental; (3)
desenvolvimento de objetos de aprendizagem para a formação de educadores dessas etapas de
ensino; e (4) projeto-piloto de utilização do PLANETA ROODA em escola.
Com isso a pesquisadora, juntamente com a equipe do NUTED (Núcleo de Tecnologia Digital
aplicada à Educação), construiu o ambiente PLANETA ROODA, disponível em
http://www.nuted.edu.ufrgs.br/planetarooda. Esse AVA foi validado por meio das professoras
de uma escola particular de Porto Alegre, no curso de extensão e no projeto-piloto, com a
participação das crianças de Jardim B (Educação Infantil) e 2ª série (Ensino Fundamental).
Buscou-se, assim, desenvolver arquiteturas pedagógicas na escola, que são compostas de
planejamento pedagógico, de recurso informático e de conteúdos. Também os dados para o
aperfeiçoamento do ambiente foram levantados.
Esse trabalho possibilitou à pesquisadora uma reflexão acerca do planejamento pedagógico e
sobre as implicações da informática nas escolas, especialmente quanto ao uso de ambientes
virtuais de aprendizagem. Paralelamente, levantaram-se problemáticas no que diz respeito à
carga de trabalho dos professores, ao excesso de conteúdos e de atividades, bem como quanto
à importância das interações entre os sujeitos para potencializar aprendizagens na escola, as
quais podem ser apoiadas pelos AVAs.

PALAVRAS-CHAVE: Arquiteturas Pedagógicas - planejamento pedagógico; ambientes
virtuais de aprendizagem; objetos de aprendizagem.
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ABSTRACT

This paper aims to relate Education at Kindergarten and the First Years of Elementary
Education to the use of Virtual Learning Environments (VLEs). Its main objective is the
development of pedagogical architectures for these educational steps. Specific objectives are
to build a VLE for children and their teachers at school as well as to offer a pedagogic
planning for such environment. Also, learning projects involving the subjects of this study
were developed.
The method is the participatory research that was the basis for the following procedures: (1)
data collection to build the virtual learning environment PLANET ROODA.; (2) extension
course to train kindergarten and elementary school teachers and provide them with
instruments; (3) the development of learning objects to train these teachers, and (4) pilot
project to use PLANET ROODA at schools.
Thus, the author and the team of NUTED (Núcleo de Tecnologia Digital aplicada à
Educação) [Center of Digital Technology applied to Education] built the environment of
PLANET ROODA, which is available at www.nuted.edu.ufrgs.br/planetarooda.
This VLE was validated by the teachers of a private school in Porto Alegre, RS, Brazil,
during the extension school and the pilot project was applied with the participation of children
from Kindergarten B and second grade (Elementary School). In this school, pedagogical
architectures composed of pedagogical planning, information technology resources, and
contents were developed. Data referring to environment improvement were also obtained.
This study allowed the author to reflect about pedagogical planning and the importance of
using virtual learning environments. Problems related to the teacher’s additional work load, to
excessive activities and contents, and to the relationships among subjects, in order to improve
learning at schools were assessed. These may be supported by VLEs.

KEY-WORDS: Pedagogical Architectures - pedagogical planning; virtual learning
environments; learning objects.
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1 INTRODUÇÃO

O presente estudo busca discutir o uso de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs)
na Educação Infantil (nível pré-escolar) e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Dentro
desse universo, o foco se dá no desenvolvimento de arquiteturas pedagógicas1 para apoiar o
trabalho com informática na educação, mais especificamente quanto aos AVAs, nas escolas.
Assim, foi preciso construir, na primeira fase da pesquisa, um AVA destinado a crianças
ligadas às etapas da educação escolar mencionadas e aos seus professores, o qual resultou no
PLANETA ROODA2. A partir daí, buscou-se instrumentalizar, discutir e aplicar, com
professores das referidas etapas educacionais, propostas de planejamento pedagógico a serem
realizadas em tais ambientes. Esse foi o segundo passo do presente trabalho. Dessa forma,
chegou-se ao desenvolvimento de arquiteturas pedagógicas.
A motivação deste estudo surgiu a partir das leituras e pesquisas realizadas, como
bolsista de Iniciação Científica, monitora na graduação em Pedagogia e no curso de pósgraduação em Educação em disciplinas da área de Informática na Educação. As vivências
como professora de Educação Infantil e observadora dos colegas de aula na Pedagogia e de
escola também instigaram a busca por esse projeto de pesquisa. Essas múltiplas perspectivas
levaram-me a pensar e tentar problematizar as relações entre a educação de crianças e o
desenvolvimento de recursos informáticos adequados para este fim. Um outro ponto relevante
nesse sentido foi a resistência e dificuldades dos alunos de Pedagogia e de outros professores
na utilização desses recursos. Esse fato apontou a relevância deste trabalho quanto às
discussões sobre planejamentos e práticas pedagógicas na área em questão.
Nessa linha, mostra-se importante a compreensão, por parte das escolas e dos
professores quanto à informatização da sociedade e sua implicação no ensino. A utilização
dos recursos informático-educacionais pelos próprios professores e não por técnicos
especializados, é outro aspecto que deve ser levado em consideração, bem como a discussão
de propostas de planejamento pedagógico. A construção dessas propostas é fundamental para
o uso de AVAs e deve levar-se em consideração as etapas da educação escolar, público-alvo,
concepção epistemológica e características do ambiente. Dessa maneira, o trabalho

1
2

A definição do conceito de arquitetura pedagógica encontra-se no capítulo 3, item 3.1.
A definição do conceito de ambiente virtual de aprendizagem encontra-se desenvolvido mais detalhadamente
no capítulo 3, item 3.1.2. A construção do PLANETA ROODA pode ser acompanhada nos capítulos 4, item
4.2, e 5.
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pedagógico com esse tipo de recurso não se torna improvisado, desconectado quanto aos
projetos/pesquisas/estudos de sala de aula e pode contemplar as demandas das crianças.
Do mesmo modo, os recursos em si também exigem o planejamento educacional antes
da sua construção, além do design de interface e de programação, por parte dos seus
desenvolvedores. Isso é necessário, a fim de que se alcance o público-alvo, quanto às
ferramentas utilizadas, à aparência delas, bem como quanto aos desafios para que o professor
tenha êxito no uso do recurso. No presente estudo, entende-se que uma arquitetura pedagógica
é constituída do planejamento da prática pedagógica, integrado ao recurso informático, neste
caso, especificamente o AVA PLANETA ROODA, aliados aos conteúdos (de projetos, de
pesquisas, etc., ou até mesmo curriculares). Por essa razão, as discussões e o estudo
envolvendo

a arquitetura pedagógica

em

informática na

educação

se

mostram

imprescindíveis, no sentido de criar-se uma nova etapa a qual valorize a pedagogia nessa linha
de pesquisa. É dentro dessa perspectiva que se constitui o presente trabalho, que tem como
suporte

o

desenvolvimento

do

AVA

PLANETA

ROODA,

disponível

em

http://www.nuted.edu.ufrgs.br/planetarooda, e as discussões, aplicações sobre/de propostas de
planejamento pedagógico, com professores de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino
Fundamental. Isso ocorreu por meio da realização de um curso de extensão com professores
dessas etapas de ensino e um projeto-piloto na escola participante. Sendo assim, foi possível
desenvolver arquiteturas pedagógicas. Este trabalho permitiu, ainda, construir objetos de
aprendizagem para a formação de professores acerca das temáticas dessa pesquisa.
Portanto,

este

trabalho

tem

por objetivo

apresentar

discussões acerca do

desenvolvimento de arquiteturas pedagógicas em AVAs. Assim, o capítulo 2 – Problema de
Pesquisa – trará o problema de pesquisa e, no item 2.1, a contextualização do trabalho quanto
à relação dos novos paradigmas e de outras práticas pedagógicas, particularmente com o uso
dos recursos informáticos na educação. No Referencial Teórico – capítulo 3 – discute-se o
virtual e a arquitetura pedagógica (3.1), bem como sua composição em planejamento
pedagógico (etapas da educação escolar, infâncias, modos de pensar da criança préoperacional; 3.1.1), em ambientes virtuais de aprendizagem (3.1.2) e objetos de aprendizagem
(3.1.3), neste caso. No capítulo 4 – Metodologia de Pesquisa – descrevem-se os aspectos
teóricos da metodologia (4.1), o percurso para a construção do AVA (4.2), o curso de
extensão (4.3) e o trabalho de monitoria na escola para o desenvolvimento das arquiteturas
pedagógicas (4.4). O capítulo 5 – Construindo o PLANETA ROODA – apresenta a primeira
versão do ambiente virtual de aprendizagem em construção. Já no capítulo 6 – Povoando o
PLANETA ROODA: desenvolvendo arquiteturas pedagógicas com professores – discorre
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sobre o curso de extensão e no capítulo 7 - Produzindo professores de Educação Infantil para
a Educação a Distância e a Cibercultura: construção de objetos de aprendizagem – sobre a
construção de objetos de aprendizagem para a formação de professores. No capítulo 8 –
Análise e Discussão dos Dados – procura-se compreender os dados levantados através dos
vários instrumentos de pesquisa. Procura-se, finalmente, concluir o estudo no capítulo 9 –
Considerações Finais. Na seqüência, os capítulos 10 - Referências Bibliográficas, 11 Bibliografia Complementar e os Anexos.
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2 SITUANDO O PROBLEMA DE PESQUISA

A partir dos novos desafios e dos paradigmas relacionados à informática e às práticas
pedagógicas, bem como do contexto desta pesquisa e da necessidade da equipe do NUTED,
surge a importância de desenvolver um ambiente virtual de aprendizagem. Tal ambiente deve
aproximar-se das demandas (desejos, gostos, necessidades) das crianças ao redor dos quatro a
oito anos, faixa etária selecionada para este estudo, e de seus professores. Além disso, é
preciso que esses compreendam a importância do planejamento pedagógico para o uso desse
recurso, constituindo uma arquitetura pedagógica. Desse modo, pode-se delimitar o problema
de pesquisa, partindo da seguinte questão:
-Como desenvolver arquiteturas pedagógicas para apoiar a Educação Infantil e os Anos
Iniciais do Ensino Fundamental por meio de um ambiente virtual de aprendizagem?

Logo, o objetivo geral desta pesquisa é:
a) o desenvolvimento de arquiteturas pedagógicas com professores de Educação Infantil e
Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Para alcançar o objetivo geral, tem-se como objetivos específicos:
b) a construção de um ambiente virtual de aprendizagem – PLANETA ROODA3 - para ser
utilizado em escolas, destinado a crianças e a professores, como primeiro passo deste estudo;
c) a construção, junto com os professores, de propostas de planejamento pedagógico em tal
ambiente.

Paralelamente, foram construídos objetos de aprendizagem para a formação de
professores, em aspectos que perpassam este trabalho, como, por exemplo, a arquitetura
pedagógica. Esta é o próprio conjunto de todos esses fatores: planejamento pedagógico,
recurso informático - que, nesse trabalho, será tratado por ambientes virtuais de aprendizagem
- e conteúdos.
Com essa pesquisa, procura-se levar em consideração um fazer pedagógico com base
nos desafios, na ludicidade, nas demandas do contexto escolar e, principalmente, na interação
com uma abordagem construtivista do conhecimento e do desenvolvimento humano.

3

Ver capítulos 4, item 4.2, e 5.
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2.1 CONTEXTUALIZANDO A PESQUISA

Alguns professores, por orientação da escola onde trabalham, ou pela sua formação
atrelada a antigos paradigmas, ainda realizam práticas em que o conhecimento está centrado
nele mesmo, considerando apenas a reprodução e o treinamento. O aluno, na sala de aula, não
é um sujeito ativo, participante, produtor de conhecimento e aprendizagens significativas. Isso
pode tornar-se mais evidente quando esse professor realiza algumas práticas de informática na
educação. Essa realidade é decorrente do fato de os professores da Educação Infantil e Ensino
Fundamental, nos Anos Iniciais, terem como formação magistério ou Pedagogia às vezes
carente no que se refere às novas tecnologias e, freqüentemente, enfrentam problemas para se
atualizarem. Em algumas instituições, encontram-se profissionais sem formação em
Pedagogia ou somente com Ensino Médio, principalmente na Educação Infantil. Essa questão
dificulta, muitas vezes, a compreensão por parte desses profissionais das transformações da
sociedade e de suas implicações na Educação, partindo-se de uma análise crítica e criteriosa
sobre essas relações com a sua prática. Nessa linha, a informática na educação, muitas vezes,
fica em segundo plano ou a cargo de outros profissionais como, por exemplo, os técnicos
especializados em informática. Entretanto, a informatização da sociedade já é uma realidade
percebida por todos, apesar de muitos professores não terem se conscientizado da relevância
social e cultural desse fato na educação, bem como da importância de sua atuação.
Um aspecto contraditório que demonstra a importância do engajamento da escola nessa
discussão é o de que muitas pessoas não têm alcance a necessidades básicas, tais como
habitação e saneamento, mas têm, por outro lado, acesso a equipamentos informatizados e a
tecnologias da informação e da comunicação (TICs)4. No entanto, não conseguem
compreender e interpretar criticamente as mensagens e o uso desses meios. Logo, esse
contexto aponta para a necessidade de se estar em permanente processo de formação.
Segundo Mrech (2006, p. 1), “a atualização de conhecimentos [pelo professor] torna-se um
processo estratégico. [...] Haverá sempre um novo campo de trabalho a ser tecido e
estruturado, a partir da própria demanda dos alunos”.
Contudo, observa-se que uma parte significativa dos professores - em razão de medos,
resistências e até de uma baixa auto-estima quanto à sua posição desvalorizada socialmente -,

4

Aborda-se também essa questão no capítulo 3, item 3.1.1.2.1.
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demonstra grande resistência em discutir esse assunto e de relacionar o computador a sua ação
pedagógica. O professor deixa de ser um produtor de conhecimento e distancia-se das
mudanças ocorridas no contexto extra-escolar, no seu cotidiano as quais perpassam a escola e
as aprendizagens, em especial no que se refere à cultura digital, e no de seus alunos. Assim,
questiona-se como formar cidadãos que possam analisar criticamente essa informatização da
sociedade, a extensão e grau de seu uso sem trazê-la para a escola? Por que não compreender
esse uso no sentido da inclusão digital (de professores e alunos)? Como diz Sampaio e Leite
(2000, p. 15):
O papel da educação deve voltar-se também para a democratização do acesso ao
conhecimento, produção e interpretação das tecnologias, suas linguagens e
conseqüências. Para isso torna-se necessário preparar o professor para utilizar
pedagogicamente as tecnologias na formação de cidadãos que deverão produzir e
interpretar novas linguagens do mundo atual e futuro.

Esse cenário aponta para a urgência de uma mudança de paradigma nesses profissionais
e de uma reflexão acerca das implicações no fazer pedagógico. Os alunos interagem por
diversas tecnologias multimídias através de termos tecnológicos, jogos eletrônicos e em rede,
softwares, Internet, comunicadores instantâneos, sites de relacionamento, etc., por vezes
desconhecidos ou ignorados pelos seus educadores. Para alguns alunos, entretanto, a escola é
o único espaço para a utilização desses recursos, a fim de que possam fazer parte e ter acesso
a esse mundo informatizado.
A cibercultura, na qual se está inserido, estabelece uma maneira diferente de
compreender o espaço, o tempo, as relações com outros sujeitos e com o saber, isto é, de nãolinearidade, de simultaneidade, de rede ou hipertextualidade. Logo, a criação, produção,
compartilhamento e o acesso às informações acontecem de outro modo, quanto a esses
fatores. De acordo com Saraiva (2006, p. 3),
se pensarmos que esse jovem [e mesmo a criança] sai da escola, vai para casa, liga a
televisão, fala no celular, tecla no MSN, e ainda faz a tarefa escolar, tudo ao mesmo
tempo, é muito difícil imaginar que ele vai ficar numa sala, fazendo uma única tarefa
a cada vez, pacientemente.

Essa nova cultura advinda da Internet, diferente da cultura de quando o professor era
criança ou adolescente, deve ser entendida como uma possibilidade de auxiliar o professor na
dinamização da sua prática, assim como ser um outro modo de vê-la, de construí-la, e não
como algo que o substituirá. Essa postura frente a esse cenário pode ser uma aliada nas
interações entre professores e alunos. Assim, ao utilizar esses recursos e essa perspectiva a
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favor da educação, pode-se criar um espaço de aprendizagens e construções de conhecimento
individuais, mas também coletivas, cooperativas, em rede, seguindo o que é uma das
características da cultura do espaço virtual e que as crianças e adolescentes estão, em boa
parte, integrados.
Embora haja discussões nesse sentido, em muitos casos, o pensamento corrente é de que
a informática será mais uma disciplina, mais uma aula especializada como inglês, música,
teatro, entre outras, na rotina da escola. Assim, aprende-se a usar o mouse, o teclado, bem
como programas simples de edição de imagens, editor de texto e alguns jogos comprados,
vindos de casa ou on-line. Pode-se aprender, ainda, a navegar na Internet. As produções
podem ser impressas, gravadas em disquete, CD ou, ainda, “deletadas”. Ou seja, é uma ação
pedagógica - se podemos chamar de pedagógica – descontextualizada, que serve, muitas
vezes, apenas para passar o tempo ou agradar aos pais, pois eles acreditam que as crianças
estão “inseridas” no mundo digital. Conseqüentemente, demonstra-se que utilizar esses
recursos na escola não é condição de uma prática pedagógica de qualidade. Por esse motivo,
este trabalho necessita estar conectado a um planejamento, referente a projetos ou conteúdos
em estudo pelo grupo. Portanto, esse é o desafio da informática na educação e, em certa
medida, desta proposta de dissertação: apontar seu potencial para enriquecimento do trabalho
pedagógico na escola, na medida da sua importância sócio-cultural e educacional. Essa
questão é abordada por Bruner (1998, p. 92):
O objetivo não pode ser ditado pelos próprios dispositivos. O entusiasmo
desenfreado pelo uso dos meios audiovisuais ou das máquinas como remédio para
tudo minimiza a importância do que se tenta alcançar. Uma sessão permanente de
cinema, feita mesmo com os melhores filmes educativos do mundo, mas
desintegrada de outras técnicas de ensino, pode produzir passividade. Limitar o
ensino a uma dieta fixa de recitação da matéria com o apoio de manuais tradicionais
e de qualidade duvidosa tornará a disciplina aborrecida para o aluno. Devemos
guiar-nos pelos objetivos do currículo e pelos meios equilibrados para os atingir.
Uma discussão sobre meios auxiliares de ensino pode parecer um contexto estranho
para se considerar o papel do professor. No entanto, este constitui o principal meio
auxiliar no processo de ensino praticado nas nossas escolas.

A prática pedagógica pode seguir, então, outra perspectiva a qual norteará esta
abordagem: da mesma forma que se utiliza cartolina, giz de cera, tinta, massa de modelar,
tecido, livros, revistas, jornais, etc., podem também ser disponibilizados os jogos, as
simulações, os sites, as pesquisas na Internet, os ambientes virtuais, como outras
possibilidades de gerar descobertas, aprendizagens e de apoiar a prática pedagógica. Como
coloca Lévy (1996), a informática não é apenas um conjunto de ferramentas para escrever,
calcular, comunicar, etc., de modo mais rápido, mas sim um espaço possível de produção e
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autoria. A questão não se encontra na reflexão sobre sua “utilidade”, mas sobre qual caminho
prosseguir em um processo que é irreversível (ibid, 1996).
Os professores precisam estar atentos e dispostos a assumir os novos desafios do fazer
pedagógico, utilizando os recursos informáticos de modo reflexivo e crítico, quanto à
qualidade dos materiais. Assim, poderão atuar a partir de uma postura de desafiadores,
problematizadores do processo de aprendizagem de seus alunos. Logo, esses serão os
protagonistas e podem participar mais ativamente do contexto escolar. Ou seja, professores e
alunos têm a possibilidade de sentirem-se parceiros ativos em um mesmo objetivo, que
significa aprender, conhecer e crescer, abrindo espaço para as trocas.
Os softwares que possibilitam alterações, criações como os editores, outros softwares de
autoria e também a Internet, permitem a ligação dos estudos de interesse da turma com a
geração e exposição de materiais, trocas de produções, escrita de textos coletivos, etc. A
Internet também possibilita discutir um assunto em estudo pelo grupo todo ou por pequenos
grupos assincronamente (em momentos diferentes) como, por exemplo, ao longo da semana
ou do mês, através de fóruns, listas de discussão, blogs (ou diários virtuais); e sincronamente
(ao mesmo tempo), isto é, durante a aula com bate-papos, teleconferências. Enfim, é uma
outra maneira, às vezes mais intensa e envolvente, das crianças interagirem com seus pares e
poderem lidar mais efetivamente com seus processos de aprendizagens. Contudo, a utilização
desses recursos depende do planejamento pedagógico do professor.
A dificuldade na utilização desses softwares separadamente é uma das justificativas
para a necessidade de construção e utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem
(AVAs). Esse recurso permite integrar e organizar o trabalho, a partir das funcionalidades
para publicação, troca de materiais e comunicação em um mesmo espaço. Esse fator é
especialmente importante quando se trata, por exemplo, de Educação a Distância. Os AVAs
são constituídos de plataforma (interface e programação) e de relações estabelecidas através
desse recurso (cognitivas, simbólicas, afetivas)5 (BEHAR et al, 2004) .
Desse modo, entende-se que o AVA pode disponibilizar um espaço de construção de
conhecimento importante nestas relações. As interações sujeito-objetos de conhecimento
podem ocorrer por meio dos seguintes aspectos:

5

Os AVAs serão descritos de forma mais aprofundada no capítulo 3, item 3.1.2.
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•

armazenamento e trocas das produções (escritas, gráficas, sonoras) em funcionalidades,

como “Webfólio”, “Produções” (AVA ROODA), entre outras, pelas quais é possível também
comentá-las;

•

utilização e comunicação pelas diversas ferramentas, tais como bate-papo, fórum,

comunicador instantâneo, diário;

•

criação de atividades, páginas HTML, etc.

Isso tudo depende da proposta epistemológica que fundamenta essas questões. Os
usuários encontram-se em um mesmo sistema através do qual podem compartilhar idéias,
opiniões, sentimentos, informações, sentindo-se, assim, integrantes do grupo e não apenas
executores de ações. No entanto, apesar dessa possibilidade, alguns AVAs ainda preservam a
concepção de “ensino”, do tipo estímulo-resposta. De qualquer forma, explorar tecnologias no
trabalho pedagógico não significa usá-las em tempo integral, mas essa ferramenta pode
resultar em maior aproximação e interação professor-criança(s) e criança-criança, por meio de
perguntas, resolução de problemas, incentivo à curiosidade, à busca, à produção/visualização
e à troca de materiais. O professor também pode chamar as crianças a refletir, discutir, opinar
sobre as descobertas do grupo. Logo, criam-se condições para estabelecimento de uma relação
continuamente ativa de aprendizagens, como indica Freire (1997, p. 25-26):
É preciso que desde os começos do processo, vá ficando cada vez mais claro que,
embora diferentes entre si, quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é
formado forma-se e forma ao ser formado. É neste sentido que ensinar não é
transferir conhecimentos, conteúdos nem formar é a ação pela qual um sujeito
criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Não há docência
sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os
conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende
ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. [...] Ensinar inexiste sem aprender e
vice-versa e foi aprendendo socialmente que, historicamente mulheres e homens
descobriram que era possível ensinar.

A necessidade de oferecer caminhos concretos aos professores na utilização de recursos
informáticos, principalmente dos AVAs, é fundamental nesse contexto. Por essa razão, no
referencial teórico discute-se o virtual e a construção de arquiteturas pedagógicas. Nessas
arquiteturas, uma ação pedagógica desafiadora e enriquecedora para as aprendizagens torna-se
uma aliada do professor e uma opção viável e, não somente um modismo pedagógico. Quanto
aos ambientes virtuais de aprendizagem, os conceitos e discussões sobre eles são
aprofundados no subcapítulo 3.1.2 (p. 38). Nesta proposta de dissertação, tem-se como
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objetivo oferecer a possibilidade de desenvolver esta prática, fazendo uso do AVA
PLANETA ROODA, o qual visa a um trabalho coletivo com alunos e professores da
Educação Infantil e do Ensino Fundamental, a partir da temática “espaço sideral”. A
construção desse ambiente teve, ainda, como objetivo proporcionar o desenvolvimento de
propostas desafiadoras de trabalho. Tais propostas têm como finalidade explorar as
tecnologias digitais e seus recursos visuais; promover a interação com crianças da própria
escola e/ou de outras instituições; incentivar a expressão através da escrita e da imagem,
tornando-as públicas. Com base numa perspectiva interacionista de aprendizagem, enfatizamse no AVA, conforme as orientações dadas pelo professor, a autonomia, a autoria, a
identificação e a solução de problemas, o respeito mútuo e a solidariedade. Logo, é dentro
dessa linha de pensamento que é direcionada a presente dissertação.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico inicia-se com uma discussão acerca do virtual e do ciberespaço,
visto que esse tema delimita/contextualiza o espaço de atuação da presente pesquisa. Nas
seções seguintes, trata-se das arquiteturas pedagógicas e dos componentes que as integram,
entre eles: o planejamento pedagógico, no qual irá se tratar da etapa da educação e das
infâncias nas dimensões socioculturais e cognitivas, os ambientes virtuais de aprendizagem e,
finalmente, os objetos de aprendizagem, no que se refere aos conteúdos.
O virtual, segundo Lévy (1996), é um complexo problemático, potência, deslocamento
do ser, acolhimento do outro, oposto à atualização (criação, solução), sendo que esta última
alimenta o virtual com novas problematizações. “A virtualização não é uma desrealização (a
transformação de uma realidade num conjunto de possíveis), [porém] [...] é um dos principais
vetores de criação da realidade” (ibid., 1996, p. 17-18). O virtual é continuamente
(re)construído nessa relação. Logo, não há tempo e espaço definidos e, sim, potência.
Entretanto, só se poderá falar em virtualização, na medida em que houver interação
homem-máquina. Assim, forma-se o ciberespaço, ou seja, um espaço virtual, que possibilita a
interação entre sujeito-objetos, como também entre os próprios sujeitos. Nessa linha de
pensamento, o ciberespaço apresenta a possibilidade para a comunicação e produção
coletivas, aspecto constituinte dos ambientes virtuais de aprendizagem e importante para as
questões pedagógicas (de recursos e de aprendizagens).
O texto do ciberespaço é desenvolvido por vários leitores/autores como um texto
coletivo e particular para cada um deles, uma vez que se caracteriza como um hipertexto. Este
é “construído de nós (os elementos de informação, parágrafos, páginas, imagens, seqüências
musicais etc.) e de ligações entre nós (referências, notas, indicadores, ‘botões’ que efetuam a
passagem de um nó a outro)” (LÉVY, 1996, p. 44). A hipertextualidade (ibid., 1996;
RAMAL, 2002) possibilita, através desse conjunto de nós, criar conexões e desenhar
diferentes percursos.
Isso aponta para a dinamicidade do ciberespaço, a qual proporciona uma ação, ao
mesmo tempo individual e coletiva para cada sujeito. À medida que ele imagina, interage,
colabora, coopera, produz e é produzido, pode, assim, construir conhecimentos individual e
coletivamente.
Essas reflexões e a sua compreensão dão suporte para que se possa falar de arquitetura
pedagógica, pois ela é envolvida também por esse cenário, quando se abordam os AVAs.
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3.1 ARQUITETURA PEDAGÓGICA

O termo “arquitetura pedagógica” é recente, tanto que existe pouca bibliografia sobre
este tema. Neste estudo, partir-se-á dos trabalhos realizados por Franciosi et al (2005a; 2005b)
e Carvalho, Nevado e Menezes (2005), visto que outros autores encontrados no levantamento
realizado na Internet mencionaram este termo em seus trabalhos, porém considera-se que não
efetuaram uma conceitualização ou uma maior discussão sobre ele. Ainda, existem trabalhos
sobre informática na educação usando o termo “arquitetura” somente para explicar, por
exemplo, a estrutura de um software ou AVA – aspecto que não será abordado neste trabalho
por se tratar de algo da área estritamente técnica.
Para Franciosi (2005a), a arquitetura pedagógica (AP) é uma rede com organização
própria, formada por sujeitos, os quais têm poder de decisão e devem se sentir motivados e
compromissados com metas de grupo. Essa rede, conforme a autora, envolve mecanismos de
coordenação, de cooperação e de comunicação, necessitando a existência de líderes para
trocas entre usuários.
De acordo com Franciosi et al (2005b, 2006), a AP exige um trabalho interdisciplinar
entre os participantes das áreas de Educação, Computação e Webdesign, dentro de um “design
educativo”. Entretanto, para essa autora, isso corresponde ao plano de uma disciplina em
forma de hipertexto e às ferramentas de comunicação e avaliação, não considerando o AVA,
por exemplo, como outra parte da arquitetura. A AP é entendida pela autora como
intervenções pedagógicas em ambientes virtuais de aprendizagem, porém independente deste,
o qual é apenas um meio onde ela é aplicada. Ou seja, devem-se seguir etapas na construção
da página de um curso a distância e durante o acompanhamento dos alunos, em qualquer
AVA que se pretenda utilizar. A construção de um curso e as intervenções nele ao longo de
sua realização significam para esta autora, portanto, a arquitetura pedagógica.
Já para Carvalho, Nevado e Menezes (2005, p. 4),
as arquiteturas são, antes de tudo, estruturas de aprendizagem realizadas a partir da
confluência de diferentes componentes: abordagem pedagógica, software, Internet,
inteligência artificial, educação a distância, concepção de tempo e espaço.

Ou seja, segundo esses autores, busca-se aliar propostas pedagógicas a materiais
didáticos interativos ou a Ambientes Virtuais flexíveis e adaptáveis, baseando-se na
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concepção do conhecimento interdisciplinar em um modelo de "rede de relações". Segundo
(CARVALHO; NEVADO; MENEZES, 2005, p. 4):
As arquiteturas funcionam metaforicamente como mapas ao mostrar diferentes
direções para se realizar algo, entretanto, cabe ao sujeito escolher e determinar o
lugar para ir e quais caminhos percorrer. Pode-se percorrê-los individual ou
coletivamente, ambas as formas são necessárias. Os professores são imprescindíveis
para criarem e reinventarem as arquiteturas pedagógicas, bem como trazem consigo
bagagem disciplinar fundamental à proposição de novas didáticas e à orientação dos
estudantes. [...] As arquiteturas não prescindem de propostas de trabalho aos
estudantes, elas são necessárias [...] até que eles desenvolvam mecanismos de
autonomia na aprendizagem.

Neste estudo, compreende-se a arquitetura pedagógica na mesma linha de pensamento
de Carvalho, Nevado e Menezes (ibid., 2005), que a consideram como uma forma de
inovação na prática pedagógica com recursos informáticos. Procura-se abarcar propostas
pedagógicas e concepção epistemológica, utilizando uma plataforma definida, escolhida
intencionalmente - aspecto que aponta a diferença na perspectiva entre estes autores e
Franciosi et al (2005b, 2006), - e que pode ser utilizada por meio de educação presencial,
semipresencial e a distância.
Entende-se, no presente trabalho, que o software, a Internet ou o ambiente virtual de
aprendizagem podem fazer parte da arquitetura, na medida da sua integração à prática do
professor. Somados a isso estão os conteúdos dos projetos, das pesquisas, dos objetos de
aprendizagem (OAs)6, tais como os apresentados neste estudo, a serem trabalhados por meio
do ambiente. Esses aspectos relacionados ao planejamento pedagógico compõem a arquitetura
pedagógica (figura 1). A construção desses recursos exige planejamento e discussões sobre os
aspectos epistemológicos e pedagógicos, os quais perpassam da mesma forma os elementos
das APs, envolvendo também programação e design de interface nos aspectos citados, a fim
de que esta integração se efetive. Assim, visa-se oferecer um recurso de qualidade ao
professor e adequado à faixa etária dos alunos, que corresponde, no presente trabalho, ao
desenvolvimento de um AVA que possibilite ao professor desafiar a turma a interagir,
aprender, conhecer. Portanto, o conjunto, por exemplo, do AVA PLANETA ROODA,
integrado a uma proposta de planejamento pedagógico, lembrando que a prática pedagógica
está implicada no planejamento e vice-versa, aliada aos conteúdos – fator este que também é

6

A fundamentação teórica sobre os objetos de aprendizagem encontra-se no capítulo 3, item 3.1.3, e os OAs
construídos, no capítulo 7.
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considerado por Franciosi e Santos (2006) -, corresponde ao desenvolvimento de uma
arquitetura pedagógica.

FIGURA 1 – Arquitetura Pedagógica

A concepção epistemológica é a base da prática do professor e, por isso, precisa estar
clara para ele. A pedagogia embasada na concepção construtivista de aprendizagem e
desenvolvimento, que fundamenta este estudo e as compreensões sobre o fazer pedagógico
apresentadas, procura desenvolver atividades que encorajem: a experimentação, a brincadeira,
a interação, o jogo, as representações, a construção de regras e valores, a cooperação, o
respeito mútuo, etc. Isso pode ocorrer através das ações sobre os objetos, das interações
interindividuais, dos desafios e problematizações. De acordo com Bruner (1998, p. 94):
A tarefa do professor como comunicador, modelo e figura de identificação pode ser
auxiliado pela utilização de uma variedade de dispositivos que expandem a
experiência, a clarificam e lhe dão um significado pessoal. Não é necessário haver
qualquer conflito entre professor e os mecanismos auxiliares da aprendizagem. Não
haverá conflito, se o desenvolvimento destes aparelhos tiver em conta os objetivos e
as exigências do ensino. Não ajudará, nem o professor nem o aluno, usar filme ou
um espetáculo de televisão como simples expediente, um circuito televisivo com
programas sem substância ou estilo, ou o retrato pictograficamente vivo do que é
banal.

Por essa razão, o planejamento pedagógico envolve as questões epistemológicas, além
de identificar e compreender o(s) nível(is) de ensino em que se encontram os alunos. Da
mesma forma, é necessário compreender o público-alvo: a criança, suas infâncias, seu modo
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particular de entender o mundo, assim como o professor, sua prática e concepção
epistemológica.
A construção do AVA envolve, ainda, os sujeitos, desde a definição da concepção
epistemológica e das propostas pedagógicas, tendo em vista a disponibilização de vários tipos
de funcionalidades, até a programação, interface, avaliação, acompanhamento, etc., pela
equipe. Vale lembrar que os sujeitos estão sempre presentes na construção do ambiente, na
exploração dele, como também nas interações por meio do AVA. Na área de Informática na
Educação está superada a discussão quanto aos recursos informáticos estarem separados das
pessoas, justamente porque não há a construção desses materiais, nem sua manipulação e,
nesse caso, prática pedagógica sem a ação dos sujeitos, especialmente na perspectiva
piagetiana desse estudo.
Logo, a clareza quanto às possibilidades desse recurso informático para a educação de
crianças e da sua integração ao planejamento do professor é imprescindível na constituição da
arquitetura pedagógica. Por essa razão, é preciso refletir sobre o epistemológico, o pedagógico
e os aspectos que o envolvem, os ambientes virtuais de aprendizagem e os conteúdos,
abordados neste trabalho, por meio dos objetos de aprendizagem.

3.1.1 Planejamento Pedagógico

Neste subitem será abordado o planejamento pedagógico pela sua importância central
na arquitetura pedagógica. Isso porque, justamente, planejar é uma atividade intrínseca à
educação, devendo contemplar objetivos, justificativas, estratégias de ação pedagógica e
recursos para dar conta de um tema ou problema. A avaliação precisa ser constante durante
todo o processo de planejamento e de sua execução, como uma memória do trabalho
construída com os alunos. O contexto sociocultural, as crianças, os pressupostos teóricos da
escola e do próprio professor estabelecem diretrizes e definem procedimentos e estratégias
metodológicas (RODRIGUES, 2003). Entende-se, assim, que esses pontos compõem a
arquitetura pedagógica, juntamente com a integração de um ambiente virtual de aprendizagem
e com os conteúdos selecionados. Nesse sentido, a construção de um AVA também deve ser
norteada por um planejamento, contemplando objetivos, justificativas, ferramentas para
apoiar as estratégias pedagógicas e o público-alvo definido. Esses fatores são fundamentais,
uma vez que implicam diretamente a programação e o desenvolvimento da interface. Assim,
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estará realmente colaborando para um possível uso pedagógico do ambiente, que tem como
foco as aprendizagens. Segundo Rodrigues (2003, p. 54), de um modo geral, “em outras
palavras, planejar é a constante busca de aliar o ‘para quê’ ao ‘como’, através da qual a
observação criteriosa e investigativa torna-se, também, elemento indissociável do processo”.
O professor, assim, é responsável pelo planejamento pedagógico de sua prática, mas a
criança pode fazer parte dele. A criança tem seu lugar neste, a partir do momento em que pode
participar e ser ouvida, dando a sua perspectiva sobre o tema, conforme seu modo de
compreender o mundo, trazendo materiais e, até mesmo, contribuindo para o que gostaria de
ter a sua disposição no AVA utilizado. Ao interagir, investigar o mundo, os diversos objetos
de conhecimento, a criança transforma-os ativamente em representações e conhecimento,
ponto-chave do trabalho educativo.
A ação de planejar de algum modo proporciona segurança ao professor, às crianças e
aos pais no cotidiano de sala de aula, e esse resultado se dá mais intensamente, quando todos
são chamados a participar e a refletir sobre o assunto. Logo, é possível descobrir
possibilidades para agir e aprender coletivamente. Conforme Xavier (2003, p. 11-12),
“aprende-se

participando,

vivenciando

sentimentos,

tomando

atitudes,

escolhendo

procedimentos. Ensina-se pelas experiências proporcionadas, pelos problemas criados, pela
ação desencadeada”. Nesse sentido, o estabelecimento de princípios norteadores é
fundamental para que sejam alcançados esses objetivos.
Os aspectos citados perpassam o uso pedagógico de AVAs. Nesse estudo, entende-se
que eles podem ser espaços de interações entre os sujeitos, de colaboração, cooperação,
confrontação de opiniões e experiências e de situações desafiadoras, podendo favorecer
também, de acordo com Oliveira (2002, p. 142):
a manifestação de saberes já adquiridos e a construção de um conhecimento
partilhado: símbolos coletivos e soluções comuns. [...] A atividade de outra criança
atrai o olhar por marcar certos objetos [ou ferramentas, lugares no ambiente, por
exemplo] como potencialmente interessantes, dentro de um grande mecanismo de
partilha de significados.

Contudo, há um problema: o uso de recursos informáticos até agora fica restrito às
“aulas de informática”, isto é, confunde-se com uma disciplina, uma aula especializada. Essa
perspectiva impede a realização da idéia de integração ao planejamento e prática pedagógicos.
A atuação desse profissional limita-se a disponibilizar jogos educativos, sem que haja uma
maior análise de sua qualidade, ou a permitir navegar na Internet. Da mesma forma, não são
realizadas ligações com os projetos de sala de aula. Entende-se que o contrário seria um ponto
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de partida para uma ação pedagógica apoiada pela informática, como se tenta indicar neste
trabalho. Conseqüentemente, a intencionalidade para que os processos de interação e as
experiências aconteçam, passa também pela informática na educação. Um aspecto ligado a ela
é que os alunos precisam estabelecer relações, pois não há interesse em registrar se o aluno
memoriza informações, mas sim, se conseguiu reestruturar significações anteriores, produzir
boas diferenciações e construir outras/novas significações. Ou seja, dar lugar, segundo
Barbosa (2006) a uma pedagogia reflexiva, visto que não basta utilizar, nesse caso, os
recursos informáticos, é preciso problematizá-los e produzir novas relações. O conhecimento
passa a ser produto de interação individual e interindividual que ocorre através de trocas
afetivas, respeito mútuo, investimento de interesses e valores, tomada de consciência
(FAGUNDES; SATO; MAÇADA, 1999; BEHAR; KIST; SCHNEIDER, 2004).
Nessa linha, quando os professores começam a “dominar” essas questões e incluem a
informática no seu planejamento, assumindo inteiramente a sua atuação junto a esse recurso,
observa-se que é possível ter alunos ativos também dentro desse contexto. O professor é
orientador de seus alunos na construção de conhecimentos e pode compartilhar as suas
aprendizagens com a turma, estabelecendo com ela uma relação de confiança. Pode, portanto,
ser observador e participante dessas trocas. O professor, a partir da sua disponibilidade, “é
visto como um sujeito que, na sala de aula, também constrói conhecimento: conhecimento
pedagógico sobre o próprio processo de ensino” (MOLL; BARBOSA, 1998, p. 116).
Existem, enfim, dois tipos de planejamento pedagógico que perpassam um ao outro
neste trabalho e que seguem os mesmos princípios do AVA e da prática. Isso é necessário,
pois colabora para o desenvolvimento de arquiteturas pedagógicas, as quais realmente
auxiliam

o

fazer

pedagógico

dos

professores,

com

informática

na

educação.

Conseqüentemente, pensar o planejamento da construção do AVA PLANETA ROODA visa
estimular a que não haja improvisação, para que se realize um trabalho coerente, consistente,
embasado teoricamente nos estudos epistemológicos e pedagógicos, apoiado nesse recurso.
Nessa medida, se faz necessário conhecer o público-alvo do AVA e a criança com quem se
trabalhará em sala de aula (dimensões culturais e cognitivas), bem como o próprio ambiente
virtual de aprendizagem. Isso se mostra fundamental, nessa perspectiva, para a realização de
um planejamento adequado ao contexto de trabalho. Esses aspectos serão abordados nas
próximas seções, demonstrando-se, desse modo, a sua importância dentro do planejamento
pedagógico. Serão apresentadas, ainda, questões teóricas sobre os objetos de aprendizagem.
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3.1.1.1 Visitando a Educação Infantil e os Anos Iniciais do Ensino Fundamental

A Educação Infantil é composta de creche (0 a 3 anos) e pré-escola (4 a 5 anos),
segundo a LDB - Lei nº. 9.394/96 e alterada pela Lei nº. 11.274/2006 que dispõe sobre o
Ensino Fundamental de 9 anos. É uma experiência marcante para as crianças, pois interagem
com seus pares, ouvem e contam histórias, têm experiências musicais, gráfico-plásticas,
motoras e desenvolvem múltiplas linguagens. Elas jogam na sala ou no pátio e através do
computador – quando é possível o acesso – e também se comunicam, interagem com seus
pares; constroem regras, aprendem a leitura e a escrita, assim como estabelecem as relações
lógico-matemáticas. Além dos jogos e da literatura, isso pode acontecer por meio das
discussões na roda, das atividades, da culinária, dos projetos, das brincadeiras, da música, do
teatro, entre tantas outras ações, geralmente em uma perspectiva interdisciplinar. Esse é um
momento rico e inesquecível para quem dele participe.
Já nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, atualmente a partir dos 6 anos, conforme a
referida Lei que amplia essa etapa da Educação Básica, há uma transformação no ambiente de
sala de aula, visto que nessa fase as crianças encontram classes individuais, cadernos, quadronegro. Muitos entendem como início da escolarização formal e, por essa razão, a pressão da
escola e dos pais sobre as crianças aumenta. As quatro principais áreas desenvolvidas pelos
professores neste período são Língua Materna, Matemática, Ciências Sociais e Ciências
Naturais.
Embora existam esses aspectos de ruptura entre as duas etapas, entende-se que o
professor pode dar continuidade à perspectiva interdisciplinar e à pedagogia de projetos da
Educação Infantil também nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. As crianças,
principalmente as que se encontram por volta dos 4 a 8 anos, gostam de histórias de aventura,
de mistério, de notícias, de curiosidades, de fatos inusitados. Esses assuntos de interesse das
crianças podem ser explorados em sala de aula através de problematizações, experimentos,
brincadeiras, jogos, etc., relacionando-os com questões do cotidiano. Logo, os Anos Iniciais
do Ensino Fundamental podem ser, da mesma forma, um tempo muito especial de
descobertas, mesmo porque “nessa fase é difícil delimitar as fronteiras entre o jogo e o
trabalho” (PIAGET, 1978). Por essa razão, destaca-se a importância do lúdico na educação.
As crianças passam por uma transição importante nessa fase, tanto pelo sentimento de que já
são “grandes”, quanto pelas questões cognitivas. Dessa forma, deveria tornar-se um período
prazeroso e não de exigências demasiadas, excesso de atividades e conteúdos, às vezes pouco
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significativos, pondo em dúvida uma efetiva aprendizagem, cenário que transforma, muitas
vezes, a escola em um lugar cansativo, desanimador, quase “doente”.
As crianças da faixa etária entre 4 e 8 anos, selecionada para este trabalho, são ainda
próximas em seus desejos e interesses. As brincadeiras e jogos mostram-se importantes
socialmente para a construção de regras, da moralidade, de sentimentos de dever e do bem
(PIAGET, 1994). A sua atuação entre os pares nas atividades da escola, nas interações, em
cada conquista pelas quais podem discutir, confrontar pontos de vista, valores, significações,
permite a elas o descentrar-se e o avançar na construção de conhecimentos (PIAGET, 1978a;
1984; 1998). Fazer contas, experimentações, trabalhos escritos, produções gráficas,
estabelecer relações com as suas aprendizagens, enfim, tudo é muito diferente e curioso. Essas
colocações não têm a intenção de compartimentá-las em fases e perspectivas pré-definidas,
mas procura-se compreender que existe uma aproximação entre as crianças de Pré-Escola e
dos três anos iniciais do Ensino Fundamental. Essa realidade possibilita pensar um recurso
viável para a faixa etária entre 4 e 8 anos.
Na perspectiva pedagógica deste estudo, a sala de aula deve ser um lugar de se
compartilhar momentos e experiências em uma relação pedagógica de parceria, de constante
interação entre crianças, assim como entre professor e crianças. Para que esse ideal se efetive
faz-se necessário compreender que infâncias podemos encontrar e o que perpassa a sala de
aula.

3.1.1.2 Com Quem os Professores Compartilham a Sala de Aula: as Infâncias

A infância, neste trabalho, será abordada em duas dimensões: sócio-cultural,
especialmente a questão da Ciberinfância, e cognitiva, no que tange às contribuições da
Epistemologia Genética sobre o pensar infantil. A intenção não é fazer uma dicotomização,
pois se sabe que os sujeitos são seres inteiros, independente da faixa etária, das condições
econômico-culturais, etc. Entretanto, essa forma de apresentação serve apenas para deixar
mais claros os aspectos das infâncias que perpassam este estudo, seja acerca do que se
entende como infância, seja em função das crianças participantes da pesquisa.
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3.1.1.2.1 Ciberinfância

Existem, atualmente, muitas discussões e trabalhos sobre o que é/são a infância ou as
infâncias. De acordo com o Minidicionário Enciclopédico Escolar (2000, apud
DORNELLES, 2002, p. 30), infância vem do latim infans e significa “sem fala”, expressão
utilizada para designar os filhos e os parentes de reis de Portugal e Espanha, a partir dos
séculos XVI e XVII, que não tinham direito ao trono. Segundo Dornelles (2002, p. 30),
emergindo como um infante, a criança é vista, portanto, como um ser cuja palavra
não tem nenhum valor e, como tal, um ser que precisa ser protegido e tutelado já que
destituído de poder. Sua dependência não permite que tome determinadas atitudes
frente à vida, que seja responsável pelos seus atos, tornando-se necessário impor-lhe
uma total vigilância, monitoramento e tutoria, pois precisa de constante orientação e
controle do adulto.

Portanto, as duas concepções básicas na história da infância que ainda perpassam as
compreensões sobre criança na sociedade moderna ocidental são a do adulto em miniatura e
da criança como um “vir-a-ser”. A primeira pode ser trazida para nosso momento atual,
caracterizada, por exemplo, por determinado tipo de roupas, calçados, produtos “adultizados”
ou mesmo por aquela infância trabalhadora da roça, do campo, das carvoarias, etc. A segunda
concepção é marcada pela idéia de que a infância é uma ininterrupta preparação para o futuro,
visando o que a criança será e não o que ela é. Dessa forma, esses dois tipos de infância
apresentam a seguinte característica: não se vive o tempo do “ser criança”. De algum modo, a
infância foi historicamente universalizada como uma só para todas as crianças - o que se
coloca em suspenso.
Por outro lado, estudos recentes sobre a infância na história, na sociologia e na
antropologia discutem a possibilidade de pesquisa com crianças, levando em consideração
seus pontos-de-vista (aspecto utilizado também pela psicologia e pedagogia) e suas
compreensões sobre o significado de ser criança e de viver a infância. Assim, as
considerações apresentadas pelos pesquisadores dessas áreas de conhecimento são o da
criança como um sujeito ativo na sociedade, sendo que o diferencial e contraponto à
universalização é a existência de muitas e diferentes infâncias. Logo, a criança passa a ser
compreendida como alguém que pode estabelecer e produzir uma rede de práticas sociais,
interagindo com outros atores sociais e com a produção de sua cultura. Contudo, o adulto que
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com ela convive precisa perceber suas diferenças e historicidade visto que, como afirma
Dornelles (2005, p. 12):
Tratar da infância e de suas invenções a partir do século XVI tem nos obrigado a
repensá-la, tendo em vista que historicamente ela está sempre nos escapando, como
afirma Larrosa. Na medida em que procuramos tirá-la da vida na rua em que vivia
na grande aldeia, colocá-la num espaço e num lugar que construímos para ela, tanto
mais ela continua “fugindo” do nosso domínio. Este é o grande desafio do educador
do século XXI, dar conta das infâncias [grifo da autora] que continuam nos
assustando, escapando de nossas redes, desconfiando de nossos saberes e poderes.

Além disso, cada infância tem modos particulares de ver o mundo (os acontecimentos,
as outras pessoas) e isso é ponto-chave para se compreender o ser criança nos diferentes
contextos históricos e culturais. Da mesma forma, em cada momento histórico existe um olhar
diferente sobre a criança e da criança, permitindo ou não determinados acessos a coisas,
lugares, atividades, tecnologias, compondo, desse modo, um tipo de infância. De acordo com
Heiwood (2004), a criança é o resultado de uma construção social, transformada com o passar
do tempo, e particular, no que tange às questões sócio-culturais de cada sociedade e às
expectativas dos adultos.
A concepção de criança, portanto, na qual se baseia este trabalho é que se trata de
alguém que faz parte da sociedade, estabelecendo relações histórico-culturais (ator social),
interagindo com seus pares e demais membros no seu contexto sociocultural, produtor de
culturas infantis e que tem um modo de pensar muito próprio e particular. Já a infância é um
tempo, tempo de ser criança ou deveria ser, segundo Kohan (2004), um tempo cronológico,
mas também um tempo sentido, do acontecimento, da experiência, em que a criança é e, dessa
forma, tem suas particularidades em relação a esses tempos e seus contextos.
A partir disso, podemos refletir sobre a criança brasileira e sobre as práticas históricas,
sociais e culturais nas quais elas se encontram. Nesse sentido, surge a preocupação da
pesquisa em tratar da “ciberinfância”, ou seja, de olhar para a infância que está afetada pelas
tecnologias. Há cada vez mais discussões e trabalhos sobre inclusão digital. Nosso cotidiano
está repleto de recursos tecnológicos sobre os quais precisamos aprender e dominar para
executar nossas tarefas diárias, entre outras coisas. De algum modo, essas tecnologias
começam também a fazer parte das escolas. E é nesse mundo digitalizado que estão inseridas
as crianças de hoje e onde é constituída a sua “ciberinfância”7, isto é,

7

Termo cunhado por Dornelles (2005).
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[o período dessa] infância on-line, da infância daqueles que estão conectados à
esfera digital dos computadores, da Internet, dos games, do mouse, do self-service,
do controle-remoto, dos joysticks, do zapping. Esta é a infância da multimídia e das
novas tecnologias (DORNELLES, 2005, p. 80).

Os “ciberinfantes”, nos quais se encontram diferentes crianças, nascem em uma cultura
permeada pelas tecnologias digitais, tais como: celulares, computadores, câmeras fotográficas
digitais, pen drives, vídeo games, CDs, web câmeras, filmadoras digitais, DVDs, MP3/MP4
Players, iPod, Internet, entre tantas outras. De algum modo, muitas dessas tecnologias
digitais fazem parte do cotidiano de uma boa parcela da população, em maior ou menor grau.
Reportagens apresentadas recentemente em programas televisivos de rede nacional8
exemplificam essa realidade, mostrando lan houses e as próprias residências, em bairros de
classes populares ou favelas, em que havia computadores e outras tecnologias já
mencionadas, integradas ao cotidiano dessas comunidades.
A nova geração, chamada por Tapscott (1999) de “Geração Net”, considera as
tecnologias e, entre elas o computador, como mais um instrumento para estudar, brincar,
comunicar-se, divertir-se, consumir, etc. Dessa maneira, entende-se que as tecnologias não
são algo perigoso, mas sim, desafiador. As crianças, mesmo sem saber ler e escrever, valemse dos ícones e padrões dos softwares e sites e utilizam desde muito cedo e-mail; jogos online e em CD-ROM; sites dos canais de desenho, de programas infantis e de seus ídolos; chats
e comunicadores instantâneos como o MSN Messenger e assim por diante. Conforme
Dornelles (2005, p. 80-86):
Agora é nos lan houses informatizados que se produzem as infâncias globalizadas e
este é o espaço da cyber-infância. [...] Assim, da cyber-infância fazem parte as
pedagogias culturais que concorrem para engendrar as crianças numa variedade de
espaços sociais, incluindo e não se limitando ao espaço escolar. É domínio dos
cyber-infantes o acesso pela Internet das músicas MP3. [...] Atualmente, também são
produzidos além dos espaços de shopping novos redutos de consumo e lazer dos
infantis como os parques temáticos, os resorts, os clips de músicas e filmes e,
também, a todo o momento se reorganizam os museus, a mídia (revista, TV, cinema,
jornais...), as lojas de departamento, os estádios esportivos, etc., para atender a este
novo consumidor infantil. [...] Desse modo, é fazendo uso destas possibilidades
virtuais interativas que os cyber-infantes encontram novos modos de se sociabilizar
e se produzir como sujeitos infantis hoje.

8

MINHA PERIFERIA. Fantástico. Rio de Janeiro: Rede Globo, 10 de dezembro de 2006. Programa de TV.
Disponível em: http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM599465-7823-MINHA+PERIFERIA,
00.html. Acesso em: 19 dez. 2006.
INFRA-ESTRUTURA DOS BAIRROS POPULARES. Domingo Espetacular. São Paulo: Rede Record,
novembro de 2006. Programa de TV.
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A ciberinfância convive com novos modos de interações entre imagens, sons, escrita, ou
seja, com múltiplas linguagens e meios de comunicação. O efeito disso é a produção de um
novo nicho de mercado, repleto de produtos destinados às crianças e de atrativos até mesmo
para os adultos (CAPARELLI; LONGHI, 2003).
Por outro lado, a novidade que esse tipo de infância produz leva a pensar na necessidade
da criação de uma legislação específica que possa conter abusos praticados na rede contra
crianças, tais como a pedofilia. Contudo, ressalta-se nesta dissertação, a positividade do uso
dessas tecnologias na vida das crianças hoje. Muitos especialistas na área concordam que não
há como bloquear esse uso, uma vez que as tecnologias digitais alcançaram um ponto central,
qual seja, uma maior possibilidade de interação, aproximação, rapidez e acesso a informações
que são propiciadas por esses recursos. Os meios de comunicação como a televisão, o rádio, o
jornal, a revista, seguem o modelo de um para muitos. No entanto, os blogs (diários virtuais),
chats (salas de bate-papo virtual), produções coletivas, fóruns, entre outros, servem-se da
comunicação de muitos para muitos e da autoria coletiva, pois todos os participantes são
responsáveis pelo desenvolvimento desses recursos. Há, ainda, o modelo um para um sobre o
qual funcionam os celulares e comunicadores instantâneos.
Essas ferramentas de comunicação geraram a ressignificação e a incorporação de termos
da tecnologia aos bate-papos, a criação de novas linguagens e abreviações, além da
possibilidade de seus usuários transformarem-se em novas “personas”, em vários momentos
da conversa ou a cada novo acesso. Essa criação pode ganhar vida através da escrita ou de um
avatar, isto é, um boneco/personagem virtual imerso em um cenário onde pode andar, chamar
amigos para conversa (outros avatares/usuários), sentar na praça, etc. Ou seja, o avatar age
nesse cenário, tendo a possibilidade de interagir por meio dele, conforme os comandos do
usuário. Assim, pode-se assumir nos jogos e nas salas de bate-papo uma nova “persona”
através da qual se tem a possibilidade de experimentar os sucessos e os fracassos de escolhas
e ações.
Os jogos também assumem papel importante na ciberinfância, sejam eles em CD-ROM,
sejam em sites, os quais podem ser jogados individualmente ou em grupo, tanto em casa,
quanto nas lan houses. Os jogos em realidade virtual - com maior qualidade em sua interface
gráfica, que, neste caso, pode ser chamada de “gráficos” (constituem os recursos visuais
utilizados para representar elementos reais na tela) - e os MOOs ou MUDs (Masmorra para
Múltiplos Usuários) fomentam a formação de comunidades virtuais, para troca de
informações, notícias de novos jogos, links para downloads, entre tantas possibilidades e
necessidades criadas pelo seu uso. Entretanto, geralmente esses jogos são povoados por
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usuários infanto-juvenis, em razão da complexidade que os caracteriza. Às crianças menores,
restam os sites como os mencionados, CD-ROMs e alguns sites em que se pode manipular
avatares, mas com menos recursos9.
Portanto, a ciberinfância, considerando a infância no período de 0 a 12 anos, abarca uma
série de aspectos: produtos para venda com grande faturamento, diferentes processos de
socialização, produção de novas identidades, publicização de rotinas e idéias nos blogs e no
Orkut (site de relacionamento), autoria coletiva, jogos virtuais, trocas de serviços e downloads
(músicas, vídeos, desenhos animados, leituras, filmes, etc.) e produções de novos usos
intelectivos dos ciberinfantes. Certamente, esse é um mundo novo, rico em criações e
interações. Mas se entende que deva existir paralelamente com o mundo presencial da criança
e deva ser problematizado quanto, por exemplo, às questões éticas. Não se pode deixar de
considerar e “estar atento para o caráter político do entretenimento das crianças, como um
espaço de poder e de políticas de produção de subjetividades” (DORNELLES, 2005, p. 89).
A preocupação do adulto que convive com essa infância será a de gerenciar o tempo de
uso dos recursos digitais e o tempo disponibilizado a eles. O nível de segurança dos locais por
onde a criança está navegando (informações e fotos que disponibiliza, bem como pessoas e
conteúdos com quem/que interage) é outro fator que precisa fazer parte das preocupações dos
adultos que rodeiam essa infância. O uso equilibrado desses recursos deve integrar outros
modos de viver e de aprender na infância, construindo aprendizagens, sem deixar de lado
exploração de brinquedos, tintas, massinhas de modelar, ou seja, os diferentes suportes e
materiais que perpassam as aprendizagens infantis. Mesmo que a criança tenha acesso a
leituras digitais, não se pode perder de vista os livros com suas histórias, encantos e magias
que estimulam a produção de leitores e escritores. As interações presenciais nessas atividades,
de algum modo, possibilitam novas agregações, vivências, experiências e ações na construção
do conhecimento. Todas essas possibilidades – virtuais e presenciais - podem constituir os
artefatos dessa infância de uma forma saudável.
Em virtude de as crianças serem curiosas, estarem abertas para interagir, descobrir e
aprender – isso é um aspecto em comum -, elas acabam por saber manipular, por vezes, com
maior facilidade as ferramentas computacionais. Isso lhes dá certo “poder” diante dos adultos
e estabelece outro tipo de relação entre as gerações, ou seja, as crianças exercem uma

9

No mercado, existem CD-ROMs contendo desde jogos de guerra e lutas de samurais, soldados, monstros, etc.,
até de bonecas, desenhos animados, contos de fadas, personagens medievais, contendo histórias, passatempos,
vídeos, desafios com pontuação e níveis (os mais apreciados, de acordo com as falas das crianças nas entrevistas
deste estudo), bem como treinamentos acerca dos números, letras, cores, entre outros.
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autoridade nesse ponto. Entretanto, ainda é difícil para elas refletirem sobre o uso dos
recursos digitais e sobre seus conteúdos. É nesse ponto que se pode estabelecer uma parceria
bastante produtiva e envolvente para o aprender. Na medida em que se estabelecem interações
entre as crianças com as habilidades técnicas; na medida em que o professor, com suas
orientações e problematizações, atue com seus alunos, tem-se a possibilidade de produzir
novos conhecimentos, de forma crítica e ativa. O desafio que esse cenário impõe aos
professores é o de como “criar” modos de ação pedagógica, fazendo uso dos recursos digitais
e das vivências dos alunos de forma reflexiva (por parte de ambos), respeitando a
ciberinfância.

3.1.1.2.2 Modos de Pensar das Crianças Pesquisadas: o que diz a Epistemologia
Genética

Para compreendermos as questões cognitivas com relação às crianças, especialmente na
faixa etária de 4 a 8 anos, os modos de pensar infantil serão abordados neste trabalho sob o
paradigma da Epistemologia Genética de Jean Piaget. Embora a ênfase do estudo se encontre
nas interações entre os sujeitos em um ambiente virtual – e não das questões lógicas mais
especificamente -, faz-se importante refletir sobre o aluno dessa faixa etária no seu modo de
pensar, para que ajude a ilustrar o contexto de sala de aula e refletir sobre as práticas
pedagógicas em AVAs com esse público.
Assim, Piaget entende que a criança é um sujeito ativo, na medida da sua interação com
o meio (objetos, pessoas, acontecimentos), para construir conhecimento. Segundo Delval
(2002a, p. 64),
o professor precisa, então, conhecer [...] o processo [de desenvolvimento do sujeito]
no seu conjunto, compreender como se processa a passagem das etapas iniciais às
etapas finais, como se dá o aumento dos conhecimentos e da formação de novas
estruturas.

A criança, por volta de 0 a 2 anos, encontra-se no período sensório-motor. Quando
nasce, ela dispõe de condutas reflexas como, por exemplo, sugar, chorar, pegar. A partir da
sua inteligência prática, ela constrói esquemas e o real (noções de objeto, causalidade, espaço
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e tempo) por meio de ações e coordenações desses esquemas. De acordo com Piaget (1978a,
p. 304),
as conexões estabelecidas pela inteligência sensório-motora só chegam a ligar
percepções e movimentos sucessivos, sem representação de conjunto que domine os
estados, distintos no tempo, das ações assim organizadas e que os reflita em quadro
total e simultâneo. [...] [Dessa forma,] só trabalha nas próprias realidades, nos seus
indícios perceptivos e sinais motores, e não nos signos, símbolos e esquemas que a
elas se referem. É, pois, essencialmente, individual, em oposição aos
enriquecimentos sociais adquiridos com o emprego dos signos.

Ao adquirir a capacidade de representar, quando é possível, entre outras características,
imitar modelos ausentes pela imagem mental, a criança atinge o período pré-operatório o qual
se estende aproximadamente dos 2 aos 7/8 anos. Esse novo período, em torno do qual
circunda este trabalho, indica uma sofisticação das ações sensório-motoras, bem como a
capacidade de substituir objetos e acontecimentos por símbolos, quer dizer, representá-los
mentalmente, mas ainda a criança tem dificuldades de explicar como se realiza uma ação ou
de descrevê-la. O jogo simbólico ou faz-de-conta é outra característica dessa fase. A chamada
“função simbólica” do período pré-operatório “é necessária para tornar possíveis as interações
do pensamento entre indivíduos e, por conseqüência, a constituição ou aquisição das
significações coletivas” (ibid., 1978a, p. 14).
De acordo com Macedo (1994), a criança estrutura as representações de forma
justaposta (não consegue organizá-las para formar um todo), sincrética (tem uma percepção
global, não discriminando detalhes) e egocêntrica (dificuldade de descentrar-se de seu ponto
de vista). A criança pré-operatória realiza uma “assimilação sistemática à ação própria (jogo
simbólico, não-conservações, pré-causalidade, etc.) que constitui, ao mesmo tempo, obstáculo
e preparação para a assimilação operatória [com a capacidade de reversibilidade]” (PIAGET;
INHELDER, 1980, p. 97). Assim, Piaget “divide” o período pré-operatório em simbólico (por
volta de 2 a 4 anos) e intuitivo (aproximadamente 4 a 8 anos).
O primeiro subperíodo tem como característica a assimilação egocêntrica. Essa
assimilação “reduz os dados do espaço e do tempo longínquos aos da atividade própria
imediata, e por uma acomodação imitativa que simboliza por meio de imagens particulares a
realidade representada” (PIAGET, 1978a, p. 342). As imagens de uma história, por exemplo,
lhe aparecem “quadro a quadro”. Isso ocorre, porque a criança ainda está ligada a estruturas
perceptíveis, e seu pensamento é intuitivo e não operatório.
No segundo subperíodo, a assimilação e a acomodação tendem a se equilibrar, mas, por
ser ainda um pensamento não-operatório, esse equilíbrio não é permanente, ocorrendo apenas
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quando a reversibilidade é atingida. No caso dos jogos simbólicos, estes começam a declinar,
pois se aproximam cada vez mais da realidade. Entretanto, dá-se início ao simbolismo
coletivo, e os jogos de regras em grupo, começam a despertar maior interesse. O sujeito nessa
fase, ainda, tem como forma de raciocínio predominante a chamada transdução. A criança
classifica, por exemplo, um conjunto ora de acordo com a forma, ora de acordo com a cor. De
acordo com Becker (1998, p. 39):
É uma forma de raciocínio que não dispõe, ainda, da totalidade conceitual. Em vez
disso, e talvez por isso, ela está presa à percepção que a domina. [...] Uma totalidade
em que as partes não têm mobilidade dentro do todo, isto é, não há reversibilidade
entre as partes e em que o conjunto das partes não perfaz o todo; uma totalidade em
que o todo supera o conjunto das partes.

Na etapa das operações concretas, entre 7 e 8 anos (período marcadamente de transição
percebido no levantamento bibliográfico) e entre 11 e 12 anos, a criança começa a ser capaz
de explicar os fenômenos e de coordenar as ações em sistemas. As operações permitem ainda
que a criança realize “grandes progressos na aplicação de noções lógicas, mas ainda continua
apegada à situação concreta em que se encontra” (DELVAL, 2002a, p. 73). Conforme Piaget
(1978a, p. 305), a partir do período operatório concreto “tem-se um sistema de operações que
transpõe as ações exteriores de sentido único para ações mentais móveis e reversíveis; uma
coordenação interindividual das operações e dos resultados respectivos”. Há, também, um
declínio do jogo simbólico, sendo que os jogos de regras e aqueles que envolvem cooperação
assumem maior relevância.
Mas, como coloca Piaget em suas obras, o desenvolvimento cognitivo da criança não é
uma seqüência linear. Sendo assim, esse cenário é um parâmetro para a prática pedagógica,
por exemplo. Desse modo, é possível incentivar a criança “fornecendo-lhe oportunidades
úteis, que a desafiem a avançar. A experiência mostrou que vale a pena apresentar-lhe
problemas que a entusiasmem a transitar para um estádio de desenvolvimento mais avançado”
(BRUNER, 1998, p. 55).
A partir das compreensões sobre as crianças, conforme as dimensões apresentadas neste
estudo, e do planejamento pedagógico que deve ser desenvolvido pelos professores neste
contexto, pode-se pensar nos ambientes virtuais de aprendizagem.
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3.1.2 Ambientes Virtuais de Aprendizagem

O ambiente virtual de aprendizagem (AVA) pode ser definido como a composição de
plataforma (programação e interface) e rede de relações, estabelecidas através dessa
plataforma (cognitivas, simbólicas, afetivas) (BEHAR et al, 2004). Esse recurso pode ser
utilizado em educação presencial, semipresencial e totalmente a distância. Os AVAs são
caracterizados como um recurso que “visa apoiar a aprendizagem, a comunicação, a
colaboração e a coordenação das atividades em grupo. Entende-se que os usuários de um
AVA são aprendizes, independentemente de serem professor, monitor ou aluno” (idem, p. 8182).
O AVA, por essa razão, é fundamentado em três aspectos (BEHAR; LEITE; SANTOS,
2005): epistemológico (como o usuário constrói seu conhecimento através do ambiente),
tecnológico (suporte computacional) e metodológico (prática pedagógica). Dessa forma,
partindo de uma concepção aberta, interacionista sobre o conhecer e de uma metodologia
didático-pedagógica baseada no construtivismo piagetiano, deve-se levar em consideração
alguns pontos básicos para o desenvolvimento de sua plataforma. A perspectiva de software
livre10 utilizada em algumas plataformas permite adequá-las, por meio do seu código, às
demandas da escola, além de poder, em alguns casos, abarcar a questão financeira. As
ferramentas destinadas à interação/comunicação síncrona e assíncrona, ao compartilhamento
de informações, à construção coletiva, à publicação de materiais, a registros pessoais e ao
gerenciamento de turmas, potencializam trocas e a construção de conhecimentos. Além disso,
uma interface agradável com padronização de todas as telas e com localização dos ícones,
proporciona uma fácil navegação e melhor aproveitamento do recurso. Com isso,
compreende-se a importância dos referidos aspectos que fundamentam o AVA desde a
programação, tendo o enfoque pedagógico muito presente, uma vez que o ambiente virtual é
destinado à aprendizagem.
A rede de relações (cognitivas, simbólicas, afetivas) do AVA, aspecto que é parte
importante da prática pedagógica e característico da cibercultura e do ciberespaço, é
estabelecida através das interações e da constituição da coletividade nesse espaço virtual. As
trocas ocorridas por meio dessas interações possibilitam ao usuário construir conhecimento.

10

Segundo a Fundação para o Software Livre e o Projeto GNU, disponível em
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.pt.html, "software livre" se refere à liberdade dos usuários executarem,
copiarem, distribuírem, estudarem, modificarem e aperfeiçoarem o software.
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Assim, interagindo com diferentes objetos de conhecimento, isto é, outros usuários
(professores, monitores e alunos), recursos e funcionalidades do ambiente, materiais e
produções publicados e os seus próprios registros, os sujeitos aprendem de forma individual e
coletiva. De acordo com o caráter hipertextual do AVA, esse recurso, ao mesmo tempo em
que permite uma postura autônoma e independente de cada usuário durante a navegação,
contribui para o trabalho em equipe, o qual conforme Lévy (1998, p. 64-65):
ajuda ao raciocínio, à argumentação, à discussão, à criação, à organização, ao
planejamento, etc. O usuário destes programas para equipes é explicitamente um
coletivo. [...] Todos os membros da organização participam da criação e da
manutenção deste processo de comunicação. Portanto, não são meras informações
que transitam na rede de conversação, mas sim atos de linguagem, que
comprometem aqueles que os efetuam frente a si mesmos e aos outros.

Nessa linha, podemos refletir sobre a importância da utilização dos AVAs pelas
crianças na faixa etária que compreende o presente estudo a qual corresponde ao período préoperacional, como explicitado no subitem anterior. As interações com seus pares de idade são
muito significativas, uma vez que as crianças podem: aprender a construir regras, coordenar
ações e pontos de vista, lidar com sanções, valores de troca, sentimentos, conflitos,
desenvolver uma variedade de formas de comunicação, entre outros. Isso se mostra
importante na superação do egocentrismo, característico nesse período, o que é fundamental
para a vida dos sujeitos. Assim, utilizando-se de Piaget (1975, apud MACEDO, 1994, p. 128),
a partir da faixa etária selecionada neste estudo:
A passagem da ação à operação exige a possibilidade de a criança reconstruir suas
ações no plano da representação, descentrar-se de seu próprio ponto de vista ou de
sua ação, enfrentar o julgamento e aceitar a cooperação do grupo. [...] Isto é, não
basta mais à criança realizar ações; é preciso que fale delas para outrem, que as
reconstitua por via narrativa e que aprenda a descrevê-las por intermédio de
palavras, quadros e desenhos.

Desse modo, pressupõe-se uma postura ativa no ambiente. Logo, essa é uma das bases
sobre a qual se sustenta esta pesquisa e que busca a compreensão de uma arquitetura
pedagógica para AVAs, destinada ao público infantil. Os ambientes ainda podem ser
utilizados para estabelecer contatos dentro da mesma escola, entre escolas, com grupos etários
diferentes.
A adequação das funcionalidades e da interface, portanto, à especificidade do públicoalvo também é importante. As características dos AVAs e do pensamento das crianças
pequenas foram apresentadas indicam que o uso desses ambientes se faz mais significativo na
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Educação Infantil a partir do período pré-operatório, mais especificamente por volta dos
quatro anos. O estudo sobre AVAs destinados ao trabalho com crianças e professores de
Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental requer o entendimento dos recursos
técnicos disponíveis na Internet para esse público e a concepção epistemológica destes.
Ainda, pode-se levantar a importância de uma proposta interdisciplinar que agregue a
articulação das perspectivas tecnológicas e pedagógicas, no uso de um AVA no contexto
escolar.
A interdisciplinaridade nos ambientes virtuais de aprendizagem, nessa concepção
pedagógica, não significa “juntar disciplinas”, mas sim, proporcionar um espaço a fim de que
os sujeitos possam aprender de forma contextualizada, estabelecendo relações entre as
diferentes perspectivas de cada área de conhecimento. Essa outra forma de gerir os conteúdos
oferece aos alunos a chance de aprender a aprender, ou seja, aprender a pesquisar, selecionar,
organizar, interpretar as informações encontradas. Neste processo, o papel do professor é de
orientador, desafiador, problematizador nas discussões e construções realizadas. Os
professores, do mesmo modo, têm condições de compartilhar, trocar experiências com seus
colegas, dinamizando sua prática e aprendendo junto com eles e com seus alunos.
Enfim, observou-se ao longo desse estudo que o uso de AVAs pode proporcionar a
ampliação e o enriquecimento do trabalho presencial em sala de aula. Os usuários podem
também construir sua própria identidade no ciberespaço, na medida da sua interação e da
publicação de suas reflexões, dos dados encontrados para seus projetos, das suas produções.
Todos têm a oportunidade de acompanhar e de se aproximar do seu processo de aprendizagem
e dos colegas nessa construção coletiva, pelo registro no AVA. Conseqüentemente, esses
desafios e descobertas através do lúdico em ambientes abertos podem envolver mais os alunos
no contexto escolar, oportunizando-se, assim, uma relação agradável com o conhecer e
extraindo-lhe o sinônimo de “trabalho duro”, cansativo. Como considera Kulisz (2004, p. 52)
e de acordo com o que se compreende sobre o desenvolvimento de uma arquitetura
pedagógica apoiada em AVAs nesta pesquisa:
Ao organizar seu trabalho pedagógico em um determinado espaço de ensino, o
docente tem a possibilidade de também observar as crianças em ação, prestar-lhes
apoio e coletar material relevante para um futuro planejamento e até para trabalhar
melhor com outros adultos e com a equipe pedagógica. A organização do professor
permite também dar mais oportunidades a todas e a cada uma das crianças.
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Outro aspecto importante a ser salientado são os conteúdos trabalhados por meio do
AVA. Uma das possibilidades é a construção e/ou o uso de objetos de aprendizagem, os quais
serão discutidos na próxima seção.

3.1.3 Objetos de Aprendizagem

Os objetos de aprendizagem são recursos digitais desenvolvidos em blocos ou módulos,
os quais podem ser reutilizados em ambientes virtuais de aprendizagem ou mesmo em sites
para educação, aprendizagem e treinamento, tanto presencialmente, quanto a distância (IEEE,
2005; WILEY, 2000 apud TAROUCO, 2006). Dessa forma, eles podem servir a diferentes
contextos, ampliando as possibilidades de trabalho dos conteúdos existentes no objeto e do
público a explorá-lo, reduzindo o custo na produção de materiais pedagógicos. Por essa razão,
os objetos de aprendizagem despertam, cada vez mais, o interesse dos professores que apóiam
sua prática pedagógica no computador, visto que esses profissionais também podem ser
autores dos seus objetos. Conforme Tarouco et al (2004),
o projeto e desenvolvimento desses recursos, mesmo considerando o uso de
linguagens de autoração demandam muito esforço. [...] Para a produção destes
objetos de aprendizagem é necessária a escolha de ferramentas de autoria adequadas.
Na escolha dessas ferramentas é preciso levar em conta sua produtividade e o grau
de interatividade, pois a construção desses objetos exige elevado tempo no
planejamento e elaboração, assim como nos recursos multimídia a serem utilizados
nestes.

Entretanto, isso depende da complexidade do objeto e da disposição do professor em
criá-los com mais ou menos recursos, já que podem ser utilizadas ferramentas simples como
um editor de apresentações ou de HTML para compor as páginas de conteúdos, juntamente
com vídeos, animações e fotos. O professor pode contar também com a parceria dos seus
alunos, possibilitando maior envolvimento com os conteúdos e com suas aprendizagens. A
formação de uma equipe de professores na escola permite, ainda, desenvolver um trabalho
interdisciplinar, potencializando a reusabilidade dos objetos por meio da construção de
projetos, simulações, animações, entre outros. Através da pesquisa na Web, podem-se agregar
materiais gratuitos e livres ao objeto, com facilidade, bem como reutilizar outros, adaptandoos ao seu contexto educacional. O projeto brasileiro em cooperação internacional com os
países da América Latina, RIVED (Rede Interativa Virtual de Educação), disponível em
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http://rived.proinfo.mec.gov.br, por exemplo, oferece o acesso a objetos de aprendizagem, a
fim de colaborar para o desenvolvimento e a troca de materiais entre os professores da
Educação Básica. De qualquer forma, o planejamento é fundamental na construção desses
objetos e deve respeitar alguns passos, quais sejam: concepção do projeto (idéia/tema, equipe,
conteúdos, objetivos pedagógicos, público-alvo, tipo de aplicação, contexto) e planificação
(seleção e organização dos conteúdos, mapa geral do objeto, interface, navegação, storyboard,
ajustes) (AMANTE; MORGADO, 2001). Após, seguem as etapas de implementação
(desenvolvimento propriamente dito) e avaliação. Desse modo, esses recursos podem fazer
parte de uma arquitetura pedagógica, na medida em que se integrarem ao trabalho do
professor (planejamento e prática), podendo enriquecer as aprendizagens.
Os objetos de aprendizagem, para serem considerados como tal, precisam apresentar as
seguintes características: acessibilidade (possibilidade de acesso em locais remotos),
interoperabilidade (uso de recursos informáticos e módulos produzidos em locais diferentes),
durabilidade (possibilidade de uso em diferentes plataformas, sem necessidade de
reformulação) (FABRE et al, 2003 apud TAROUCO et al, 2004). Atualmente, existem
repositórios, uma espécie de banco de armazenamento dos objetos, que visam multiplicar a
utilização dos materiais, entre eles:

 Nacionais: RIVED; CESTA (Coletânea de Entidades de Suporte ao uso de Tecnologia na
Aprendizagem), disponível em http://www.cinted.ufrgs.br/CESTA, do CINTED/UFRGS
(Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação); Laboratório Didático Virtual da
Escola do Futuro (USP), disponível em http://www.labvirt.futuro.usp.br.

 Internacionais: CLOE (Co-operative Learning Object Exchange), disponível em
http://cloe.on.ca, da Universidade de Waterloo no Canadá; MERLOT (Multimedia
Educational Repository for Learning and On-line Teaching), inicialmente desenvolvido pela
Universidade do Estado da Califórnia e, hoje, em parceria com outras universidades
americanas, disponível em: http://www.merlot.org; ARIADNE Foundation for the European
Knowledge Pool, disponível em http://www.ariadne-eu.org, em uma parceria entre várias
instituições.

Os conteúdos dos diversos objetos podem ser encontrados através do sistema de
catalogação desses repositórios, o qual padroniza as informações sobre os materiais,
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facilitando sua localização. Os OAs podem ser disponibilizados em forma de simples
hipertextos, de aplicativos ou, até mesmo, de animações mais complexas.
Finalmente, pode-se mencionar a colaboração dos objetos quanto às diferentes formas
de aprender, uma vez que o desenvolvedor ao agregar som, imagem, vídeo, etc., aborda o
conteúdo de maneiras diversas e potencializa as possíveis construções de conhecimento do
sujeito. Um projeto de aprendizagem sobre o espaço sideral, por exemplo, em que se tem a
possibilidade de ver fotos, acessar histórias, ver vídeos sobre os planetas, etc., proporciona um
outro modo de lidar com os conteúdos. Assim, os slides, filmes, animações, simulações,
textos, imagens combinadas são um apoio interessante e podem atuar como um mobilizador
da prática pedagógica do professor, que poderá dispor desses elementos, nas arquiteturas
pedagógicas por ele construídas.
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4 METODOLOGIA DE PESQUISA

A partir do problema de pesquisa, objetivos, contextualização e referencial teórico, foi
definida a metodologia de pesquisa. Tal metodologia consistiu, num primeiro momento, do
desenvolvimento do AVA PLANETA ROODA. Em um segundo momento, realizou-se um
curso de extensão e uma monitoria (projeto-piloto) no laboratório de informática da escola
participante. A população da pesquisa foram crianças e professores de Educação Infantil e
Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Trata-se de um estudo qualitativo que tem como
metodologia a pesquisa participante, em que as entrevistas semi-estruturadas, auxiliadas pelos
desenhos das crianças, basearam-se no método clínico piagetiano. Portanto, a metodologia de
pesquisa (figura 2) consistiu-se de: (1) entrevistas e levantamento de sites/AVAs para a
construção do ambiente PLANETA ROODA; (2) curso de extensão e entrevistas para a
formação de professores acerca dos AVAs e das arquiteturas pedagógicas, para que se
pudesse compreender as suas concepções e demandas; (3) monitoria na utilização e
desenvolvimento de APs na escola.
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FIGURA 2 - Mapa Conceitual (síntese dos passos da pesquisa)

4.1 ASPECTOS TEÓRICOS

A pesquisa participante (PP), inicialmente, procurava responder às necessidades de
populações de operários, camponeses, agricultores e índios através da participação desses
grupos. Atualmente, essa metodologia abrange diferentes tipos de estudos, públicos e não só
os mais carentes, com menos voz social e economicamente comprometidos. De qualquer
forma, essa metodologia mostra-se interessante, na medida em que os participantes podem,
realmente, serem atores, ao invés de apenas aqueles que fornecem dados para o pesquisador.
Logo, a PP é vista como uma possibilidade de “resolver a tensão contínua entre o processo de
geração do conhecimento e o uso desse conhecimento, entre o mundo ‘acadêmico’ e o ‘irreal’,
entre intelectuais e trabalhadores, entre ciência e vida” (DEMO, 1984, p. 126). Ainda vale
salientar que a pesquisa participante e a pesquisa-ação são consideradas correlatas neste
trabalho, pois, conforme Le Boterf (1984, p. 72-73), suas bases seguem os mesmos critérios, a
saber:
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A escolha dos problemas a serem estudados não se efetua a partir de um conjunto de
hipóteses previamente estabelecidas pelos pesquisadores; [...] existe entre a pesquisa
e a ação uma interação permanente; [...] intervém em situações reais e não em
situações de laboratório. Trata-se de um trabalho com grupos reais; [...] a
intervenção se dá numa escala relativamente restrita; [...] consiste num processo
educativo.

Neste sentido, a PP, neste trabalho, pode ser explicitada pela participação dos atores
sociais - crianças e professores - na construção e aperfeiçoamento do ambiente PLANETA
ROODA. Da mesma maneira, essa participação se sobressai, na medida em que as professoras
e coordenadoras desenvolveram arquiteturas pedagógicas na sua escola. A atuação da
pesquisadora foi constante, na medida em que, efetivamente, buscou dar às professoras apoio
técnico, incentivo e segurança na utilização pedagógica do AVA e acompanhou as crianças
durante esse processo.
O método clínico piagetiano, em que se basearam as entrevistas, “consiste da
intervenção freqüente do experimentador, em resposta à atuação do sujeito, com a finalidade
de descobrir os caminhos que segue em seu pensamento, dos quais o sujeito não tem
consciência [grifo meu] e que, portanto, não pode tornar explícito de maneira voluntária”
(DELVAL, 2002b, p. 54). Dessa forma, destaca-se a flexibilidade ao longo do processo em
que os sujeitos participam e a possibilidade de ajustar as questões às respostas. Essa
metodologia esteve presente nas entrevistas semi-estruturadas, as quais são, segundo
DELVAL (2002b, p. 147),
perguntas básicas comuns para todos os sujeitos, que vão sendo ampliadas e
complementadas de acordo com as respostas dos sujeitos para poder interpretar o
melhor possível o que vão dizendo. As respostas orientam o curso do interrogatório,
mas se retorna aos temas essenciais estabelecidos inicialmente.

Assim, as entrevistas, além do levantamento de sites e AVAs disponíveis na Internet,
possibilitaram iniciar a construção do PLANETA ROODA.

4.2 CONSTRUÇÃO DE UM AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM

A primeira etapa da pesquisa constituiu-se da construção do ambiente virtual de
aprendizagem, destinado a crianças e professores no contexto escolar, PLANETA ROODA.
Para tanto, a metodologia de pesquisa percorreu o seguinte roteiro: (1) levantamento de sites e
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AVAs voltados ao público infantil, principalmente aqueles visando o contexto escolar, para
conhecer o seu funcionamento; (2) definição de uma escola pública e uma particular,
dispostas a participar da pesquisa11; (3) realização de entrevistas com crianças da faixa etária
de quatro a oito anos (acompanhadas da solicitação da produção de desenhos) e com
professores para construção do AVA12, a fim de compreender o pensamento das crianças
nessa faixa etária e as práticas pedagógicas dos professores, bem como as questões de
planejamento, segundo o referencial interacionista.
Paralelamente, fizeram-se constantes reuniões com a equipe interdisciplinar13 de
educadoras

(epistemologia/metodologia

de

pesquisa/planejamento

pedagógico),

programadores (infra-estrutura computacional) e designer (interface gráfica). O papel da
autora nessas reuniões e no desenvolvimento do ambiente foi trazer, em vários momentos, as
questões pedagógicas para a equipe, em função de suas experiências e reflexões como aluna,
professora de Educação Infantil e pedagoga, assim como leituras sobre Pedagogia e
Informática na Educação. Logo, participei de seu planejamento pedagógico, da busca de uma
aproximação com a escola e seus atores, bem como da apresentação e discussão de propostas
de planejamento e de práticas pedagógicos com os professores, visando ao desenvolvimento
de arquiteturas pedagógicas ao longo do uso do AVA. Ainda foi possível discutir dados
coletados, inclusive na segunda etapa dessa pesquisa. Esses dados auxiliaram a equipe na
construção e aperfeiçoamento do PLANETA ROODA, enfocando tanto a proposta desse
recurso, quanto as expectativas e as práticas pedagógicas do corpo docente e discente, das
escolas pesquisadas. A finalidade do ambiente está em poder servir de apoio ao trabalho dos
professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental das redes de educação pública e
privada, resultando em arquiteturas pedagógicas.
Atualmente, há vários recursos informáticos, via Internet, desenvolvidos nos meios
acadêmico e comercial, que têm por objetivo dar suporte aos processos de ensino-

11

A escola pública foi escolhida pela sua proximidade com a pesquisadora e a escola privada pelo interesse em
pesquisas acerca das tecnologias digitais voltadas à educação. As duas escolas possuíam uma turma por nível
tanto na Educação Infantil (pública), quanto nos anos iniciais do Ensino Fundamental (privada).
12
Este levantamento e as entrevistas da primeira etapa da pesquisa foram realizados de forma conjunta com a
equipe de Educação do NUTED: Ms. Sílvia Meirelles Leite; graduanda de Pedagogia/UFRGS Caroline Bohrer
do Amaral; e Pedagoga/PUCRS Patrícia Mendonça. Esta etapa da pesquisa está descrita, entre outros artigos,
em: BEHAR, Patricia A. et al. PLANETA ROODA: construindo um espaço de aprendizagem para crianças. In:
SEMINÁRIO NACIONAL DE TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO, n. 2, 2005, Caxias do Sul, RS. Anais do II
Seminário Nacional de Tecnologia na Educação. Caxias do Sul, CD-ROM, 2005.
13
Pesquisadores do Núcleo de Tecnologia Digital aplicada à Educação (NUTED) sob coordenação da Prof.ª Drª.
Patricia A. Behar. O NUTED (http://www.nuted.edu.ufrgs.br) é vinculado à Faculdade de Educação (FACED)
e ao Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação (CINTED) da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS).
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aprendizagem. Contudo, um número pequeno visa ao público infantil e estão disponíveis no
idioma português. Foi realizado um levantamento do “estado da arte” em vários sites,
inclusive nos que visam somente divertir. Também se procurou conhecer AVAs diversos,
mesmo os voltados para o público adolescente ou adulto, para obter um panorama geral.
Infelizmente, muitos trabalhos nacionais e internacionais para crianças não são levados
adiante. Por essa razão, a maioria dos ambientes encontrados não possui artigos com uma boa
descrição ou páginas em funcionamento para visitação. No entanto, para fins deste estudo, foi
realizada uma seleção de alguns recursos informáticos disponíveis na Internet à prática
pedagógica com crianças nas escolas, sobre os quais se pode fazer uma melhor descrição,
mesmo que brevemente, apresentada no capítulo 5.
Após esse levantamento, partiu-se para a realização de entrevistas, a fim de conhecer e
compreender os seguintes aspectos: as demandas (gostos, desejos, necessidades) de crianças e
professores de escolas; como imaginavam as ferramentas destinadas à comunicação, ao
estudo e às brincadeiras; suas expectativas e experiências em relação a recursos
computacionais. Além disso, buscou-se compreender as práticas pedagógicas dos professores
e suas funcionalidades com o objetivo de contemplá-las com o desenvolvimento do AVA,
conforme o referencial teórico.
Nessa linha, a população do presente estudo são alunos de Educação Infantil e de Anos
Iniciais do Ensino Fundamental, do município de Porto Alegre. A coleta de dados foi
realizada por meio da amostra delimitada com alunos das turmas Jardim A (18 crianças – 9
meninos e 9 meninas; 2 professores titulares e 1 estagiária) e Jardim B (10 crianças - 5
meninos e 5 meninas; 2 professoras e 1 estagiária), totalizando 28 alunos e 6 professores de
uma escola pública de Educação Infantil de médio porte, mas que não possui laboratório de
informática. Ainda entrevistaram-se as turmas 11 (11 crianças – 7 meninos e 4 meninas; 1
professora) e 21 (16 crianças – 11 meninos e 5 meninas; 1 professora), além dos professores
de Educação Física, Educação Artística, Laboratório de Estudos e Língua Inglesa, bem como
2 funcionários do Laboratório de Informática, perfazendo, assim, um total de 27 alunos e 6
professores de uma escola particular de grande porte. Essa etapa da pesquisa ocorreu no
período de maio a agosto de 2005. Os nomes das instituições foram omitidos, a fim de
preservar os sujeitos participantes da pesquisa, já que esse trabalho poderá ser disponibilizado
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no site do AVA PLANETA ROODA14. O objetivo é estender o seu uso a qualquer instituição
educativa pública ou privada e, não somente, às escolas em questão.
A equipe desenvolvedora do PLANETA ROODA escolheu ambientá-lo no “espaço
sideral”, estabelecendo, a partir disso, um roteiro de entrevista com perguntas de referência,
orientando a investigação. Inicialmente, propôs-se às crianças uma conversa informal sobre
um “programa” para computador, ambientado no espaço sideral. Essa terminologia foi usada
por ser de domínio da maioria das crianças, mesmo as pequenas, conforme se constatou em
conversas informais anteriores às entrevistas, mas se procurou também falar em jogos e sites,
a fim de que não houvesse dúvidas do que se tratava. Com o intuito de compreender a lógica
empregada no decorrer das contribuições, estabeleceram-se perguntas a partir de idéias de
“Como?” e “O quê?”. O roteiro compôs-se das seguintes perguntas, conforme a teoria de
base, o método clínico, sendo complementado com contra-argumentações, a partir de falas das
próprias crianças:
1. O que teria nesse programa? Como seria isso e por quê?
2. Como tu imaginas que será esse programa?
3. Como tu farias para brincar, estudar, conversar com teus colegas?
4. O que poderias usar para fazer essas coisas? Como usarias?
5. Há algo mais que tu gostarias de dizer?
Após responder às questões, solicitou-se que os alunos fizessem um desenho15
ilustrando como imaginavam o programa que haviam descrito, procurando que trouxessem
elementos não referidos verbalmente, apontando influências de aspectos da linguagem visual.
Logo, entende-se que ambos complementam-se. Observou-se que, durante as produções, as
crianças não se mostraram dispostas a comentar, apontando maior interesse em se concentrar
para representar o tema. Em seguida, buscou-se conversar com as crianças acerca de
concepções, vivências e, a partir daí, surgiram aspectos sobre os jogos e sites que elas
utilizam e sobre conteúdos correlatos estudados na escola. Para exemplificar, pode ser citado
o diálogo com as crianças após o desenho. Perguntou-se sobre os personagens ou sobre os
tipos de sites, houve contra-argumentação e menção às idéias como de outro colega ou de
criança menor. Assim, foi possível coletar dados, especialmente, para a interface gráfica do

14

Disponível em http://www.nuted.edu.ufrgs.br/planetarooda.
Pode-se ver alguns desenhos produzidos pelas crianças e que mais se destacaram para a construção do
ambiente no Anexo A deste estudo.
15
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ambiente, como também de quais ferramentas seriam disponibilizadas e como ocorreria seu
funcionamento.
A partir das entrevistas com as crianças, as perguntas destinadas aos professores foram
reelaboradas, enfocando atividades e recursos mencionados pelos alunos. Para isso, propôs-se
também uma conversa informal sobre um programa de computador ou site que apóie a sua
prática pedagógica e o uso coletivo com crianças, cujo tema é o espaço sideral e seus astros
celestes. Nesse momento, foram apresentadas as seguintes questões e realizadas contraargumentações de acordo com o método clínico, em que foram comentadas práticas e/ou
idéias de outros colegas:
1. Conta um pouco da tua prática pedagógica no dia-dia. O que achas importante nela? Que
brincadeiras, brinquedos, objetos e práticas pedagógicas achas que teus alunos mais gostam?
2. O que poderia ter de interessante para desenvolver/fazer nesse programa de computador?
Que atividades seriam interessantes? Como tu imaginas que ele pode ser?
3. Como tu imaginas que os alunos poderiam brincar, estudar e conversar através do
computador? Quais recursos podem ser usados?
4. (Após uma explicação sucinta sobre o PLANETA ROODA)... Como tu usarias este
programa?
5. Que nomes tu darias para uma funcionalidade de perguntas e respostas e outra de
montagem de imagens? Tais funcionalidades foram sugeridas pelos alunos no decorrer de
suas entrevistas.
6. Há algo mais que gostarias de dizer?

Da mesma forma, com essas contribuições foi possível pensar as funcionalidades,
botões, possibilidades para facilitar a compreensão do ambiente pelas crianças e professores,
assim como para colaborar com a prática pedagógica nesse AVA. A partir dos dados
coletados, desenvolveu-se a primeira versão do PLANETA ROODA16. A seguir, visando ao
desenvolvimento das arquiteturas pedagógicas, começou-se a “povoar” o ambiente por meio
de um curso realizado com os professores da escola particular. Essa etapa da pesquisa
proporcionou novas contribuições das professoras para o ambiente17.

16
17

Estes resultados encontram-se no capítulo 5.
Essas contribuições são apresentadas no capítulo 8 – Análise e Discussão dos Dados.
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4.3 CURSO DE EXTENSÃO

Para a segunda etapa da pesquisa, escolheu-se a modalidade “curso de extensão”, uma
vez que a PP tem um cunho também educacional, isto é, tanto os pesquisadores poderiam
“ensinar” sobre os AVAs e suas arquiteturas pedagógicas, quanto os professores sobre suas
práticas e experiências, realizando-se, assim, uma aprendizagem coletiva. Infelizmente, a
escola pública participante da primeira etapa, por vários motivos, não esteve presente e isso
comprometeu a existência de um número mínimo de professores para fins de pesquisa. Desse
modo, essa etapa compôs-se da (1) elaboração/realização do curso de extensão (montagem de
conteúdo e páginas HTML, observação/diário de campo, coleta de registros nas
funcionalidades); (2) entrevistas com professores; (3) análise e discussão dos dados.
No período de realização desse curso18, o PLANETA ROODA encontrava-se em fase de
construção, de modo que das 17 funcionalidades planejadas, 8 estavam em uso. Entretanto,
foi possível realizá-lo. O curso constituiu-se de 9 aulas presenciais, sendo 7 no turno da
manhã, no laboratório do Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação
(CINTED/UFRGS) e 2 no período da noite, no laboratório da escola. Além disso, os
participantes tinham atividades e leituras a distância, totalizando uma carga horária geral de
30 horas. O público e primeiro grupo a “povoar” o PLANETA ROODA compôs-se de 20
professores, incluindo as duas coordenadoras pedagógicas, da Educação Infantil e Ensino
Fundamental da escola particular do município de Porto Alegre. O perfil da turma
caracterizava-se por serem todas mulheres, sem experiência anterior de estudo/uso em um
AVA. As alunas-professoras19 trabalhavam na instituição no turno da tarde, tendo reuniões
pedagógicas semanais com as colegas da sua etapa de ensino (Educação Infantil ou Anos
Iniciais do Ensino Fundamental), nas quais deviam apresentar os trabalhos que desenvolviam
desenvolvendo com sua turma. O laboratório, onde ocorreram os dois encontros, possui vinte
e quatro computadores novos e dois funcionários responsáveis, que auxiliaram os professores
tanto na busca de materiais, quanto nas questões técnicas com os alunos. O uso do laboratório
com a turma precisava ser agendado. Entretanto, pôde ser utilizado pelos professores e alunos
individualmente a qualquer momento, caso algum computador estivesse livre, ou com a
turma, se o laboratório não estivesse reservado.

18

A descrição do curso e seus resultados encontram-se no capítulo 5.
O termo “aluna-professora” será utilizado quando referir-se ao curso de extensão da qual as professoras da
escola participaram.

19
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Os encontros foram disponibilizados em páginas HTML na Web e salvos dentro do
PLANETA ROODA, assim como os textos na funcionalidade Biblioteca. No primeiro
encontro, após as apresentações e um panorama geral do tema, distribuiu-se um roteiro do
curso com os endereços dos sites do PLANETA ROODA e do curso de extensão. Cada aula
possuía um texto inicial, desafios, interações virtuais/presenciais e leituras. A pesquisadora e
a coordenadora, Prof.ª Patricia Behar, ministravam as aulas, e duas graduandas de Pedagogia
realizavam a monitoria, juntamente com a autora deste trabalho. O curso “PLANETA
ROODA: planejando novas práticas pedagógicas em ambientes virtuais de aprendizagem”,
disponível em http://homer.nuted.edu.ufrgs.br/cib2006, apresentou a seguinte configuração:

Telas20

Planejamento Pedagógico
Página inicial*: apresentação dos objetivos
pedagógicos,

da

justificativa,

do

AVA

PLANETA ROODA, da forma de avaliação e da
equipe do curso.
*Tela apresentada no 1º encontro.
FIGURA 3 – Página Inicial do Curso de Extensão

Encontro 1 (12/05/06): Primeiras explorações
do PLANETA ROODA: preenchimento da
Carteira, alteração das Configurações, escrita no
Diário (perspectiva do professor e do aluno),
abordando as impressões, medos, expectativas,
dificuldades quanto à informática na educação,
FIGURA 4 – Tela do Encontro 1 do Curso de
Extensão

ao uso de ambientes virtuais de aprendizagem especialmente o PLANETA ROODA - e ao
curso de extensão. Solicitação da escrita do
Diário

referindo-se

também

às

práticas

pedagógicas envolvendo esses temas, aliadas aos
trabalhos, conteúdos, planejamentos de sala de
aula. Diário como funcionalidade permanente.

20

As telas dos encontros apresentam, originalmente, um menu permanente com a lista dos links para os
encontros, mas este foi retirado nessa tabela para melhor visualização.
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-Tarefa: trazer uma foto pessoal e outra de sua
turma; realizar a leitura dos textos “PLANETA
ROODA: um espaço de aprendizagem coletiva
na escola”, de Patricia Alejandra Behar, Daisy
Schneider, Sílvia Meirelles Leite e Caroline
Bohrer do Amaral (artigo apresentado na
AnpedSul/2006) e “Pedagogos em Rede” de
Márcia Paul Waquil (capítulo de projeto de tese,
apresentado ao Programa de Pós-Graduação em
Educação/UFRGS em 2005).

-Leitura Complementar: relatos de experiências
com Informática na Educação, apresentados no
II Seminário
Educação

Nacional de Tecnologia
(SNTE'2005),

realizado

na
na

Universidade de Caxias do Sul (UCS) e nos
eventos conjuntos III Conferência Internacional
de Tecnologias de Informação e Comunicação,
na Educação (Challenges 2003) e 5º Simpósio
Internacional em Informática Educativa (5º
SIIE) na Universidade do Minho, em Portugal.
Encontro 2 (19/05/06): Inserção de foto pessoal
na Carteira. Exploração das funcionalidades
Administração e Dados da Turma (turma do
Curso - como alunos - e turma "pessoal" - como
professores; inserindo a foto de sua turma) do
PLANETA
FIGURA 5 – Tela do Encontro 2 do Curso de
Extensão

ROODA.

Exploração

da

funcionalidade Fórum (testes na turma, em que a
aluna é professora, e na turma do curso).
Discussão no tópico permanente do Fórum
"Arquiteturas Pedagógicas em EAD (Educação a
Distância)", a partir da leitura dos textos
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indicados no Encontro 1 (tema de casa). Na
primeira mensagem, solicitar que contem quais
atividades

costumam

realizar

através

do

computador, dúvidas e impressões sobre a
prática pedagógica em EAD e também sua
compreensão sobre o que significa arquiteturas
pedagógicas em EAD.

-Tarefa: escolher pelo menos dois textos, dentre
os indicados na página, sobre Mapas Conceituais
para leitura.

-Instruções

complementares:

indicações

de

como salvar figura/foto da Internet para o
computador.
Encontro 3 (26/05/06): Construção de dois
mapas conceituais, por meio da ferramenta
Cmap Tools, abrangendo os temas “o que é
mapa conceitual” e “esboço de planejamento
pedagógico”. Este último será uma síntese/idéia
geral do planejamento a ser desenvolvido em
FIGURA 6 – Tela do Encontro 3 do Curso de
Extensão

duplas, a partir do Encontro 5, na funcionalidade
Projetos. O mapa deve apontar os aspectos
fundamentais básicos para a aluna, quanto ao
seu

planejamento,

de

acordo

com

sua

experiência.

-Leituras complementares sobre educação e
aprendizagem através das tecnologias, educação
a distância,

entre outros, disponíveis em

http://www.eca.usp.br/prof/moran (página do
Prof. José Manuel Moran).
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-Instruções complementares: indicações para a
download e instalação do software Cmap Tools.
Encontro 4 (06/06/06): Conclusão dos mapas
conceituais, salvando como figura (.gif, .jpg ou
.jpeg).

FIGURA 7 – Tela do Encontro 4 do Curso de
Extensão

Encontro

5

(09/06/06):

Apresentação

da

funcionalidade Projeto: criação de tópico de
projeto, inserção de mensagens e de arquivos,
exploração do histórico, edição de mensagens,
exclusão de arquivos/mensagens, exclusão de
tópico de teste. Início do desenvolvimento dos
FIGURA 8 – Tela do Encontro 5 do Curso de
Extensão

planejamentos pedagógicos em duplas. Inserção,
em anexo, do arquivo com o segundo mapa
conceitual

(esboço

pedagógico).
Interação

Exploração

acerca

planejamento

do

das

e

a

planejamento
do

reflexões
prática

Bate-Papo.
sobre

o

pedagógica

desenvolvida em sala de aula.

-Tarefa: leitura de dois dos textos indicados na
página sobre Projetos.
Encontro 6 (16/06/06): Inserção de mensagem
no planejamento iniciado no encontro cinco (em
duplas), a partir do resultado de uma discussão
na

funcionalidade

PLANETA

Bate-Papo.

ROODA;

Relacionar:

planejamentos/práticas

pedagógicas; experiências/reflexões, ao longo do
FIGURA 9 – Tela do Encontro 6 do Curso de
Extensão

curso; leituras para o encontro 6 (tema de casa).
Essa mensagem será a fundamentação do
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planejamento final de cada dupla.

-Tarefa:

Leitura

Pedagógicas

para

do

texto

“Arquiteturas

Educação

a

Distância:

Concepções e Suporte Telemático” de Rosane
A. de Nevado, Marie Jane S. Carvalho e Crediné
Silva de Menezes, apresentado no SBIE 2005.
Encontro

7

(23/06/06):

Finalização

da

construção dos planejamentos pedagógicos:
inserção de objetivos, justificativa e atividades.
Inserção de uma mensagem sobre o que a dupla
concluiu

acerca

da

temática

Arquitetura

Pedagógica e como isso pode fazer parte do seu
FIGURA 10 – Tela do Encontro 7 do Curso de
Extensão

planejamento, visto que está sendo construído
apoiado

em

um

funcionalidade

AVA.

Biblioteca

Exploração

da

inserção

de

e

materiais de duas maneiras: através da pasta
"PLANETA ROODA" na sua área de trabalho e
da Internet, procurando materiais que possam
apoiar o trabalho realizado atualmente em sua
sala de aula, os quais podem ser compartilhados
com os colegas de escola. Se houver bibliografia
no planejamento, inserir também na Biblioteca
do PLANETA ROODA.
Encontro 8 (27/06/06): Discussão, no BatePapo, sobre a construção de planejamentos
apoiados

no

PLANETA

ROODA

(possibilidades, dificuldades, ações e reflexões).
Apresentação de slides do trabalho da Prof.ª
Maria Carmen Silveira Barbosa e comentários
FIGURA 11 – Tela do Encontro 8 do Curso de
Extensão

sobre documentação pedagógica. Exploração da
funcionalidade Documentação Pedagógica.
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Encontro 9 (30/06/06): Apresentações dos
planejamentos.

FIGURA 12 – Tela do Encontro 9 do Curso de
Extensão

Encontro

10*:

Apresentações

dos

planejamentos e avaliação do curso (última
mensagem do Diário).
*encontro reserva, caso as apresentações se
estendessem e se precisasse explorar mais algum
conteúdo
FIGURA 13 – Tela do Encontro 10 do Curso de
Extensão

durante

solicitado
o

curso,

pelas
se

professoras
alguma

ou,

atividade

necessitasse de maior tempo de realização,
avançando no cronograma.
TABELA 1 – Telas e Roteiro do Curso de Extensão

A coleta de dados constituiu-se, então, dos registros no AVA, dos diários de campo
acerca das questões mais importantes do encontro, observadas ou relatadas pelas monitoras e
participantes, bem como das entrevistas. As entrevistas semi-estruturadas foram realizadas
com as professoras titulares das duas turmas de cada nível, quais sejam, Maternal 1, Jardim B
e de 1ª a 4ª séries, as quais se disponibilizaram a contribuir. Entretanto, para fins deste estudo,
analisaram-se somente as entrevistas das professoras do Jardim B na Educação Infantil e da 2ª
série do Ensino Fundamental, porque elas participaram das atividades do PLANETA ROODA
com as crianças na escola. O roteiro abaixo seguiu também o método clínico, metodologia
selecionada para as entrevistas:
1. Quais atividades tu costumas realizar através do computador?
2. Quais são as tuas expectativas quanto ao curso: os temas e os recursos estão adequados?
Houve atendimento às necessidades dos professores da tua escola?
3. Quais são os temas que tu estás desenvolvendo neste semestre? Relata como está sendo
essa experiência.
4. O que tu entendes por planejamento pedagógico? Qual o efeito desse recurso na tua
prática?
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5. O que tu entendes por ambiente virtual de aprendizagem? Estes ambientes possibilitam
uma outra relação com a sala de aula (conteúdos, postura do professor, etc.)? Por quê?
6. De que maneira tu achas que se pode planejar e realizar a prática pedagógica na Educação
Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, através de ambientes virtuais de
aprendizagem? Como isso ocorreria no PLANETA ROODA?
7. Como tu realizas teus registros, acompanhamento e avaliação do teu trabalho e dos teus
alunos?
8. O que se pode refletir sobre o uso de AVAs na educação?
9. Tu gostarias de dar alguma sugestão para o aperfeiçoamento/melhoramento do PLANETA
ROODA? Ele está adequado ao público ao qual se destina?
-Gostarias de dar alguma sugestão ou fazer outra colocação sobre tua prática e sobre os
planejamentos pedagógicos aliados aos ambientes?
-Se tu quiseres fazer uma nova colocação em outro momento, podes inseri-la no teu diário ou
no fórum do PLANETA ROODA.

O objetivo central dessa segunda etapa consistia em discutir e refletir sobre propostas de
planejamento pedagógico em AVAs, através do curso de extensão por meio da formação de
professores. Desse modo, abria-se a possibilidade de sua familiarização aos AVAs e, com
isso, de desenvolvimento de arquiteturas pedagógicas pelos professores, além do
aperfeiçoamento do PLANETA ROODA. Contudo, a temática era muito nova e as
professoras apenas realizaram ensaios nesse sentido. Ou seja, as professoras-alunas
precisavam de maior tempo para explorar esse recurso, compreendê-lo para, então, pensa-lo
incluído na suas práticas pedagógicas. Após o curso, sentiu-se a necessidade de retornar à
escola e, por meio de uma parceria, realizar um projeto piloto em que se usasse o ambiente
com as crianças, a fim de construir arquiteturas pedagógicas. Da mesma forma, foi possível
discutir, durante a prática dos professores, assuntos trabalhados no curso.

4.4 DESENVOLVIMENTO DE ARQUITETURAS PEDAGÓGICAS

Para essa etapa foi possível observar e atuar como monitora de duas turmas de 2ª série
do Ensino Fundamental, uma com 22 e outra com 23 alunos (8 anos de idade em média), nos
meses de novembro e dezembro, e de duas turmas de nível B da Educação Infantil, com 21 e
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22 alunos cada (6 anos de idade em média), no mês de novembro. Essa atividade teve uma
carga horária total de 26 horas, entre reuniões e aulas no laboratório de informática. O espaço
utilizado foi o laboratório da escola, com horários agendados pela coordenação pedagógica,
conforme as possibilidades. As coordenadoras e as professoras acordaram que as crianças não
utilizariam o PLANETA ROODA em casa nessa primeira experiência. Entretanto, alguns
alunos comentaram que o acessaram a distância, pois sabiam seu login e senha. Esse trabalho
teve o acompanhamento da funcionária do laboratório, a qual costuma acompanhar as turmas
e dar o suporte técnico.
Para tanto, a forma de coleta de dados compôs-se dos registros no PLANETA ROODA
e de um diário de campo. Assim, o método de trabalho consistiu em: (1) reuniões prévias com
as coordenadoras e professoras de cada etapa, separadamente (Educação Infantil e Ensino
Fundamental), em função do modo de trabalho da escola, procurando definir suas prioridades,
tempo disponível, objetivos, possíveis atividades a serem desenvolvidas no ambiente e
funcionalidades; (2) reuniões de planejamento, edição dos dados da turma e criação de tópicos
no Projeto; (3) aulas propriamente ditas com as crianças. O acompanhamento foi constante
em todos os encontros em que se utilizou o PLANETA ROODA na escola, exceto o uso
esporádico em sala de aula, visto que a escola investiu em um microcomputador por
série/nível para cada uma das turmas participantes do projeto-piloto.
Por fim, os dados coletados foram agrupados em indicadores que fazem parte de uma
arquitetura pedagógica. De acordo com Moraes (1999), procedeu-se com os seguintes passos
para a análise dos dados: preparação das informações, transformação do conteúdo em
unidades, categorização, elaboração de texto-síntese com interpretação, procurando
compreender os dados coletados. Essa configuração, junto com a teoria estudada, resultou nos
seguintes indicadores em discussão:
1. Contribuições das professoras para o PLANETA ROODA: Fontes e Tela; Documentação
Pedagógica; Diário; Nova Funcionalidade.

2. Elementos das Arquiteturas Pedagógicas:
-Planejamento Pedagógico (Planejamento – ligando o AVA aos projetos da turma;
Planejamento - Registro, Reflexão e Memória do Grupo; Planejamento – Pensando sobre as
interações e reconstruindo comportamentos; Planejamento – avaliando conteúdos e
atividades; Planejamento – implicações na arquitetura pedagógica).
-Recurso Informático (AVA – questões estruturais da escola; AVA – Professor Aprendiz;
AVA – Possibilidades para a comunicação e a interação entre os docentes; AVA – Mudança
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de paradigma; AVA – Organizador do trabalho docente; AVA – implicações na arquitetura
pedagógica).
-Conteúdos (Conteúdos – Interações; Conteúdos – Regras e questões de socialização;
Conteúdos – postura do professor; Conteúdos – implicações na arquitetura pedagógica).

Ainda, são apresentados os resultados acerca da construção do PLANETA ROODA, do
curso de extensão e do projeto-piloto na escola, bem como do desenvolvimento dos objetos de
aprendizagem, nas seções a seguir.
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5 CONSTRUINDO O PLANETA ROODA

O Ambiente Virtual de Aprendizagem PLANETA ROODA, disponível em
http://www.nuted.edu.ufrgs.br/planetarooda, tem como temática o espaço sideral, visto que é
um tema freqüentemente levantado pelas crianças, pois envolve a todos e desperta a
curiosidade, através do mistério, que pode ter certa relação com o processo de descobrir e
conhecer. Esse é um tema que encanta e, geralmente, motiva aprendizagens e a participação
das crianças, as quais se engajam e procuram saber mais sobre o assunto.
A intenção de construir um recurso que possibilitasse o trabalho coletivo e ativo de
alunos e professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental na Internet foi aliada à
disponibilização de funcionalidades, as quais podem potencializar a aprendizagem, os
processos comunicacionais e o gerenciamento de turmas, de acordo com o referencial teórico
deste trabalho. Caracteriza-se por ser centrado no usuário e por possibilitar a personalização
da interface gráfica e a avaliação processual. Assim, seus usuários (professores, monitores e
alunos) podem interagir de várias maneiras no AVA: com outros usuários por meio das
funcionalidades síncronas e assíncronas, dos/com materiais publicados, das/com produções e
registros. Essa composição visa incentivar a realização de trabalhos em grupo e em
intergrupo, assim como a realização de diferentes práticas pedagógicas. Desse modo, entendese que é possível construir conhecimentos, pois a aprendizagem em AVAs com uma
abordagem construtivista ocorre nessas interações com os objetos de conhecimento (PIAGET;
INHELDER,1980; PIAGET, 1973). Nesse processo dialético, surgem desequilíbrios e
possíveis reorganizações de estruturas em novo patamar. Essa base teórica foi determinante
para as escolhas feitas, no decorrer do planejamento do PLANETA ROODA.
Da mesma forma, pretende-se contribuir, através do AVA, para: o desenvolvimento de
propostas desafiadoras de trabalho, por meio das tecnologias digitais, voltadas à comunicação
e à educação; a expressão por meio da escrita e de imagens nas publicações de produções e de
registros; as relações cooperativas e o enriquecimento das experiências realizadas no contexto
escolar. Nesse cenário, o professor age como coordenador de grupos, orientando os alunos nas
suas pesquisas, bem como intervindo com problematizações e desafios. Com isso, busca-se
favorecer a possibilidade de aprendizagens significativas e prazerosas, através de processos
construídos na Internet.
O desenvolvimento do AVA PLANETA ROODA, embora se note que a perspectiva
pedagógica é o foco central, compreende também questões de programação que influenciam
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seu uso e que serão colocadas neste trabalho a título de ilustração. O ambiente foi
desenvolvido como um software livre, com o intuito de permitir adaptações às necessidades
das escolas. Por essa razão, o AVA foi construído com GNU/LINUX, linguagem de
programação PHP, visando à utilização em diferentes navegadores e ao aperfeiçoamento
constante, e, ainda, possui licença GPL. As funcionalidades foram modeladas no padrão de
linguagem UML21, entretanto, algumas (Planeta Arte e Planeta Pergunta, por exemplo) ainda
estão em fase final de programação. Por essa razão, não foram implementadas e nem
validadas.
Um dos pré-requisitos para iniciar o planejamento de um ambiente virtual de
aprendizagem é realizar um levantamento e análise de outros AVAs e sites. Nessa
investigação, buscou-se conhecer também alternativas de propostas interdisciplinares, que
relacionem perspectivas tecnológicas e educacionais. Assim, valoriza-se a constituição de
uma postura voltada à coletividade, também entre professores. Logo, considerou-se nesse
levantamento tanto as ferramentas destinadas à constituição da coletividade via Web, quanto
as produções disponibilizadas pelo corpo docente e discente nesses recursos. Os sites e AVAs
selecionados são os seguintes (tabela 2):

Recurso

Origem

URL

1

Júnior

Tex Edi Net Ltda.

http://www.junior.te.pt

2

Educacional

Positivo

http://www.educacional.com.br

3

Espiguinha

SCETAD/UTAD

http://www.espigueiro.pt/espiguinha

4

SiteCria

LEC/UFRGS

http://oea.psico.ufrgs.br/sitecria

5

Escuninha

CEAMECIM/FURG

http://www.ceamecim.furg.br/escuninha

6

Cooperativa

LEC/UFRGS

http://www.curie.psico.ufrgs.br/coop

7

EduKbr

PUC-RIO e EduWeb

http://www.edukbr.com.br

8

CRIANET

NUTED/UFRGS

http://rooda.edu.ufrgs.br/crianet

9

Cartola

LELIC/UFRGS

http://www.civitas.lelic.ufrgs.br/cartola2

TABELA 2 - Lista de Recursos Informáticos Selecionados

O site JÚNIOR, disponível em http://www.junior.te.pt, é um portal voltado ao público
infanto-juvenil, pais e educadores, desenvolvido pela empresa portuguesa Tex Edi Net Ltda.

21

“O UML é a padronização da linguagem de desenvolvimento orientado a objetos, para visualização,
especificação, construção e documentação de sistema” (BEHAR; PRIMO; LEITE, 2005, p. 56).
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do Grupo Texto Editores. O portal oferece recursos destinados à informação, diversão e
comunicação, além de atividades em áreas diversas, adequados aos três níveis etários que
abrangem a Educação Pré-escolar, o 1º Ciclo e o 2º Ciclo do Ensino Básico de Portugal. Este
site é composto pelas seções: Clube Júnior, Jardim (Jardim de Infância), Bairro (1º Ciclo),
Rua (2º Ciclo) e Escolinha. O Clube Júnior é uma seção deste site que só pode ser acessada
mediante cadastro. A seção dispõe de: E-mail, Adivinhas, Anedotas, Provérbios, Galeria,
Concursos, Jogos, Membros do Clube, Seção de Surpresas, Diário Júnior e Dilemas. Nas
seções Jardim, Bairro e Rua encontram-se recursos adaptados a cada faixa etária, tais como:
atividades manuais; informações sobre Portugal, animais, profissões, esportes, música e meio
ambiente; curiosidades e criação de histórias. Por fim, na seção Escolinha, tem-se conteúdos
organizados, de acordo com os níveis escolares.
O EDUCACIONAL é um portal desenvolvido pelo Grupo Positivo, centrado nas
escolas associadas e disponível em http://www.educacional.com.br. Parte do seu conteúdo
pode ser acessada por qualquer internauta. No entanto, os conteúdos mais específicos, os
recursos e a maioria das ferramentas exigem o cadastro, que é oferecido apenas aos
integrantes das escolas conveniadas. Logo, os alunos, pais, professores e funcionários podem
acessar o portal, de acordo com o tipo de vínculo que possuem junto à escola. Caracteriza-se o
referido portal por oferecer recursos e conteúdos destinados à informação, diversão e
comunicação, bem como atividades em áreas diversas, sendo organizado em Educação
Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Pais e Educadores. Os conteúdos de todos os
níveis de ensino estão disponibilizados através de recursos multimídia, tais como: animações,
exercícios interativos e simuladores. Cada nível escolar apresenta jogos, atividades e
biblioteca, conforme a faixa etária correspondente, além de dicionários, entre outros. Os pais
podem acompanhar on-line a vida escolar dos filhos dentro do portal, através do boletim,
diário de classe, mural. Os professores podem encontrar sugestões de atividades, usando as
ferramentas do portal. Ao associar-se, a escola passa a ter sua própria home page, onde pode
disponibilizar conteúdos e serviços próprios, assim como acessar os serviços do site. Dentre
esses serviços, pode-se mencionar: 1) Professor On-line (atendimento em áreas de nutrição,
direito, psicologia, marketing, biblioteca, educação física e orientação profissional; para tirar
dúvidas por e-mail e pelas salas de bate-papo); 2) Construtor de Home Page; 3) Central de
Jogos (softwares educacionais com possibilidade de interação em tempo real); 4) Central de
Projetos (possibilidade da interação entre as escolas); 5) Sala de Professores (PCN, relatos de
experiências, orientações metodológicas, etc.); 6) Atualidades (reportagens, artigos, fóruns,
entrevistas, lista de eventos, notícias sobre temas gerais e educacionais); 7) Biblioteca (Atlas,
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banco de imagens, informações sobre o Brasil, literatura, datas comemorativas, enciclopédia
multimídia, tradutor); 8) Comunicação (e-mail, bate-papo, fórum, comunicador), 9) Minhas
Informações (agenda, webmail, etc.) e 10) Sala de Aula (links, conteúdo multimídia, desafios,
livros, pesquisa escolar).
O site ESPIGUINHA, disponível em http://www.espigueiro.pt/espiguinha, voltado ao
público infantil, pais, educadores e comunidade escolar, é um portal promovido pela
Universidade de Trás-dos-Montes e Alto Douro, em Portugal, a partir do projeto “Trás-dosMontes Digital/ SCETAD – Apoio às escolas (AE)”. Os conteúdos abarcam o 1º Ciclo do
Ensino Básico de Portugal, disponibilizados em vários canais, tais como: Alunos, Professores,
Exercícios e Jogos, Outros sites, Fórum, Portais e Amigos. Apresenta quatro personagens que
acompanham as crianças pelo portal de forma a tornar a aprendizagem lúdica. É constituído
de duas partes principais: administração (BackOffice) e outra para o usuário comum
(FrontEnd). Foi desenvolvido em linguagem PHP e Macromedia Flash MP.
O SITECRIA está disponível em http://oea.psico.ufrgs.br/sitecria. Trata-se de uma
comunidade virtual de aprendizagem movimentada por alunos (crianças e adolescentes) e um
ambiente virtual, para experimentação a professores em formação. O site foi desenvolvido a
partir da metáfora de cidade. Nele, encontram-se “instituições públicas”, tais como:
Prefeitura, Espaço Jornalístico, Espaço Esportivo e Banca. A Prefeitura permite a
elaboração e a visualização de projetos cadastrados e em andamento, assim como o acesso à
lista de todos os “moradores da cidade”. Ao se cadastrar no site, recebe-se um kit que contém:
1) Guarda-Arquivos (espaço para publicação); 2) Caixa de correio interno (e-mail do site) e
3) Bloco de notas (diário/anotações). O ambiente ainda dispõe do Portal Mix que oferece
Chat, Fórum e um Mural de recados/manifestos. O Cibercidade-Sitecria foi utilizada em
pesquisas da Organização dos Estados Americanos (OEA-2000) e do Laboratório de Estudos
Cognitivos (LEC/UFRGS) (SATO, 2001).
O ESCUNINHA, disponível em http://www.ceamecim.furg.br/escuninha, é um
ambiente virtual de aprendizagem, desenvolvido pelo Centro de Educação Ambiental em
Ciências e Matemáticas, da Fundação Universidade de Rio Grande (CEAMECIM/FURG). O
AVA é destinado ao trabalho realizado por essa instituição com alunos e professores de
escolas da cidade de Rio Grande/RS. Seu mascote é o “Cyber XYZ Platinum Escuna”,
também chamado de “Escuninha”, que convida os usuários a se aventurarem pelo
ciberespaço. Os recursos disponibilizados são: 1) Administração (cadastro das informações do
usuário); Fórum (comunicação assíncrona); 2) Projetos (acesso aos projetos dos quais o
usuário participa e busca por outros publicados no AVA); 3) News (notícias publicadas pelos
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alunos); 4) Chat (salas de bate-papo destinadas à comunicação síncrona); 5) E-mail (acesso ao
serviço de webmail) e 6) Links (endereço de sites vinculados ao projeto e destinados ao
público infantil, com possibilidade de inserção de novos sites).
O COOPERATIVA DO CONHECIMENTO é um AVA voltado aos estudantes de
ensino fundamental de escolas públicas, da Rede Municipal de Porto Alegre (MARASCHIN;
ZANIOL, 2004, p. 75) e pode ser acessado em http://www.curie.psico.ufrgs.br/coop. O AVA
foi desenvolvido pelo Laboratório de Estudos Cognitivos da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (LEC/UFRGS), é ambientado em uma Cidade e foi baseado no ambiente
SiteCria. O AVA Cooperativa do Conhecimento apresenta os seguintes recursos para a
elaboração de projetos: Clube (para a constituição de grupos temáticos, trocas de cartões,
jogos), Condomínio, Escola e Buscador. As ferramentas de interação encontradas são: Fórum,
Chat e Jornal.
O site EDUKBR, disponível em http://www.edukbr.com.br, é um portal desenvolvido
por uma equipe multidisciplinar, através de uma parceria entre o projeto Kbr (da PUC-Rio) e
a empresa EduWeb. Esse portal apresenta diferente sites que disponibilizam conteúdos e
recursos, destinados à interação e à publicação, tais como: Bate-papo, Lista de discussão,
Cadastro e Consulta de projetos, Tutoriais, Glossários, Curiosidades e Links. Os sites
disponíveis são: 1) KIDLINK Brasil (projeto de inclusão digital); 2) Arte Manhas (visa
desenvolver conhecimento, apreciação e a produção das várias linguagens e expressões
artísticas); 3) Estúdio Web (pesquisa e cadastro de sites com conteúdo educacional; 4) Celeiro
de Projetos (cadastro/consulta de projetos de escolas e da participação em atividades
temáticas); 5) Colunas do Portal (envio e consulta de textos referentes à educação); 6)
Leitura&Escrita (disponibiliza atividades relacionadas à leitura e à escrita e o encontro entre
os usuários/autores); 7) Mochila nas Costas (apresenta mapas e informações sobre diferentes
partes do mundo); 8) Oficina de Aprendizagem (enfoca a realização de pesquisas, com dicas
de assuntos, links, jogos para diferentes idades e acesso ao ambiente AULANET); e 9)
Professor On-line (destinado a professores do Ensino Fundamental, que podem cadastrar e
consultar lista de perguntas freqüentes).
O CRIANET (CRIAnça na interNET), disponível em http://rooda.edu.ufrgs.br/crianet,
é um protótipo de uma plataforma de software livre, implementado por uma equipe
interdisciplinar, do Núcleo de Tecnologias Digitais Aplicadas à Educação, da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (NUTED/UFRGS). Caracteriza-se por ser ambientado em uma
casa, de forma que os próprios participantes podem habitá-la e tornarem-se responsáveis por
sua manutenção. Ao entrar no ambiente, o usuário acessa diretamente o grupo no qual está
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cadastrado, tendo na casa um espaço que é compartilhado por todos os “moradores”. Ele pode
contornar a casa e entrar em seus cômodos (Sala, Cozinha, Quarto, Biblioteca, Corredor e
Peça Mágica). Cada cômodo apresenta uma funcionalidade que também pode ser acessada
por um menu superior ou dropdown (menu que, ao se clicar, lista as opções). As
funcionalidades disponíveis são: 1) Fórum/Sala (apresenta as mensagens na ordem
cronológica de envio); 2) Perfil/Quarto (morador pode se apresentar e acessar o perfil dos
colegas); 3) Biblioteca (publicação e visualização dos arquivos do grupo); e 4) Banco de
Figuras (encontrado fora e dentro da casa, nos locais com um ponto de interrogação –
inserção de figuras enviadas pelos usuários) (LEITE, 2003).
O CARTOLA é um AVA voltado para a escrita de textos individuais e coletivos e
destinado

aos

alunos

do

Ensino

Fundamental.

Está

disponível

em

http://www.civitas.lelic.ufrgs.br/cartola2/ e foi desenvolvido pelo Laboratório de Estudos em
Linguagem Interação e Cognição da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(LELIC/UFRGS). Apresenta dois tipos de interface: Administração e Interação. Na primeira,
o professor tem a possibilidade de: 1) gerenciar várias “cartolas” ao mesmo tempo; 2)
trabalhar com várias turmas; 3) alterar cores, elementos e outras configurações; 4) visualizar a
produção realizada por uma turma da escola e de outra que esteja também trabalhando com o
Cartola; 5) acompanhar o fluxo de escrita e edição dos textos no banco de dados. Na segunda,
o aluno deve fazer inscrição para criar um texto, a partir dos elementos que surgem da
“cartola” (figura, som e palavra). Esses textos ficam armazenados em um banco de dados e
tanto podem ser editados, como também serem salvos no computador em formato HTML.
A partir desse levantamento, verificou-se as ferramentas que esses recursos selecionados
possuem - de acordo com as categorias “brincar”, “estudar” e “conversar” – e como são
disponibilizados aos usuários. Pode-se observar também que, além das atividades destinadas
às crianças, também são oferecidos recursos a pais e educadores. As ferramentas encontradas
focalizam, principalmente, informação, diversão e comunicação, entre outras atividades
específicas, de que cada site dispõe, conforme seus objetivos. A maioria dos AVAs oferece
um espaço de acesso livre, mas com determinados serviços restritos aos usuários cadastrados.
Para outros, também é necessário o vínculo a partir de uma escola, o que, em alguns casos, é
pago.
O PLANETA ROODA também possui recursos nos quais, tanto alunos, quanto
professores podem ter um espaço reservado. Entretanto, como o ambiente não é um portal,
não possui conteúdos específicos gerados pela sua equipe, exceto os objetos de aprendizagem,
para formação de professores apresentados neste trabalho. A partir desse levantamento, pode-
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se, ainda, visualizar exemplos de funcionalidades para criação e jogo, tais como o Planeta
Arte, Projetos e Planeta Pergunta.
Em uma perspectiva educacional, apoiada na utilização de AVAs na Educação Infantil e
no Ensino Fundamental, destacam-se, como dito anteriormente, as práticas pedagógicas que
contemplam o trabalho coletivo, enriquecendo e complementando a prática presencial. Com
uma postura voltada à cooperação e à interdisciplinaridade, podem-se compor espaços que
proporcionam a investigação e a multiplicidade de vozes, desafiando e envolvendo as crianças
e professores. Assim, no contexto das escolas, buscou-se compreender também nas entrevistas
os aspectos pedagógicos, lúdicos e relativos à Internet, nas rotinas e práticas relacionados às
categorias que nortearam a escrita do roteiro. Além das entrevistas, foi possível levantar
evidências por meio dos desenhos referentes a três indicadores, quais sejam, interface gráfica,
ferramentas interativas/comunicacionais e prática pedagógica, subsidiando o desenvolvimento
do PLANETA ROODA.
A interface gráfica refere-se à linguagem de comunicação visual, empregada para
atender a critérios de usabilidade (maneira como o usuário se orienta no ambiente) e de design
(disponibilização e aparência dos elementos na tela). Dessa maneira, procurou-se facilitar o
uso do AVA e tornando-o mais atrativo e agradável, pois da interface gráfica dependem as
interações dos usuários com os recursos e com outras pessoas. Uma interface com problemas
e de difícil navegação pode prejudicar o trabalho docente e discente, interferindo na
aprendizagem dos envolvidos. As evidências da presente pesquisa de acordo com as
entrevistas são: ambientes coloridos; naves espaciais com vários botões, janelas redondas e
luzes coloridas; astros celestes (planetas, estrelas, estrelas cadentes, cometas, meteoros,
satélites e asteróides); alienígenas (que falam outras línguas, verdes, com antenas, vários
olhos e bocas, muitas pernas, braços e dedos); astronautas (com capacete para oxigênio, roupa
branca e prata); espaço (com estrelas no fundo, coisas que não foram descobertas, ar puro e
micróbios transparentes).
Quanto ao aspecto pedagógico do PLANETA ROODA, seu embasamento está na
proposta de Behar et al (2004), na qual o professor é pesquisador da sua aprendizagem e da de
seus alunos, influenciando na dinâmica de suas práticas pedagógicas em AVAs. Com base
nas colocações dos professores sobre a importância de utilizar, pedagogicamente, os recursos
informáticos como apoio a suas ações pedagógicas, destacam-se as seguintes evidências sobre
as práticas pedagógicas: promover desafios e jogos interativos, de construção, de raciocínio
lógico, de letras ou palavras; aprender brincando, ludicamente; criar de histórias individuais e
coletivas (em especial); relacionar as pesquisas na mídia impressa, como as da Internet,
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possibilitando que os alunos produzam a partir delas (apresentações, textos, etc.); elaboração
de uma pasta de produções da turma, para a exposição dos trabalhos.
As funcionalidades para interação, comunicação e compartilhamento de produções
foram levantadas nas entrevistas, a partir das respostas sobre os aspectos brincar, estudar e
conversar, tendo em vista que essas foram interligadas. Parte-se do conceito de interação de
Piaget (1973), entendido como um processo complexo de trocas e significações entre o sujeito
com objetos físicos e/ou com ele mesmo e/ou com outros sujeitos, para subsidiar os recursos
destinados à comunicação e ao compartilhamento de produções. Essas evidências surgiram a
partir das falas das crianças e dos professores: jogos (perguntas e respostas, desafios com
diferentes níveis de dificuldade,

regras, cruzadinhas, caça-palavras, adivinhações,

matemáticos); conversas escritas e/ou com som/vídeo (MSN (comunicador de mensagem
instantânea), e-mail, bate-papo, microfones, carta, webcam e telefone); livros virtuais;
recursos para escrever e desenhar; montar imagens – de personagens (escolher roupa, cabelo e
acessórios) e de planetas (escolher o planeta, o cenário e a temperatura).
Assim, foram selecionadas as possibilidades de funcionalidades a serem usadas no
ambiente em construção tanto pelos sites e AVAs pesquisados, quanto pelas entrevistas,
conforme as características que a equipe visava para tal. A partir desses dados, foram
planejadas 17 funcionalidades, sendo que foram desenvolvidas 13 delas, durante a elaboração
deste trabalho. Sua organização no ambiente baseou-se num estudo anterior, realizado com o
AVA ROODA (BEHAR; LEITE; PRIMO, 2005), que classificou as funcionalidades, de
acordo com duas perspectivas: a de vínculo com sistema e a de relação topológica. A partir
disso, propôs-se uma classificação semelhante para o PLANETA ROODA. A primeira
classifica as funcionalidades em “gerais” (disponibilizadas a todos; os usuários são
classificados como Administrador, Docente ou Discente) e “específicas” (da turma e
habilitadas pelo professor, de acordo com a necessidade; os usuários são subdivididos em
Professor, Monitor e Aluno). A segunda classificação, que é relativa à topologia (na barra de
menu ou na área de trabalho), divide as funcionalidades pela sua localização no AVA. As
funcionalidades projetadas para o PLANETA ROODA e que já possuem telas finalizadas são:
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Telas

Descrição
Administração (geral; área de trabalho) –
cadastro, edição e exclusão de turmas e de
usuários

por

um

administrador.

Esse

administrador é o usuário com maiores
privilégios no ambiente.

FIGURA 14 – Tela Administração do
PLANETA ROODA

Anotações

(geral;

barra

de

menu)

-

apontamentos feitos pelo usuário para uso
pessoal. Os usuários não têm acesso às
anotações uns dos outros.

FIGURA 15 – Tela Anotações do
PLANETA ROODA

Bate-Papo (específica; área de trabalho) interação síncrona entre os usuários. As salas,
destacadas de acordo com a cor escolhida
pelo criador, podem ser arquivadas no AVA,
mas também existe a possibilidade de salvar
no seu computador.
FIGURA 16 – Tela Bate-Papo do
PLANETA ROODA

Biblioteca (específica; área de trabalho) publicação

e

organização

de

materiais

(arquivos) e links. Busca os materiais
publicados por título, usuário responsável ou
palavras-chave.

FIGURA 17 – Tela Biblioteca do
PLANETA ROODA
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Carteira (geral; barra de menu) - cadastro e
visualização de informações pessoais, tais
como nome, data de nascimento, “o que
gosta”, “o que não gosta”. Ainda tem-se a
opção de trocar senha.

FIGURA 18 – Tela Carteira do
PLANETA ROODA

Configurações (geral; barra de menu) personalização da interface gráfica por tipo de
fundo e cor.

FIGURA 19 – Tela Configurações do
PLANETA ROODA

Contatos (geral; barra de menu) - lista dos
nomes e dos e-mails de usuários para o envio
de mensagens nas opções: geral, amigos
(contatos selecionados/pessoais) e turma.

FIGURA 20 – Tela Contatos do
PLANETA ROODA

Dados da Turma (específica; área de
trabalho) - visualização dos dados da turma
(funcionalidades habilitadas, descrição, cor,
foto/figura da turma, entre outros), com a
possibilidade de gerenciar e editar para o
professor.
FIGURA 21 – Tela Dados da Turma do
PLANETA ROODA

73

Diário (específica; área de trabalho) - permite
que os usuários façam seus próprios registros
e que o professor insira comentários. Ainda
há a possibilidade de ver os diários dos
colegas (opção habilitada pelo professor nos
Dados da Turma).
FIGURA 22 – Tela Diário do
PLANETA ROODA

Documentação Pedagógica (específica; área
de trabalho) – destinada aos professores e
voltada à construção de um histórico/memória
da turma, pelo registro e publicação de
arquivos,

possibilitando

acompanhar

os

alunos e refletir sobre as suas práticas
FIGURA 23 – Tela Documentação Pedagógica do
PLANETA ROODA

pedagógicas. Os alunos terão a opção de
visualizar sua avaliação, quando liberada pelo
professor.
Fórum (específica; área de trabalho) interação assíncrona entre os usuários, com as
mensagens organizadas de forma hierárquica.

FIGURA 24 – Tela Fórum do
PLANETA ROODA

Projetos (específica; área de trabalho) elaboração

de

projetos

em

grupo

ou

individuais, utilizando texto e publicação de
arquivos em forma de posts. As mensagens
podem

ser

organizadas

crescente ou decrescente.
FIGURA 25 – Tela Projetos do
PLANETA ROODA

em

disposição
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Comunicador (geral; barra de menu) comunicação síncrona entre os usuários que
estão

conectados.

Eles

podem

ser

classificados por turma ou por “todos”. O
usuário ainda pode selecionar a opção visível,
ocupado ou invisível, caso não queira ser
incomodado.

FIGURA 26 – Tela Comunicador do
PLANETA ROODA
TABELA 3: Telas e Descrição das Funcionalidades do PLANETA ROODA

Em fase de finalização de programação e interface, encontram-se as seguintes
funcionalidades:
 Base Estelar (geral; área de trabalho) - compartilhamento de funcionalidades entre
diferentes turmas, possibilitando o trabalho intergrupos. Esta funcionalidade foi construída
para que as turmas possam fazer trabalhos integrados na escola, assim como entre escolas que
utilizarem o PLANETA ROODA conjuntamente. Essa idéia surgiu da equipe de educação do
NUTED e, por meio das conversas com as professoras, foi acatada com entusiasmo.
 Mural (geral; barra de menu) - mensagens enviadas pelo sistema, pelo administrador ou
por um professor.
 Planeta Arte (específica; área de trabalho) - montagem e exposição de imagens, com a
possibilidade de inserção de comentários.
 Planeta Pergunta (específica; área de trabalho) - elaboração de jogos de perguntas e
respostas. A ordem de apresentação das questões pode ser linear ou aleatória.

Como o PLANETA ROODA é centrado no usuário, quando esse acessa o ambiente,
visualiza todas as turmas das quais participa e as funcionalidades gerais (Figura 27). Ao clicar
numa turma, o usuário tem acesso às funcionalidades habilitadas para ela, que são representas
por astros celestes (Figura 28). O AVA possui essa entrada por turma, visto que, durante as
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entrevistas, os professores mencionaram a possibilidade de criar turmas para as disciplinas
que são ministradas por outros professores, tais como Inglês, Artes, Educação Física, assim
como para grupos de estudo, por exemplo, os de reforço (Laboratório de Estudos) oferecido
pela escola participante.

FIGURA 27 – Tela Inicial
(lista das suas turmas)

FIGURA 28 – Tela Funcionalidades
(da turma)

A construção desse AVA tem o intuito de favorecer a integração de um recurso
informático ao desenvolvimento de propostas desafiadoras no trabalho com as crianças,
compondo arquiteturas pedagógicas. Embora o PLANETA ROODA seja fundamentado no
interacionismo piagetiano, o professor tem a opção de selecionar as funcionalidades e de usálas, conforme a sua concepção epistemológica e a sua metodologia de trabalho. Além disso,
pode integrar jogos e objetos de aprendizagem. Dessa forma, os usuários podem constituir o
ambiente de acordo com suas compreensões e perspectivas.
O uso do AVA pelos professores e crianças, a partir da segunda etapa deste estudo,
ajudou a aperfeiçoá-lo, uma vez que permitiu: a correção de erros de programação; a
avaliação das funcionalidades como, por exemplo, a criação de novos botões e da opção de
aprovação dos comentários no Diário, a inserção de paleta de cores na composição de
mensagem em Projetos, entre outros; e o acréscimo de novas ferramentas, tais como a
Documentação Pedagógica22 (já em uso na escola), bem como de outras para serem
desenvolvidas em 2007.

22

A idéia desta funcionalidade foi sugerida pela Prof.ª Drª. Maria Carmen S. Barbosa na banca de projeto de
dissertação e reforçada pelas professoras no curso de extensão.
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6 POVOANDO O PLANETA ROODA: DESENVOLVENDO ARQUITETURAS
PEDAGÓGICAS COM PROFESSORES

O PLANETA ROODA foi “povoado”, durante o período de pesquisas, em dois
momentos que serão descritos a seguir: 1) curso de extensão para a capacitação dos
professores; 2) trabalho com as crianças, no laboratório de informática da escola. Participaram
do curso professores do Maternal (Educação Infantil) à 4ª série (Ensino Fundamental). Na
escola, o projeto-piloto foi realizado com os professores e as crianças do Jardim B e da 2ª
série.

6.1 PLANETA ROODA E OS PROFESSORES

O curso de extensão usou o PLANETA ROODA como base nas interações do grupo e
abordou temas como Educação a Distância, trabalho com projetos, mapas conceituais,
arquiteturas pedagógicas, entre outros, além do uso de ambientes virtuais e das diferentes
funcionalidades disponibilizadas, como descrito no item 4.3. No caso do curso, a arquitetura
pedagógica (AP) encontra-se na composição do recurso PLANETA ROODA, no
planejamento das aulas – exposto no item 4.3 – e nesses conteúdos desenvolvidos através das
páginas e das trocas no AVA. Essa construção foi realizada pela pesquisadora com a equipe
do NUTED. O intuito era apontar para o trabalho coletivo e ativo entre/dos usuários, por
meio desse recurso. A partir disso, procurou-se acompanhar a construção de propostas de
planejamento pedagógico no ambiente, visando ao desenvolvimento de arquiteturas
pedagógicas, para Educação Infantil e Ensino Fundamental, com esses professores. A idéia
era avaliar também o atendimento das necessidades pedagógicas e de usabilidade dos usuários
das escolas e, com o feedback de suas contribuições/sugestões, aperfeiçoar o ambiente
desenvolvido.
Assim, solicitou-se aos professores que registrassem no ambiente todas as idéias,
sugestões e críticas sobre ele e sobre as práticas pedagógicas (das ministrantes do próprio
curso e das participantes), através das funcionalidades. Deu-se ênfase à interação por meio das
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funcionalidades assíncronas, no sentido de incentivar essas profissionais a darem suas
contribuições no Fórum, Diário e Projetos23. Além disso, utilizou-se a funcionalidade BatePapo do ambiente ROODA24, visto que essa ferramenta ainda não havia sido construída no
PLANETA ROODA25, proporcionando também uma vivência de interação síncrona, através
de um AVA. A finalidade dessas proposições era discutir as atividades e as leituras teóricas,
abordadas no curso, procurando que explorassem, ainda, a perspectiva da educação a
distância. Dessa maneira, poderiam experimentar as possibilidades (ou não) de aplicá-la na
sua prática, embora não fosse o foco do curso, mas um fator importante para refletir sobre o
uso dos ambientes. Os objetivos pedagógicos do curso podem ser explicados a partir da
colocação de Pontecorvo (2005, p. 148):
O primeiro aspecto relevante é a execução de atividades práticas e o tipo de
atividades propostas, caracterizadas pela afinidade com a atividade das crianças
prevista no currículo. Essa escolha baseia-se na convicção de que é oportuno
envolver diretamente os professores em atividades que constituem a 'versão adulta'
daquilo que eles próprios deverão, a seguir, propor aos alunos: julga-se que somente
dessa forma seja possível orientar a reflexão para as atividades realizadas, para
compreender os processos mentais envolvidos e as características cognitivas do
conteúdo proposto, os erros que podem advir, os procedimentos de facilitação, etc.
Um segundo aspecto que caracteriza essa formação é a organização em 'dias de
trabalho' relativamente autoconscientes, embora coordenados; essa forma de
proceder tende a graduar as dificuldades e a permitir, no fim de cada dia, que alguns
aspectos específicos da unidade didática em exame sejam revistos.

A respeito disso, foi verificado que os dois primeiros encontros foram de caráter
exploratório, com o esforço de compreender a lógica/estrutura tecnológica do ambiente e das
funcionalidades. Assim como as crianças, as professoras ficaram bastante animadas com as
novidades e a cada nova funcionalidade descoberta, o que foi trazido por elas mesmas,
durante o projeto-piloto na escola.
Havia a necessidade de que as alunas-professoras acessassem o AVA, fora do horário
das aulas, para o melhor aproveitamento do ambiente e dos materiais. Contudo, isso não
ocorreu de maneira uniforme. Muitas delas logo sentiram essa necessidade, outras demoraram
mais tempo. Ocorreu também de algumas não realizarem contribuições, senão no horário das
aulas. Isso aponta os ritmos diferenciados, a carga de trabalho e/ou a pouca familiaridade com

23

As funcionalidades são descritas no capítulo 5.
O ROODA é um ambiente virtual de aprendizagem desenvolvido pelo NUTED/UFRGS, com o intuito de
atender às demandas do corpo docente e discente da UFRGS. Este AVA foi institucionalizado por essa
Universidade.
25
A funcionalidade Bate-Papo do PLANETA ROODA só foi finalizada alguns meses após o término do curso e,
neste momento, encontra-se já testada.
24
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esse tipo de recurso informático. Essa realidade foi expressa nas falas ao longo dos encontros
e durante as entrevistas. Essa situação também se caracterizou no desenvolvimento do
conteúdo do curso. Algumas usuárias já se sentiam familiarizadas com o AVA e buscavam a
aprendizagem, a inserção de materiais e o desenvolvimento de atividades através desse
recurso. Outras participantes, no entanto, que dispuseram apenas do momento dos encontros
para isso, não demonstraram interesse na exploração das possibilidades do ambiente.
Os encontros seguintes, nos quais foram trabalhados os mapas conceituais com a
ferramenta Cmap Tools foram interessantes, pois as alunas-professoras mostraram-se bastante
concentradas e puderam ensaiar planejamentos. Essa experiência as agradou, uma vez que o
uso desse programa poderia otimizar o que já era feito na escola. Já o encontro sobre a
funcionalidade

Projetos

gerou

algumas

dúvidas

e

desequilibrações,

solucionados/compreendidos nas duas últimas aulas. Isso ocorreu em virtude de as
professoras estarem acostumadas a criarem os projetos sem maior participação das crianças, a
não ser em momentos anteriores de levantamento de assuntos, atividades e/ou na própria
execução.
As professoras trabalharam em duplas nessas atividades, conforme estavam habituadas,
o que facilitou a compreensão da lógica do ambiente e a realização das tarefas. Entretanto,
houve apenas ensaios de planejamentos na turma do curso de extensão e nas turmas criadas
pelas professoras, para teste. As justificativas para isso expressas pelas professoras foram: a
novidade do uso de um AVA, especialmente pelas alunas-professoras com mais tempo de
magistério - embora fossem as mais participativas e que demonstravam maior interesse; o
período de desenvolvimento do curso que coincidiu com o de avaliações dos alunos; as
demandas de tempo e de atividades da escola também comprometeram uma maior dedicação
por parte delas. Por essa razão, não conseguiram construir apresentações de suas propostas de
arquiteturas pedagógicas, de acordo com o planejamento do curso. Logo, os dois últimos
encontros direcionaram-se ao esclarecimento de dúvidas, novas explorações, relatos de
experiências, apresentação de esboços de planejamento pela equipe do curso de extensão,
completando 9 encontros e 30 horas-aula. A partir das contribuições das professoras e seu
modo de explorar e compreender o recurso informático em questão, foi possível pensar o
projeto-piloto junto com a coordenação pedagógica e as professoras envolvidas.
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6.2 PLANETA ROODA E AS CRIANÇAS

O projeto-piloto na escola constitui-se, em um primeiro momento, de reuniões para
discussão e planejamento com as coordenadoras, as professoras do nível/série, a pesquisadora
e uma representante do NUTED, a fim de definir o trabalho. Em um segundo momento,
consistiu das aulas com as crianças. As professoras retomaram o funcionamento do AVA e
preencheram os Dados da Turma, ficando para escolher a foto e a cor da turma com os
respectivos grupos. Ainda desenvolveram-se os planejamentos em conjunto, mas a atuação
das pesquisadoras foi de apoio e de sugestões de modo a deixar as professoras seguras quanto
à sua atuação. Ou seja, a AP foi traduzida por meio da escolha do ambiente PLANETA
ROODA, do planejamento realizado através dessas reuniões e dos conteúdos que as
professoras trouxeram para serem contemplados, os quais receberam uma outra forma de
serem trabalhos pela utilização do AVA.
O trabalho realizado com duas turmas do Jardim B da Educação Infantil, em um total de
três encontros, começou com o preenchimento da Carteira. As professoras confeccionaram
uma “carteira” de papel, sendo que o tema de casa era preenchê-la com os pais. Apesar de
dispormos de um tempo relativamente pequeno com as crianças (em torno de trinta minutos),
pois a atividade foi individual, várias crianças ainda conseguiram escolher suas
Configurações, as quais haviam sido programadas para um segundo encontro. Assim, a aula
seguinte, constituiu-se de pequenas correções, da escolha das cores e fundos e da exploração
do ambiente. Exploraram, ainda, a funcionalidade, por meio da visualização de fotos de
passeios e de atividades, assim como de comentários escritos por elas ou com a ajuda da
professora, dos monitores e pesquisadoras.
Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, o trabalho se realizou com duas turmas de 2ª
série. Iniciou-se com o preenchimento da Carteira, escolha das Configurações, primeiros
comentários no Diário, no qual foi feito o fechamento das atividades com o PLANETA
ROODA naquele período letivo. Em seguida, as crianças exploraram a funcionalidade
Projetos. Primeiramente as professoras criaram projetos com os nomes das duplas e lançaram
“charadinhas” de acordo com o trabalho em sala de aula, que foram exploradas, após, em
grande grupo. Em um segundo momento, lançaram a proposta de construírem frases com a
“dupla fantástica” composta de um animal e um objeto. As crianças tiveram uma aula para
visualizarem as frases dos colegas e comentarem-nas. Assim, a partir da “dupla fantástica”
criada, puderam desenvolver uma história, durante alguns encontros, que teve frases como
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motivação e como base inspiradora. Ao final, leram as histórias dos colegas, e as duplas
inseriram comentários.
Essa atividade envolveu, de forma significativa, cada turma nos oito encontros e as
crianças demonstraram interesse especial em inserir comentários a respeito dos colegas. Essa
atividade, inicialmente, gerou alguns desentendimentos entre as crianças, visto que certas
mensagens eram ofensivas, o que proporcionou retomar regras de convivência e realizar
novos combinados, para compor possibilidades de escrita desses comentários.
Esse projeto-piloto foi bastante produtivo para os pesquisadores, professoras e escola,
uma vez que permitiu experimentar o uso de um Ambiente Virtual de Aprendizagem com as
crianças, refletir ao longo do desenvolvimento dos planejamentos sobre esse recurso, mesmo
que informalmente. Essa experiência ainda possibilitou que as professoras pensassem e
repensassem suas atitudes e a de seus alunos, comparando as formas de aprendizagem acerca
do ambiente e de sua utilização.
A partir desse cenário, foi possível analisar, a seguir, os dados desse estudo.

81
7 PRODUZINDO PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA A
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E A CIBERCULTURA: CONSTRUÇÃO DE OBJETOS
DE APRENDIZAGEM

A Secretaria de Educação a Distância da UFRGS, através do Edital 2005_5, promoveu
ações para o desenvolvimento de objetos de aprendizagem (OAs). Desse modo, a autora
participou do projeto, “Produzindo professores de Educação Infantil para EAD e a
cibercultura”, aprovado em abril de 2006, como pesquisadora e desenvolvedora dos objetos
de aprendizagem Ciberinfância, Arquiteturas Pedagógicas para Educação Infantil e
Produzindo Infâncias, sob a coordenação da Profª. Dr.ª Leni Vieira Dornelles. A partir do
curso de extensão 26, promovido pelo NUTED/UFRGS e ligado a este estudo, discutiram-se
esses temas e chegou-se à conclusão de que eram de extrema significância para a formação
continuada de professores. Logo, esses materiais pedagógicos foram elaborados por
profissionais que compõem o GEIN (Grupo de Estudos em Educação Infantil) junto com o
NUTED27. De acordo com as preocupações e demandas das professoras nas entrevistas feitas
durante o curso, foi possível transformar as contribuições delas e as pesquisas/leituras
realizadas até então no planejamento e desenvolvimento dos OAs acerca dos conteúdos,
material de apoio, entre outros, constituindo, assim, o terceiro aspecto das arquiteturas
pedagógicas. O objetivo desses materiais foi colaborar para a atualização e reflexão na
prática. Com isso, torna-se possível discutir as temáticas dessa dissertação em forma de
desafios aplicados em aulas ou cursos de extensão a serem oferecidos à comunidade
acadêmica e escolar. Assim, ampliaram-se as discussões sobre infância, informática na
educação e planejamento em AVAs com o intuito de que os professores pudessem construir
APs com seus alunos. Os objetos de aprendizagem, descritos a seguir, tiveram como públicoalvo os professores de Educação Infantil em exercício, bem como os alunos do curso de
Pedagogia e do Curso de Especialização em Educação Infantil. No entanto, esses materiais
poderão ser usados também pelos professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

26

O curso de extensão é descrito nos capítulos 5 e 7.
A equipe do NUTED para o desenvolvimento dos objetos de aprendizagem teve como participantes, além da
autora deste trabalho e da coordenadora Prof.ª Drª. Leni Vieira Dornelles, a professora colaboradora Drª.
Patricia Alejandra Behar, as graduandas em Pedagogia Caroline Bohrer do Amaral, Ana Paula Frozi de Castro e
Souza, Ketia Kellen Araújo da Silva, Suelen Alves da Silva, o graduando em Publicidade e Propaganda André
Martins Ressel, o graduando em Computação Bruno Nunes Trassante e a especialista em Informática na
Educação, Daiane Mérici da Luz Almada Costa.

27
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O desenvolvimento desses objetos exigiu um planejamento pedagógico conforme as
seguintes etapas baseadas em Amante e Morgado (2001): seleção dos temas de cada objeto;
indicação do público-alvo, contexto de utilização e dos objetivos pedagógicos; delimitação
dos conteúdos. Em seguida, ocorreu a criação das metáforas para a interface gráfica;
montagem da estrutura de cada objeto (storyboard – uma espécie de guia/mapa do site -, tipo
de navegação28, tela inicial com interface gráfica própria, Apresentação, Desafios, Material de
Apoio (textos, hipertextos e apresentação de slides), Glossário

e Guia

(dicas

instrumentalizadoras e de uso pedagógico dos recursos). Realizou-se, ainda, pesquisa e
seleção em sites de busca, revistas e jornais digitais, eventos na área de Educação, tanto de
artigos científicos, quanto de material multimídia. A partir do planejamento e do
desenvolvimento desses materiais, elaboraram-se páginas HTML e vídeos de entrevistas. A
partir da finalização do conteúdo de cada objeto e das mudanças necessárias ao longo do
processo de desenvolvimento, construiu-se a interface gráfica, utilizando as ferramentas
Macromedia Flash 8 (para os três objetos), Autodesk 3D Studio MAX (Produzindo Infâncias e
Arquiteturas Pedagógicas para Educação Infantil) e Corel Draw 11 (Ciberinfância). Em
seguida, procederam- se os ajustes finais.
O tipo de navegação é definido pelo professor - livre ou seqüencial - conforme os seus
objetivos quanto ao uso do OA, podendo utilizar os desafios disponibilizados que sejam do
seu interesse pedagógico. Algumas indicações, tais como de utilização das ferramentas, de
criação de projetos, de experiências em informática na educação, podem ser encontradas no
Guia, inclusive para o aluno. As páginas apresentam um menu fixo, a fim de que o usuário
não se sinta perdido durante a exploração do material, podendo retornar à tela central ou
navegar por meio dos botões. Os storyboards dos objetos são apresentados em forma de
mapa, servindo também ao usuário como uma síntese do que ali se pode encontrar. Os
desafios, de modo geral, contêm:
 introdução com perguntas norteadoras;
 textos para leitura (artigos científicos, reportagens, entrevistas em texto e/ou em vídeo,
apresentações de slides);
 leituras complementares ou links interessantes como para uma rádio Web;

28

De acordo com Amante e Morgado (2001), há quatro tipos de navegação: linear ou seqüencial, hierárquica
(com um núcleo central, seguindo a lógica dos conteúdos), não-linear (navegação livre) e composta (navegação
livre, mas com sugestões de alguns percursos de acordo com a natureza da informação apresentada).
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 tarefas/avaliação, tais como crônica, memorial, comentário, pesquisa na Internet,
resultados de entrevistas com crianças e na escola, apresentação, resenha crítica, vídeo, mapa
conceitual, artigo e projeto;
 uso de recursos informáticos (Webnote (mural virtual), editor de apresentações, blog
(diário virtual) ou PLANETA ROODA, entre outros) para publicação das produções e
interação entre os participantes.

Os

materiais

encontram-se

disponíveis29

nos

sites

http://www.ufrgs.br/faced/gein/objetos, http://homer.nuted.edu.ufrgs.br/ei/index.htm e em
CD, para quem não tem acesso à Internet. Da mesma forma, estão cadastrados no repositório
CESTA, disponível em http://www.cinted.ufrgs.br/CESTA, para multiplicar as discussões e o
conhecimento sobre essas temáticas e torná-las reusáveis. Nesse repositório não há
necessidade de seguir um padrão determinado, apenas se deve preencher um formulário
eletrônico com as especificações do material.
Esses objetos poderão ser utilizados na íntegra ou apenas alguns de seus desafios,
segundo as características de um OA, em disciplinas da graduação em Pedagogia e da pósgraduação em Educação Infantil da Faculdade de Educação da UFRGS. Essa primeira
experiência se destinará à avaliação dos materiais por usuários. Essa validação não foi
possível realizar, particularmente, com a turma do curso de extensão, visto que não houve
tempo hábil para a conclusão dos OAs, ainda em 2006.

7.1 OBJETO DE APRENDIZAGEM “CIBERINFÂNCIA”

O tema Ciberinfância é comum em reportagens de várias mídias e mostra-se uma
preocupação dos professores e dos pais, o que foi evidenciado também no curso de extensão,
apontando a pertinência para o desenvolvimento desse objeto de aprendizagem.
O objetivo pedagógico deste tema para um OA é o de discutir a Ciberinfância,
abordando questões como a história das infâncias, os aspectos socioculturais e da área da
saúde e suas relações com a sociedade informatizada. Por meio dessas questões, visou-se

29
Os objetos também serão incorporados, futuramente, ao PLANETA ROODA como conteúdo, no caso de
haver curso de formação de professores, acerca das temáticas desses objetos de aprendizagem.
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disponibilizar ferramentas para experimentação e debate sobre este tema, procurando dar
subsídios para reflexão sobre as práticas pedagógicas na Educação Infantil.
O OA Ciberinfância possui como interface gráfica uma sala com objetos que compõem
lan houses, quartos infantis e salas de escolas de Educação Infantil, como mostra a figura 29
da tela inicial. Nessa metáfora procurou-se contemplar os lugares por onde as crianças ou os
ciberinfantes transitam. Assim sendo, os objetos que a compõem em forma de um link são:
Apresentação (mural; figura 30); Desafios (vídeo game; figura 31); Glossário (computador;
figura 32); Guia (jogos – blocos de letras; quebra-cabeças; figura 33); e Material de Apoio
(livros; figura 34).

FIGURA 29 – Tela Inicial
OA Ciberinfância

FIGURA 30 – Tela Apresentação
OA Ciberinfância

FIGURA 31 – Tela Desafio
OA Ciberinfância

FIGURA 32 – Tela Glossário
OA Ciberinfância

FIGURA 33 – Tela Guia
OA Ciberinfância

FIGURA 34 – Tela Material de Apoio OA
Ciberinfância

Os desafios, em um total de sete, são compostos por assuntos que perpassam a
ciberinfância de algum modo. São eles: TICs (Tecnologias da Informação e da Comunicação);
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Saúde e Computador; Computador, Infância e Escola; Prós e Contras (do uso do computador
pelas crianças); História da Infância; Ciberinfância; e Projeto (trabalho final). Esses desafios
são compostos, basicamente, de materiais escritos em forma de texto, hipertexto ou em
apresentação de slides, e os modos de avaliação abrangem atividades (pesquisas, crônicas,
comentários, artigos, memoriais, projetos) em diferentes ferramentas, tais como blog,
webnote, fórum, editor de slides, entre outros, além da sugestão de uso do PLANETA
ROODA.
O storyboard do objeto Ciberinfância apresenta-se da seguinte maneira, como mostra a
figura 34:

Tela Bem-Vindo

Tela Inicial

Apresentação

Desafios

Desafio 1

Material de
Apoio

Glossário

Web

Desafio 2
Desafio 3
Desafio 4
Desafio 5
Desafio 6
Desafio 7
FIGURA 35 – Storyboard OA Ciberinfância

Guia

Web
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7.2 OBJETO DE APRENDIZAGEM “ARQUITETURAS PEDAGÓGICAS PARA
EDUCAÇÃO INFANTIL”

A compreensão sobre o que significa “arquitetura pedagógica” é fundamental para o uso
de AVAs na Educação, visto que a expressão pode indicar o modo de trabalho do professor e
o seu planejamento quanto ao uso dos recursos informáticos, interligado aos projetos da turma
ou a uma prática “espontaneísta”, descontextualizada do trabalho de sala de aula. Essa
perspectiva foi o ponto-chave na escolha desse tema, pois ela é fundamental para uma prática
pedagógica apoiada no computador que seja de qualidade. As entrevistas realizadas na
segunda etapa deste estudo apontaram o interesse das professoras em aprender sobre as APs e
a dificuldade de entendimento do que essas arquiteturas significam, bem como de sua
implicação na prática.
Este OA teve o objetivo de discutir questões acerca do planejamento pedagógico na
Educação Infantil, especialmente vinculando-o aos ambientes virtuais de aprendizagem.
Desse modo, visou instrumentalizar os professores para a utilização desse recurso, bem como
possibilitar a compreensão sobre as APs e sua aplicação no fazer pedagógico nessa etapa da
educação escolar.
Para discutir esse tema, estruturou-se o OA Arquiteturas Pedagógicas para Educação
Infantil em módulos, quais sejam, Educação Infantil, Ambientes Virtuais de Aprendizagem e,
finalmente, Arquiteturas Pedagógicas (APs). Os dois primeiros apresentam uma visão geral
sobre a temática a qual dá nome ao módulo, apresentando suas particularidades. O terceiro
procura fazer as conexões entre os módulos anteriores, conforme o próprio conceito de AP, e
discutir as especificidades do tema. O PLANETA ROODA foi sugerido como uma
possibilidade para interação e publicação das produções, quando o objeto estiver
inserido/integrado na proposta de uma disciplina.
A metáfora da interface gráfica30 foi representada por uma escola em que, ao entrar-se,
encontra-se um corredor com três portas: uma para a sala de Educação Infantil (módulo de
mesmo nome), outra para a sala de informática (módulo Ambientes Virtuais de
Aprendizagem) e a terceira para a ludoteca (módulo Arquiteturas Pedagógicas). Os módulos
podem ser explorados livremente, mas se indica no Guia, que o usuário realize primeiro os

30
A interface desse objeto não estava finalizada até a conclusão desse trabalho, pois o projeto se estendeu até
fevereiro, mas poderá ser visualizada no site.
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módulos Educação Infantil e Ambientes Virtuais de Aprendizagem, a fim de que haja melhor
compreensão sobre o tema das arquiteturas pedagógicas. O material de apoio e o glossário são
expostos em um menu permanente. A estrutura desse objeto de aprendizagem foi representada
da seguinte forma:
 Geral: Apresentação, Material de Apoio e Glossário.

-Metáfora Módulo Arquiteturas Pedagógicas: ludoteca.
 Desafios: Lego, blocos, brinquedo de montar;
 Guia: jogo de trilha;
 Depósito de Ferramentas: caixa de brinquedos;
 Vídeos: TV.

-Metáfora Módulo Ambientes Virtuais de Aprendizagem: laboratório de informática.
 Desafios: computadores;
 Guia: manual;
 Depósito de Ferramentas: estante com softwares;
 Vídeos: Projetor/Data show.

-Metáfora Módulo Educação Infantil: sala de aula.
 Desafios: estante de jogos e materiais;
 Guia: caderno com espiral;
 Depósito de Ferramentas: tapete, almofada, porta-livros;
 Vídeos: TV de papelão.

O link Depósito de Ferramentas compõe-se de indicações de softwares, ambientes
virtuais de aprendizagem e lista de “links interessantes”. Já o Vídeo apresenta todos os vídeos
inseridos no OA para serem acessados a qualquer tempo. Os desafios são baseados nas
questões acerca do que significa cada temática e o planejamento pedagógico a partir delas.
Por fim, os materiais disponíveis são textos, hipertextos, apresentações de slides e vídeos. A
avaliação pode ser feita por meio de ferramentas de interação e de publicação de produções de
um AVA, editor de apresentações, bem como de mapas conceituais e criação de projetos.
O storyboard do objeto Arquiteturas Pedagógicas para Educação Infantil tem a seguinte
configuração:
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FIGURA 36 - Storyboard OA Arquiteturas Pedagógicas para Educação Infantil

7.3 OBJETO DE APRENDIZAGEM “PRODUZINDO INFÂNCIAS”

Para além da ciberinfância, outros aspectos são problematizadores e representam
questões importantes na produção das infâncias atuais e que precisam ser discutidas
paralelamente a ela. As falas das professoras durante o curso presencial, no ambiente e nas
entrevistas, bem como as pesquisas de conteúdos para os objetos anteriores, corroboraram
essa necessidade. As entrevistas, especialmente, indicaram as relações entre passado e
presente, infância das professoras e de seus alunos, brinquedos antigos e brinquedos novos,
políticas da escola e da sala de aula, em relação a esse novo contexto surgido com a
informatização da sociedade, entre outros.
O objetivo pedagógico desse objeto foi discutir, teoricamente, questões históricas,
sociais, culturais e políticas que perpassam e produzem as infâncias. Objetivou-se, ainda,
promover reflexões a propósito dos aspectos que surgem nas rotinas com crianças e que
apontam a constituição de diferentes infâncias.
Na metáfora buscou-se criar um cenário que remetesse a essa produção na
contemporaneidade. Desse modo, a interface gráfica, como mostram as figuras 37 e 38 é
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composta de um baú iluminado, por onde saem fotos de crianças com objetos/situações
(antigos e novos), que podem produzir as infâncias.

FIGURA 37 - Tela Inicial (início da animação)
OA Produzindo Infâncias

FIGURA 38 - Tela Inicial (final da animação)
OA Produzindo Infâncias

As telas dos elementos que compõem o objeto, quais sejam, Apresentação (figura 39),
Desafios (figura 40), Glossário (figura 41), Material de Apoio (figura 42) e Guia (figura 43),
seguem o mesmo padrão de interface, utilizando cor de destaque para palavras importantes.

FIGURA 39 – Tela Apresentação
do OA Produzindo Infâncias

FIGURA 40 – Tela Desafios do
OA Produzindo Infâncias

FIGURA 42 – Tela Material de Apoio
do OA Produzindo Infâncias

FIGURA 41 – Tela Glossário do
OA Produzindo Infâncias

FIGURA 43 – Tela Guia do
OA Produzindo Infâncias

Os desafios abordam os seguintes assuntos: Políticas para Infância; Mídias; História da
Infância; Gênero, Sexualidade e Corporeidade; Artes; Brinquedos e Brincadeiras;
Afetividade; e Artigo (final). Os materiais utilizados são: textos, hipertextos, vídeos e
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apresentações de slides. A avaliação pode ocorrer na forma de construção de páginas HTML,
vídeo, painéis, entre outros.
O storyboard do OA Produzindo Infâncias é composto pelos links:

FIGURA 44 - Storyboard OA Produzindo Infâncias
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8 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

Os dados coletados nesta pesquisa foram muito ricos e possibilitaram refletir sobre
modelos pedagógicos, currículo, relações de poder, questões escolares, interações entre os
sujeitos e tantos outros aspectos. No entanto, foi necessário fazer um recorte no estudo,
devido ao tempo disponível para a sua elaboração. Assim, primeiramente, abordaram-se
pontos acerca das contribuições das professoras para o PLANETA ROODA. Em seguida,
tratou-se de questões a respeito dos elementos que compõem a arquitetura pedagógica:
planejamento, recurso informático (AVA PLANETA ROODA) e conteúdos. Logo, procurouse analisar esses dados para responder a questão-problema de como desenvolver arquiteturas
pedagógicas na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

8.1 CONTRIBUIÇÕES DAS PROFESSORAS PARA O PLANETA ROODA

Ao longo do curso e do projeto-piloto na escola e na interação com as professoras, foise aperfeiçoando o PLANETA ROODA, como por exemplo:

1) Fontes e tela

 Aumento do tamanho das fontes nos espaços para escrever (campos), para facilitar a leitura
por parte das crianças.
 Inserção de paleta de cores para fonte em Projetos. Essa sugestão resultou do projeto com a
“Dupla Fantástica”, no qual as crianças deveriam destacar aquela “dupla” de que mais haviam
gostado.
 Aumento do tamanho das telas. As telas foram desenhadas na configuração 800 x 600,
pensando nas escolas que possuem computadores antigos com monitores de 15 polegadas. No
entanto, isso dificultou a leitura em computadores com outra configuração de vídeo31.

31

Essas sugestões estão em estudo pela equipe do NUTED para uma próxima versão.
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2) Documentação Pedagógica

A Documentação Pedagógica foi ressignificada por algumas professoras. Muitas
entenderam-na como uma funcionalidade para exposição dos pareceres descritivos, embora
tenha sido estudada no curso, como espaço para registro e reflexão cotidiana. Assim, as
contribuições32 para essa ferramenta foram as seguintes:
 Espaço público onde o professor exponha os materiais da turma, servindo também para o
“conselho de classe”;
 Espaço restrito para cada aluno (privado), onde esse e seus pais acessem o material
disponibilizado pelo professor de forma exclusiva;
 Inserção de comentários na aba pública da Documentação Pedagógica, o que já haviam
sugerido para a funcionalidade Diário.

3) Diário

A preocupação da equipe durante a construção do PLANETA ROODA foi de preservar
um espaço privado (Diário) no AVA para as crianças, já que, pela experiência com adultos,
estes não aceitaram a publicação das suas mensagens. Contudo, as professoras acharam
interessante torná-las públicas. Isso se mostrou bastante importante para os alunos. Desse
modo, ocorreram alterações no PLANETA ROODA para dar conta dessa solicitação, a saber:
 Acessar o diário dos colegas.
 Possibilidade de escrever comentários para eles.
 Possibilidade de o aluno arrepender-se de um comentário realizado e poder excluí-lo, pois
algumas crianças podem fazer comentários ofensivos, como ocorreu na escola durante o
projeto-piloto.

4) Nova Funcionalidade

As professoras tiveram a tarefa de publicar fotos, materiais, resultados de projetos,
periodicamente aos pais por meio de CD, e-mail, página HTML e também de forma impressa.
Por essa razão, perceberam no PLANETA ROODA um recurso que as auxiliaria nesse
trabalho. Dessa maneira, houve a sugestão de criação de uma funcionalidade para
32

Estas idéias surgiram durante o debate em sala de aula e já foram incorporadas ao ambiente.
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comunicação entre a escola-família, como um jornal da escola. Essa funcionalidade terá como
nome “Planeta-Notícias”33.

8.2 ELEMENTOS DAS ARQUITETURAS PEDAGÓGICAS

Nesse item serão discutidos e analisados os dados coletados sobre os elementos das
arquiteturas pedagógicas. Será subdividido nas seguintes seções: 8.2.1 – Planejamento
Pedagógico, 8.2.2 – Recurso Informático e 8.2.3 – Conteúdos.

8.2.1 Planejamento Pedagógico

1) Planejamento – ligando o AVA aos projetos da turma

Nas entrevistas, as professoras do Jardim B mostraram-se muito abertas e dispostas a
usar o ambiente, enquanto as professoras da 2ª série ficaram mais reticentes, colocando
poucas opiniões sobre o PLANETA ROODA e dando respostas breves na entrevista. No
entanto, a prática pedagógica na escola apontou o oposto: uma grande abertura das últimas e
resistência das primeiras.
O trabalho na Educação Infantil, embora tenha havido insistência por parte da
pesquisadora quanto à ligação com projetos em andamento, não se concretizou. O trabalho
centrou-se, assim, na instrumentalização das crianças para uso do ambiente.
Essa posição das professoras, juntamente com a coordenação, foi surpreendente, pois o
discurso nas entrevistas e nas colocações feitas pelas funcionalidades do AVA indicava outro
tipo de trabalho. Ou seja, o tempo é novamente um fator destacado, o medo de enfrentar na
prática a ação pedagógica com o recurso, entre outros aspectos de possíveis justificativas.
Logo, ficou evidente que as professoras ainda não se apropriaram do recurso e da perspectiva
de integrá-lo ao planejamento pedagógico e aos conteúdos, desenvolvendo APs. De acordo
com a professora A na entrevista:

33

Em fase de estudo pela equipe do NUTED.
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Professora A: Evidentemente que esse recurso, [o PLANETA ROODA] nós gostamos. Acho
que vocês têm todo um preparo muito grande em cima dessas coisas. A mim me assusta, porque
vocês dominam muito essa questão tecnológica, da informática e é maravilhoso, porque eu adoro
professor. Posso não ser uma excelente aluna, mas eu adoro ter contato com o professor. Eu acho que
o professor também é especial. É o símbolo de que aprender é muito bom sempre. Então, eu fiquei
muito feliz de início, né, essa turma ficou com muito receio de: -será que vamos conseguir? Mas,
hoje "tá" muito mais claro na medida em que vocês trouxeram projetos e nós vimos que, “puxa, é
isso que a gente trabalha!”. Exatamente isso que nós trabalhamos no Jardim B. Só nos falta sentar e
explorar. Eu acho que é falta de tempo.

Em alguns momentos, a observação levava a crer que o direcionamento das atividades
no laboratório de informática era, em primeiro plano, da sua técnica e, em segundo plano, das
professoras, tornando o trabalho quase que improvisado. Essa prática ocorreu de forma
diferente do exposto na entrevista, em que os técnicos do laboratório eram colocados apenas
como auxiliares na busca de materiais e na colaboração quanto à parte técnica. Apesar disso,
as professoras já faziam uso do computador em casa e na escola, bem como da Internet:
Professora A (entrevista): Nosso trabalho é direto. Todo nosso planejamento é feito via
computador desde que nasce o planejamento. A equipe toda se reúne. No caso, estamos falando de
projeto. Aí, para o ano todo já: planejamento, reunião de pais... Computador se trabalha uma vez por
semana, temos uma vez por semana livre e o trabalho é feito através do projeto também. Todo o
projeto a gente conversa com a equipe do núcleo de informática e já pensamos junto o que vai ser
realizado de acordo com o projeto. Por exemplo, no projeto atual eles aproveitam a Internet também
pra fazer pesquisa. O pessoal do núcleo preparou material e apresentei no data show pra eles.
Depois, eles próprios fizeram a visualização no computador das imagens. No segundo momento,
eles fizeram desenhos baseados naquilo que assistiram.

As professoras foram surpreendidas pelo interesse e concentração das crianças,
comentado pela professora B durante o projeto-piloto:
Professora B: Olha só, nunca vi esses aqui [apontou para alguns meninos] tão concentrados e
envolvidos em uma atividade!
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Algumas crianças escreveram comentários34 e também tiveram a iniciativa de visitar a
carteira dos colegas:
Menina; 6 anos (sobre o PLANETA ROODA): EU ACHEILECAU EUTANBEN ACHEI
MUITOLECAU EU ACHEI TAOLECAU CENAUSEUUCIFAZER.

Menino; 6 anos (sobre o passeio e o AVA): EU ADOREI OPASEIO A FAZEDA REFUJO E
OPLANETA ROODA.

No caso das professoras da 2ª série, o aspecto do planejamento pedagógico foi mais
intenso e apoiado pela coordenadora que participou da sua construção. A escolha das
funcionalidades também se deu em conjunto, tendo o apoio de uma professora auxiliar que
costuma trabalhar com as duas professoras. Segundo elas:
Professora C (2ª série; Bate-Papo): Os projetos visam à busca, à descoberta, à construção de
um conhecimento. [...] Tem projetos que acabam se desdobrando e virando outro projeto menor [o
que parece que aconteceu com o PLANETA ROODA].

Professora D (2ª série; Bate-Papo): Desafiamos os nossos alunos a criar, descobrir,
empreender! [...] A idéia é deixar as crianças criarem a partir de um tema e buscar apoio para
executar.

De acordo com a professora A (Jardim B), a perspectiva de trabalho com projetos é
muito forte nessa instituição, assim como a preocupação quanto à recepção das atividades
pelas famílias – aspecto bastante presente, especialmente na Educação Infantil:
Professora A (Bate-Papo): Trabalhamos projetos com foco na construção das aprendizagens e
com focos empreendedores! Trabalhamos também com projeto pesquisa! [...] Excelente a experiência
de trabalhar com projetos, há um envolvimento total dos alunos na construção e desconstrução das
aprendizagens... [...] Aliás, os projetos servem para atender as necessidades específicas também, nem
sempre é possível trabalhar todas as áreas, pode ser utópico! [...] A equipe de professores se reúne
num primeiro momento para definir os projetos. [...] De acordo com os conhecimentos prévios dos
alunos... [...] As famílias estão bem receptivas, mas concordo com a coordenadora o processo é lento!

34

As telas onde se encontram as falas das crianças no PLANETA podem ser visualizadas no Anexo B.
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Especialmente no que diz respeito às famílias, as professoras da Educação Infantil
destacaram seu receio em apresentar o PLANETA ROODA, embora isso tenha ocorrido em
uma semana de comemorações da escola. Os possíveis questionamentos dos pais sobre o
Ambiente Virtual e os projetos demonstravam sua insegurança diante da novidade, o que se
pode notar também e relacionar com a dificuldade em construir as propostas de planejamento.
Para desenvolver uma AP, conforme expresso no capítulo 3.1, é preciso ter clara a concepção
pedagógica e epistemológica para a prática com recursos informáticos. Na medida em que as
professoras resistiam à inserção da idéia do uso de AVAs na escola e estavam aprendendo
sobre o recurso, a ligação entre Ambiente Virtual e os projetos da turma tornou-se mais
difícil, como se pode inferir das falas expostas acima.

2) Planejamento - Registro, Reflexão e Memória do Grupo

Um recurso que auxilia no planejamento e em sua avaliação, entre outras possibilidades,
é a funcionalidade Documentação Pedagógica, sobre a qual se estudou no curso. Essa
ferramenta foi utilizada, efetivamente, apenas por uma das professoras (2ª série) que a
ressignificou, tornando-a um diário, sem contar com a possibilidade de inserir mensagens
dentro dos tópicos. De qualquer forma, o Ambiente Virtual pôde auxiliar nessa memória, o
que foi aproveitado pelos Projetos e pelo Diário das crianças. Nessas funcionalidades, por
exemplo, buscou-se ter esse lugar de registro das atividades, pensamentos, avaliações, entre
outros, gerenciado pelo professor. Ou seja, procurou-se também favorecer a criação de um
espaço privado de registro e de reflexão para o professor. O processo de escrita encontrou um
espaço que pode ser privado, ou público e compartilhável de maneira a estar
permanentemente sendo reinventado, reconstruído. Nele também é possível apresentar a
avaliação de cada criança, isto é, os conteúdos, projetos, problemas de pesquisa que puderam
ser mais explorados nessa dimensão. Essa opção de prática pedagógica a partir dos ambientes
foi bem recebida pelas professoras35.

3) Planejamento – Pensando sobre as interações e reconstruindo comportamentos

A inserção de comentários foi explorada pelas crianças como uma brincadeira, ao
mesmo tempo em que trabalhavam a ortografia e a gramática, bem como as suas regras.

35

Entretanto, há um confronto com as exigências da escola e com a postura centralizadora do professor.
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Menino (8 anos; Diário): Eu gostei do Planeta Rooda porque a atividade de mandar mensagem
para os outros era legal.

Menina (8 anos; Projetos): OI ALI EU TINA SEI QUE EU ERREI NA PALAVRA BOM
VAMOS EU FIZ SEM ESPAÇO. BOM MAS AINDA ESTÁ BONITO O SEU TRABALHO.

Concorda-se com Pontecorvo (2005, p. 247) quando coloca que:
A principal característica de uma atividade cognitiva que se desenvolve em um
contexto de interação é estar exposta às avaliações críticas dos outros interlocutores
que não estão satisfeitos com as declarações dos outros. Portanto, diálogo e oposição
explicam e sustentam uma atividade argumentativa coletiva.

Nas primeiras explorações do Diário, as crianças fizeram comentários “maldosos” umas
com as outras, o que possibilitou que se trabalhassem questões acerca de respeito, ética,
sentimentos dos colegas, etc. Para isso, após uma conversa com a turma, confeccionou-se,
coletivamente, um cartaz com as regras, as quais foram retomadas ao ser acessado,
novamente, o PLANETA ROODA. Combinou-se que os comentários seriam apagados e que
seriam feitos novos, buscando-se refletir sobre como os colegas poderiam recebê-los. A esse
respeito, expressa Pontecorvo (2005, p. 67):
Com efeito, a “potência” dos contextos de conflito de opiniões para explicar e
argumentar não é, geralmente, utilizada na escola para fins de aprendizagem: os
professores não consideram que a troca e a comunicação entre crianças e jovens
possam ser tidas como uma fonte e um auxílio para a aprendizagem [...]. Em geral,
não são previstos momentos de real discussão (e, portanto, de possível conflito), nas
quais esteja em questão um problema de conhecimento.

Esse aspecto da interação e do conflito precisou, dessa forma, estar previsto nos novos
passos do planejamento, contribuindo, significativamente, para a aprendizagem das crianças.
Por isso, o uso de Ambientes Virtuais de Aprendizagem exige um planejamento diferenciado,
destacando sua novidade em relação à aula presencial. Essas falas e conflitos que surgem nos
corredores, no pátio e na sala de aula, entre as crianças, foram destacados nos registros,
facilitando uma ação pedagógica problematizadora e uma aprendizagem significativa sobre
essa questão. Logo, não há como transpor o presencial ao virtual, visto que há algo, como diz
Dornelles (2005) que escapa. O AVA pôde potencializar as interações entre os sujeitos,
passando a ser uma parte importante do planejamento e, conseqüentemente, da arquitetura
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pedagógica. Desse modo, o tipo de recurso informático a ser utilizado precisa ser sempre bem
definido, problematizado e reorganizado, tendo em vista questões como essa, para cuja
intervenção o professor precisa estar preparado. Apenas a instrumentalização não é suficiente,
pois se perde a riqueza da ação pedagógica com um AVA. Dessa maneira, até mesmo os
resultados das interações tornam-se conteúdo a ser explorado com atenção pelas crianças,
exigindo a observação e orientação do professor.

4) Planejamento – avaliando conteúdos e atividades

Observou-se durante os diferentes momentos e atividades do percurso que há uma
exigência da escola e dos pais por uma rotina repleta de conteúdos e atividades os quais,
muitas vezes, não são significativos para os alunos e não são vistos como primordiais pelos
professores. Os alunos reclamam por ações, trocas, conhecimentos que se aproximem dos
seus interesses, das suas necessidades, das tecnologias que utilizam na sua ciberinfância.
Algumas crianças demonstram grande satisfação em ajudar os colegas, em lhes mostrar como
navegar pelos sites, o que se pôde notar em muitos encontros no laboratório da escola. Os
professores vêem-se no meio desse cenário, tendo que orientar seus alunos, porém
necessitando serem orientados, formados para essa nova configuração perpassada pela
cibercultura e os recursos informáticos. Por esse motivo, se faz importante observar e refletir
sobre esse contexto e sobre o desenvolvimento das arquiteturas pedagógicas.
Pode-se observar também o “problema” frente à quantidade de tarefas e a rapidez com
que devem ser cumpridas por alunos e professores. São muitos eventos e projetos para os
quais o professor tem que disponibilizar sua energia e trabalho. Conseqüentemente, acaba-se
por ter pouco tempo para aprofundar os assuntos ou conhecer e agregar recursos à prática
pedagógica. Contudo, nossa cultura vem incentivando cada vez mais essa postura, talvez em
função da grande competição, de um modo geral, entre as pessoas, fomentando a busca
incessante pela novidade. Acaba sendo a escola fast foods: compra-se, come-se rapidamente,
mal sentindo o gosto do alimento e compra-se mais outro. Ou seja, corre-se para novas
atividades “urgentes”, sendo que essas devem ser logo terminadas para se encontrar outras. A
qualidade é posta em cheque. Mesmo sem o uso do computador, considerado o responsável
por essas práticas também nas escolas, a pressa por “consumir” novos conhecimentos, novas
atividades, é bastante presente. Se pudéssemos resumir em uma expressão, seria a
insatisfação permanente. Logo, ficam as perguntas: em que medida o aluno e o professor
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constroem conhecimentos significativos? De que forma isso é organizado e registrado? Qual é
a memória desse trabalho?

5) Planejamento – implicações na arquitetura pedagógica

O planejamento pedagógico, como abordado no referencial teórico deste estudo, é
também um mecanismo de reflexão do “para quê”, uma forma de observar, criteriosamente, a
prática. Esse movimento faz-se necessário, quando se considera o uso de Ambientes Virtuais
de Aprendizagem, tendo como finalidade uma prática pedagógica de qualidade. Ouvir as
crianças nos seus desejos e demandas, bem como refletir sobre a possibilidade de participação
das famílias, já que o ambiente pode ser usado a distância, como fizeram algumas crianças
envolvendo seus pais por iniciativa própria, é fundamental nessa perspectiva. Logo, esse
planejamento necessita levar em conta: a postura ativa dos usuários, a escolha dos conteúdos
e atividades, as interações entre os sujeitos, a formação do professor para o uso de recursos
informáticos, compreensão sobre os alunos e suas experiências nesse sentido, além do próprio
recurso a ser utilizado.

8.2.2 Recurso Informático

1) AVA – questões estruturais da escola

A primeira questão que se pôde abordar diz respeito à instituição “escola”. Nesse
espaço, surgiu um problema de estruturação e organização que a tecnologia exige. Isso
envolve um tempo maior de dedicação para as pesquisas, exploração do conteúdo dos
softwares e dos sites, interação que se dá, por exemplo, através das descobertas, etc., e gera
tensão nos professores.
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Professora B (Jardim B; entrevista): -Eu acho que é possível sim. Eu “tava” agora ali falando com a
coordenadora e ela “tava” me dizendo: “ai, quanta coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo!”. Aí,
eu disse: “vamos fazer tudo isso, mas a gente vai ter que tirar alguma coisa pra fazer outra”. Então, eu
acho que a gente tem que seguir adiante nesse ambiente virtual, é uma coisa do nosso tempo. A gente
tem que tirar umas coisas antigas que a gente fica ainda se segurando e que a gente não precisa mais.
A gente tem a outra. Então, aquilo que a gente tinha antigamente que criança pequena tem que
trabalhar no concreto. O que que é o concreto? Será que trabalhando no computador eles tem tantas
alternativas pra explorar o concreto? Eles não precisam estar pegando com a mão pra ser trabalhado o
concreto. A gente tem que se organizar na escola pra ter horários pra poder usar o computador. A
gente já falou lá na Educação Infantil que a gente tinha que ter uma sala apropriada pra eles. As
cadeiras são grandes, coitadinhos, eles não conseguem alcançar, tem que subir 3 andares e eles são
pequenos, lá... Até subir a gente já perdeu não sei quanto tempo e chega lá tem que se organizar. Eles
tinham que ter uma sala ou na própria sala, o que seria o ideal. Eu acho que nas escolas particulares
até poderia. A gente sabe que tem escolas que tem. Ou ter um núcleo de informática pra Educação
Infantil. Adaptar às necessidades deles.

Professora A (Jardim B; entrevista): Imagina que amor! Trabalhar com a professora B é assim. Eu
me apaixono muito rápido. Ela puxa. Essas coisas do passado que não servem mais, ela tem mais
facilidade de fazer isso. Eu acho que é bem o momento de tentar tirar as coisas do passado e adaptar.
Não é jogar fora, mas adaptar.

Então, como concluíram as professoras entrevistadas, a informática na educação,
especialmente o uso de AVAs, passa por uma série de pontos: organização da estrutura da
escola e de seus gestores, dos conteúdos ou do currículo, das experiências do professor e de
sua formação, que pode ser tanto acadêmica, quanto uma formação continuada. O uso das
tecnologias é parte do cotidiano e algo irreversível, podendo apoiar significativamente o
trabalho de professores e alunos, conforme as discussões explicitadas no capítulo 3 deste
trabalho. Assim, quando isso é compreendido, os educadores dispõem-se a tornar possível
essa inclusão da tecnologia na rotina escolar. Para isso, as professoras destacaram no curso de
extensão a necessidade de estarem preparadas para esse trabalho. Segundo Fróes (2007),
não se trata, portanto, de fazer do professor um especialista em Informática, mas de
criar condições para que se aproprie, dentro do processo de construção de sua
competência, da utilização gradativa dos referidos recursos informatizados: somente
uma tal apropriação da utilização da tecnologia pelos educadores poderá gerar novas
possibilidades de sua utilização educacional.
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Professora B (Jardim B; entrevista): O ideal é fazer assim ó: eles estão lá pesquisando umas coisas, o
que é isso, vamos fazer isso, como vamos chegar lá... Então, o ideal é nesse momento vamos lá?
Vamos. É como a gente faz em casa, né? O que é isso? Eu vou lá acesso, ok, escolhe. Então, se nessa
aula a gente tivesse uma sala à disposição, etc. Assim, como a Biblioteca que se a gente precisar de
um livro a gente tem na hora, a gente vai lá e busca o livro. A informação, o trabalho com o
computador também vai ser.

Professora A (Jardim B; entrevista): E eles não aceitam mais, não tem como. Nós temos uma
atividade, eu já vi isso, dependendo da situação eles dizem: “ai, que chato! Não quero!”. Isso porque
eles já olharam em casa. A gente tem que notar, né? Como a gente "tava" falando antes, eles nos
puxam para isso.

Nesse sentido, concordo com Gouvêa (1999), quando coloca que
O professor será mais importante do que nunca, pois ele precisa se apropriar dessa
tecnologia e introduzi-la na sala de aula, no seu dia-a-dia, da mesma forma que um
professor, um dia, introduziu o primeiro livro numa escola e teve de começar a lidar
de modo diferente com o conhecimento – sem deixar as outras tecnologias de
comunicação de lado. Continuaremos a ensinar e a aprender pela palavra, pelo gesto,
pela emoção, pela afetividade, pelos textos lidos e escritos, pela televisão, mas agora
também pelo computador, pela informação em tempo real, pela tela em camadas, em
janelas que vão se aprofundando às nossas vistas, pela simulação.

Muitos professores já compreenderam esse novo cenário que inclui sua formação e
outras práticas pedagógicas, mas precisam que a escola também realize esse movimento
reestruturando-se nos seus aspectos físicos e pedagógicos. Desse modo, estará apoiando seus
educadores, a fim de que possam sentir-se seguros nesse novo percurso. Esse aspecto foi
significativo para a postura reticente das professoras da Educação Infantil.

2) AVA – Professor-Aprendiz

Uma outra questão que se apresenta é a do professor como aprendiz. O professor,
historicamente, por ser o “ensinante” demonstrou na pesquisa uma enorme dificuldade de
colocar-se na posição de “aprendente”, como se não estivéssemos nesse processo
permanentemente. Esse foi o primeiro obstáculo no uso do Ambiente Virtual de
Aprendizagem na escola, visto que este recurso exige atividade e interação por parte de/entre
todos, retomando a perspectiva da colaboração e do respeito mútuo. Esse olhar, então,
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“briga” com os valores do professor ou com a sua experiência de muitos anos na sala de aula.
Contudo, segundo Tardif (2003, p. 149):
A Pedagogia não pode ser outra coisa senão a prática de um profissional, isto é, de
uma pessoa autônoma, guiada por uma ética do trabalho e confrontada diariamente
com problemas para os quais não existem receitas prontas. Um profissional do
ensino é alguém que deve habilitar e construir seu próprio espaço pedagógico de
trabalho de acordo com limitações complexas que só ele pode assumir e resolver de
maneira cotidiana, apoiado, necessariamente, em uma visão de mundo, de homem e
de sociedade.

Observou-se uma dificuldade dos professores em se envolver mais profundamente, além
do medo do que escreviam para as colegas, as coordenadoras. Entretanto, houve um
movimento de algumas professoras em direção ao uso de recursos como os AVAs, mas isso
não aconteceu integralmente. Como disse a professora A, isso é um processo lento. E ainda:
Professora A (Jardim B; Bate-Papo): Os projetos sempre trazem surpresas e desdobramentos, aliás,
nós aprendemos muito com cada projeto, porque temos que nos desacomodar e pesquisar! Estamos
também aprendendo! [...] Eles são muito parceiros e aprendemos muito com eles [as crianças]!

Professora B (Jardim B; Diário): Gurias, penso que será uma ferramenta importantíssima, que virá
para enriquecer o nosso trabalho. Utilizo muito o computador com os meus alunos de Jardim B,
principalmente para pesquisas. Também crio jogos, junto com o pessoal do Núcleo [de Informática],
sempre pensando em não transpor as atividades que poderiam ser feitas em sala para o computador, o
que não teria sentido. Um curso para auxiliar a criar os jogos seria bem legal, vou buscar algo neste
sentido.

Por essa razão, procurou-se criar situações em que as professoras pudessem experienciar
o uso por meio do PLANETA ROODA, sugerindo que vivenciassem a possibilidade de seus
alunos criarem projetos e não somente as professoras. Dessa maneira, a equipe propôs que
criassem um projeto no PLANETA ROODA, dentro da temática que estavam trabalhando
com suas turmas, buscando visualizar essa atividade sendo feita pelos alunos. No entanto,
algumas não conseguiram, especialmente na funcionalidade Projetos. Parte delas comentou a
importância de utilizar o ambiente como espaço de discussão, de aprendizagem em grupo;
outra parte, notadamente por não ter essa experiência ou não gostar de participar de momentos
em que essa metodologia era empregada, posicionaram-se contrariamente. Uma delas fez o
seguinte comentário:
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Aluna-Professora do curso: Como assim as crianças vão criar um projeto? A gente é que
costuma criar. Como eles vão fazer isso?

Essa postura é comentada por Tardif e Lessard (2005, p. 64), quando dizem: “o docente
é e se percebe sempre como o principal – se não o único – responsável pelo funcionamento da
classe”. Contudo, no momento em que a proposta desloca-se para a figura do aluno, sendo
este mais atuante, o professor passa a exercer um papel de orientador, problematizador ou, de
acordo com Paulo Freire, uma pedagogia da pergunta acaba por causar um grande
estranhamento. Kincheloe (1997) aponta para essa necessidade de cultivar o pensamento do
aluno, proporcionar a interação e a postura ativa, as quais são as exigências da educação na
atualidade. Parece que muitos professores ainda têm dificuldade em aceitar essa proposta. É
preciso, no entanto, considerar que as trocas entre os indivíduos podem colaborar para o
desenvolvimento da própria lógica e para a descentração, colaborando na superação do
pensamento egocêntrico. De acordo com Piaget (1998, p. 75):

Em suma, à medida que trabalham em conjunto, as crianças tomam consciência da
solidariedade intelectual dos indivíduos, ao mesmo tempo em que elaboram sua
própria razão. Além disso, pelo próprio fato de que uma discussão entre iguais
exclui todo elemento de autoridade e de submissão, ela desenvolve o senso crítico e
constitui a melhor educação da objetividade. Por fim e, sobretudo, o intercâmbio de
pontos de vista provoca a constituição dessa lógica das relações de que já falamos e
que é o instrumento por excelência da reciprocidade intelectual.

3) AVA – Possibilidades para a comunicação e interação entre os professores

Ao longo do curso, as alunas-professoras mobilizaram-se, principalmente, para a troca
de idéias, aprendizagens acerca do AVA, exposição de problemas da escola/sala de aula, bem
como para conversas sobre amenidades, tais como “Está fazendo frio. Alguém vai subir a
Serra?”, “Você ficou bem nessa foto”, “Como está sua filha?”. Isso mostra a necessidade de
uma maior aproximação entre elas para que interagissem. Assim, encontraram no Ambiente
Virtual esse espaço durante as aulas, especialmente no Bate-Papo. Apesar de considerarem
importantes discussões sobre questões maiores, colocaram também como pertinentes seus
desejos, preocupações e amenidades. Algumas não conseguiram imaginar esse recurso como
algo que as crianças poderiam ou teriam condições de utilizar. Ou seja, avaliaram conforme a
sua perspectiva e patamar de conhecimento/pensamento e não como a das crianças. Esse é, no
entendimento da pesquisadora, um dos grandes problemas da escola, que pode levar às
chamadas “dificuldades de aprendizagem”. Observa-se que o adulto parte do seu estágio de
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pensamento para desenvolver as atividades e os conteúdos e que seleciona os
materiais/recursos, sem considerar o interesse, a necessidade e o significado que esses
materiais tem para o aluno.
Desse modo, muitas das alunas-professoras demonstraram sentir necessidade de se
comunicarem, trocarem idéias, enfim, interagirem para a própria construção de
conhecimentos, numa etapa anterior ao uso do AVA com os seus alunos. Logo, não foi
possível concretizar as construções de propostas de planejamento com o AVA. A partir disso,
depreende-se que as subjetividades intervêm na compreensão das docentes. Segundo Piaget
(1978b), primeiro o sujeito precisa agir para, depois, chegar à tomada de consciência
(abstração desta), contudo, nem sempre isso é considerado no momento de sua aplicação no
trabalho com crianças. A novidade do AVA, embora tenha mobilizado o grupo, é parte de um
processo que precisa ser construído por algum tempo.
Outra questão que surgiu no desenvolvimento da pesquisa foi a “falta de” comunicação
entre os níveis de ensino, o que se evidenciou em várias falas registradas no ambiente e nas
entrevistas. Mesmo que as exigências de trabalhos interdisciplinares e interséries fossem
freqüentes, pouco espaço e tempo são disponibilizados para tanto. Essa preocupação da turma
foi uma boa surpresa pela importância desta prática e do enriquecimento que oferece à
construção de conhecimentos. Conforme coloca a professora A (Jardim B; entrevista):
Professora A: Nós temos vários momentos. Como eu falei no início, nós temos um seminário
de estudos que nós fazemos um grande planejamento aí com todas [as professoras daquela etapa de
ensino]. As propostas são montadas. Mas cada equipe, no caso nós, tem seu projeto ou seus projetos.
[...] Mas tem outro aspecto que eu achei super importante e que, muitas vezes, lá na escola a gente
comenta que a gente não tem contato com as colegas das séries iniciais, né? Porque a gente é da
Educação Infantil. Nós trabalhamos por núcleos, né? E é um desejo, assim, de se encontrar. A
professora B nem tanto, porque ela tem contato com todos. Mas, esse contato com as colegas do
Ensino Fundamental é fundamental mesmo, porque nosso aluno sai de nós pra seguir com elas. Eu
acho que essa aproximação que a gente sente falta, a gente conseguiu aqui [no curso].

4) AVA – Mudança de paradigma

Outra evidência é a de que as professoras vêem dificuldades em aprofundar o uso dos
AVAs como uma ferramenta de interação entre as crianças, sob a forma de discussão e
construção de projetos. Isso abarca dois aspectos: (1) a pouca experiência nesse tipo de
atividade ou a necessidade de interação, primeiramente entre o corpo docente; e (2) o volume
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de atividades cobradas pela escola e pelos pais. Nessa linha, Tardif e Lessard (2005, p. 70)
nos diz que:
[...] Enquanto profissão de interação com seres humanos, portanto, a docência
confronta-se, de repente, com a problemática do poder, quer dizer, com a
coordenação das ações coletivas de indivíduos tão diferentes, autônomos e capazes
de iniciativas, algumas das quais, até, potencialmente perigosas para os projetos do
professor.

Logo, em um AVA centrado no usuário, a exemplo do PLANETA ROODA, ocorre uma
problematização dessa questão de poder, a qual pode ser um incômodo ao docente que não
consegue enxergar a dimensão interativa de seu trabalho.
O PLANETA ROODA é centrado no usuário, isto é, a postura do educador é de
problematizador, desafiador, organizador. Portanto, o desafio primeiramente será de o
professor repensar sua postura e, podemos dizer também, da escola, que precisa, em muitas
situações, assumir esse posicionamento e argumentar sobre sua necessidade, diante da
cobrança dos pais. Tarefa nada fácil, atualmente. As professoras do Jardim B, por exemplo,
colocam o quanto os recursos informáticos já estão implicados nos temas de casa da Educação
Infantil:
Professora B (entrevista): A gente dá de tema pesquisa e eles fazem bastante pesquisa em
casa. Uma das opções que a gente dá é Internet e vem muita coisa que eles pesquisam com os pais.

Professora B (Bate-Papo): Na Educação Infantil esse recurso [PLANETA ROODA] seria
bárbaro para trabalhar com as famílias. [...] Acho que dá pra ser já [o uso de sistemas como o
PLANETA ROODA]. [...] Esse também pode ser um projeto empreendedor [o uso do PLANETA
ROODA]. Meu filho, da 3ª série, fez um tema por e-mail. [...] É como eu disse, a família se envolve.
[...] Acho que é super viável no Jardim B [o uso de AVAs]. Fazemos pesquisas no Google já no
Jardim B.

Professora A (Bate-Papo): As crianças adoram! [sobre pesquisas no Google].

Além disso, é preciso refletir sobre a possibilidade de experimentar, de explorar
alternativas no espaço escolar, sem a obrigação de institucionalizar um modo específico de se
agir pedagogicamente com essa ferramenta. Contudo, em breve o próprio mercado de
trabalho, centro de onde partem muitos dos objetivos e atividades na escola, com suas altas
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taxas de desemprego e que faz parte da preocupação das famílias, irá compreender o que
Piaget (1984, p. 17) já abordou em sua obra:
Os métodos do futuro deverão conferir uma parte cada vez maior à atividade e às
tentativas dos alunos, assim como à espontaneidade das pesquisas na manipulação
de dispositivos destinados a provar ou invalidar as hipóteses, que houverem podido
formular por si mesmos para a explicação de tal ou tal fenômeno elementar. [...]
Uma experiência que não seja realizada pela própria pessoa, com plena liberdade de
iniciativa, deixa de ser, por definição, uma experiência, transformando-se em
simples adestramento, destituído de valor formador por falta da compreensão
suficiente dos pormenores das etapas sucessivas. Em resumo, o princípio
fundamental dos métodos ativos [é o de que] [...] compreender é inventar, ou
reconstruir através da reinvenção, e será preciso curvar-se ante tais necessidades se o
que se pretende, para o futuro, é 'moldar' [grifo nosso] indivíduos capazes de
produzir ou de criar, e não apenas de repetir.

O ambiente virtual de aprendizagem, no caso dessa pesquisa, foi considerado pelas
professoras como um espaço para o planejamento e a organização do professor, facilitando o
trabalho em grupo das próprias educadoras. Assim:
Professora B (Jardim B; entrevista): Acho que ali o projeto... Dá pra fazer o planejamento ali
mesmo. É interativo.

Professora A (Jardim B; entrevista): Então, que naquela hora que ela falou “imagina a gente tá
em casa ou a gente acessa direto ou tá na escola” que quantas vezes a gente falou “puxa, tá lá em casa
não tenho aqui!”. [...] Já “to” visualizando um momento que, realmente, partir direto para o nosso
planejamento [pelo AVA].

Professora B (Jardim B; entrevista): E pra planejar junto, quando é que a gente vai se
encontrar, quando é que tu podes...

Professora A (Jardim B; entrevista): É... Não precisar marcar um encontro em um horário...
Porque é um método, nós trabalhamos com métodos. Então, não tem como não utilizar.

No entanto, o uso dos AVAs, entre outros recursos, e sua integração ao planejamento
passa pela familiarização dos professores com esses dispositivos e suas possibilidades. As
crianças já são ciberinfantes, enquanto seus professores precisam compreender o que isso
significa e suas implicações na prática pedagógica. É uma tarefa árdua. Segundo Amante e
Morgado (2001) isso envolve também a formação desses educadores, para que vislumbrem
atitudes positivas diante das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs).
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Na primeira reunião com o grupo da Educação Infantil na escola, em frente ao
computador, foi preciso solicitar por quatro vezes que as professoras se aproximassem da
máquina para entrar no PLANETA ROODA e editar os dados da sua turma. Claramente
verificou-se o receio e a insegurança das professoras em iniciar o trabalho, assim como a
resistência em pensar sobre atividades a serem realizadas por meio de um ambiente, ao invés
de um software de uso costumeiro. Em uma conversa sobre a exploração da funcionalidade
Projetos para a finalização de um trabalho, a fim de possibilitar o desenvolvimento das APs
com as crianças, demos exemplos de experiências usando recursos informáticos. A professora
B perguntou: “Qual a diferença em apresentar o trabalho em um CD e no PLANETA? Para
que utilizar o PLANETA?”.

Professora B (Jardim B; entrevista): Agora tem um ônus aí que é de trabalhar a mais, porque
tem aquilo da escola, de qualquer lugar que é assim: “façam!”. Entrem no site e coloquem. Entrem no
PLANETA e coloquem ali. Agora, todo aquele informativo que a gente faz a gente vai botar ali. A
gente vai colocar foto, vai botar... Mas não é assim, né? Quando é que a gente vai selecionar as fotos,
publicar as fotos. Então, é tempo e talvez seja mais trabalhoso. Não é fácil.

Professora A (Jardim B; entrevista): Eu concordo. É fantástico, mas vai aumentar teu horário
de trabalho. Saímos pra fora do ambiente escolar.

5) AVA – Organizador do trabalho docente

As professoras e coordenadoras apontaram várias vezes a importância do AVA como
um organizador dos materiais e das falas/registros para verificar interações, idéias, raciocínios
entre as crianças. Logo, de acordo com Bruner (1998, p. 49):
O conhecimento adquirido sem estrutura suficiente para se interligar é facilmente
esquecido. Um conjunto incoerente de fatos tem uma vida lamentavelmente curta na
memória. A única maneira de reduzir a rapidez da perda da memória humana é
organizar os fatos, segundo princípios e idéias, a partir dos quais eles se podem
inferir.

Assim, foi interessante para as crianças escrever no Diário, desenvolver as histórias e
retornar ao Diário para um encerramento. De acordo com Pontecorvo (2005, p. 40):
Um ambiente intencionalmente organizado para propiciar a aquisição de
conhecimentos em grupo, coletivamente. Em outras palavras, a situação de
coletividade que é experimentada pelos alunos na escola em uma sociedade
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industrial é vista aqui sob a óptica da influência que isso pode ter sobre os processos
de aprendizagem [...]. Ademais, o próprio fato de poder estar junto oferece
possibilidades cognitivas que não se realizam – conforme já alertava Piaget [...] - na
interação diádica com o adulto.

Entende-se neste trabalho que o uso do AVA pode ser importante para os alunos nessa
fase da Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, uma vez que exige a
participação ativa e as trocas sociais, contemplando seguidamente situações as quais exigem
coordenação de pontos de vista, estabelecimento de normas do grupo (sentimento de dever),
respeito mútuo (PIAGET, 1998). Essas experiências podem levar à cooperação que Piaget
(1998) considera como fonte de autonomia intelectual e de regulação, por instaurar a regra
autônoma ou a reciprocidade, a qual é fator de pensamento lógico. A organização dessas
vivências e dessas trocas é potencializada pelo ambiente, podendo ser já incluído no
planejamento. Por esse motivo, possibilita também um acompanhamento claro do aluno na
sua construção de conhecimento por meio das interações e dos materiais. Logo, a prática
pedagógica com AVAs mostrou-se possível nas etapas de ensino selecionadas nessa pesquisa,
visto que “o pensamento, de fato, está sempre atrasado em relação à ação, e a cooperação
deve ser praticada muito tempo antes que suas conseqüências possam ser plenamente
manifestadas pela reflexão” (PIAGET, 1994, p. 60). Desse modo, compreende-se que o
Ambiente Virtual é um recurso que possibilita a estruturação do trabalho pedagógico também
nesse sentido.

6) AVA – implicações na arquitetura pedagógica

Menina (8 anos; Diário): No planeta rooda eu achei bem legal, porque é um planeta que agente
inventou, e agente pode fazer carteira espacial pode dirigir e tem diario e tem os nósos desenhos e
muitas outras surpresas que nos esperam na prósima aula, e podemos fazer o que quizer.

A partir da fala dessa criança, pode-se inferir que faz parte deste processo explorar os
recursos disponibilizados no ambiente, enviar e retomar suas próprias mensagens e arquivos,
além de acessar as produções publicadas pelos outros participantes. Configura-se o encontro
com o outro por meio do AVA. É uma interação intencionalmente organizada e guiada (direta
ou indiretamente) pelo professor e fundamental para as aprendizagens. O ambiente também
pode servir como dispositivo para o planejamento coletivo e a comunicação entre professores,
bem como para a organização do trabalho docente por funcionalidades, como a
Documentação Pedagógica no PLANETA ROODA. Entretanto, um Ambiente Virtual de
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Aprendizagem não é um site que já possui material pronto, mas sim um recurso que precisa
ser preenchido, além das trocas entre os sujeitos, por materiais e conteúdos.

8.2.3 Conteúdos

1) Conteúdos – Interações

O conteúdo, aspecto integrante da arquitetura pedagógica, apresentou-se nessa pesquisa,
principalmente, como resultado das interações. Esse fator destacou-se em relação à escrita de
histórias em duplas. Isso foi potencializado pelo uso do PLANETA ROODA e também nas
seguintes mensagens:
Meninos (8 anos): Que romantico a historia.

Meninas (8 anos): O de vocês ficou muito legal e a gata Xica tava serta, os gatos não gostam
de água!!!!!!

Meninos (8 anos): Vocês se esqueseram dos nomes dos gatos.

Meninas (8 anos): Bem legal o texto de vocês, bem criativo, e é bem engraçado os ornitoporto,
ornitogiraporto e o ornitogiraportofinho! Bem legal, beijos.

Meninas (8 anos): eu entendi toda a história só não intendi os onito alguma coisa.

Observou-se que as “correções” realizadas pelos colegas levavam também a uma
reflexão, à busca de informações junto às professoras e aos monitores. Algumas respostas
eram inseridas no próprio ambiente; outras, comentadas pessoalmente.

Menina (8 anos): J. eu adorei mas a palavra site ta errada SITE (menina; 8 anos).
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Menina (8 anos): OI I. TUDO BOM É A B. VOCÊ ERROU UMA COISINHA É BOTAR
NO COMESO DA ULTIMA FRASE LETRA MAIUSCULA MAS O TEU TRABALHO ESTÁ
UMA BELESA

Menina (8 anos): OI A. Eu também achei bala, mas tu esqueceste botar o til no não, mas a tua
escrita está muito bem. Parabéns A.!! Da tua amiga.

2) Conteúdos – Regras e questões de socialização

Como exposto anteriormente, as interações tornaram-se conteúdos trabalhados em sala
de aula e no laboratório de informática, possibilitando a vivência das regras, do conflito, do
respeito/não-respeito. Esse trabalho proporcionou comentários como o seguinte:
Menina (8 anos): Oi J. adorei muito seu comentario mas acho que voce deveria fazer mais um
dos outros dias do Planeta ROODA e acho que esse fim nao tem nada a ver com seu comentario
paresse que esse foi seu unico dia de vida para ter fim!! desculpe se eu te maguei mas o resto eu
adorei e gostei muito porque voce contou des do inicio do seu dia!! amei muito mesmo J. bjao da A.
que te adora muito!!!!!!!!!!

Conforme Pontecorvo (2005, p. 68, 71):
A discussão não se realiza 'naturalmente' na escola: é o resultado da inserção de um
conjunto de condições que podemos definir como 'experimentais' ou 'quaseexperimentais', porque definidas a priori e introduzidas nos contextos escolares
naturais [...]. Essas modalidades 'coletivas' e socialmente compartilhadas de pensar e
raciocinar manifestam-se no diálogo e na conversação, assumindo uma gama de
modalidades de realização.

A prática dos comentários e a composição das histórias em duplas geraram alguns
desentendimentos e a necessidade de intervenção das professoras. Em outros casos, pode-se
perceber o entrosamento entre as crianças e a criação de textos bastante interessantes. Na
maioria dos casos, as trocas foram muito produtivas, o que trouxe satisfação ao grupo
(professoras e crianças).

3) Conteúdos – postura do professor

A postura do professor frente ao uso do recurso informático é outro aspecto importante,
visto que na turma em que a professora fez comentários às crianças houve também maior
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número de comentários entre elas. O interesse do professor em fomentar/motivar as trocas é
demonstrado pelo seu comportamento, de acordo com Pontecorvo (2005, p. 87):
Formas gerais de tutoramento, operações do professor que se expressam na seleção
dos objetos críticos e na focalização da atenção em relação a uma atividade qualquer
de solução de um problema são instrumentos pelos quais o adulto constitui uma
espécie de “consciência vicária” para a criança, por orientar e focalizar a atenção e a
memória, tornar a tarefa mais acessível mediante um fracionamento que gradua a
sua dificuldade.

4) Conteúdos – implicações na arquitetura pedagógica

Menino (8 anos): Nós gostamos da história, dos comentários que os colegas deram para mim e
da carteira que a gente preencheu.

Professora D (2ª série; Projetos): Zé e eu temos algo em comum: HORROR A BARATAS!!

Professora D (2ª série; Projetos): Parabéns meninos! Fizeram um bom trabalho. Eu achei esse
Godofredo um gatinho muito preguiçoso!

Compreende-se que foi desenvolvida uma arquitetura pedagógica nas turmas de 2ª série
do Ensino Fundamental, uma vez que se integrou o recurso informático - PLANETA ROODA
-, construiu-se um planejamento pedagógico para esse uso, vinculado a um dos projetos de
sala de aula, assim como se agregaram conteúdos, inclusive das interações entre os sujeitos.
Na medida em que o professor se posiciona de forma interativa, comentando, incentivando,
buscando a participação, há um retorno dos alunos, tanto acerca do conteúdo formal, quanto
sobre as possibilidades de troca com seus colegas.
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9 CONSIDERAÇÕES NÃO-FINAIS

A pesquisa contribuiu para aprofundar os conhecimentos acerca de Arquiteturas
Pedagógicas e Ambientes Virtuais de Aprendizagem, destinados ao uso em escolas. Para
tanto, buscou-se discutir no presente trabalho o contexto da informática na educação em
relação às escolas, o virtual, as arquiteturas pedagógicas e seus elementos, definidos aqui
como sendo planejamento, recurso informático – AVA – e conteúdos. Também foram
abordados temas como objetos de aprendizagem, a ciberinfância e os modos de pensar das
crianças. Ainda analisaram-se os seus resultados: o desenvolvimento do Ambiente Virtual de
Aprendizagem PLANETA ROODA, curso de extensão e projeto-piloto na escola. Dessa
forma, nesse percurso procurou-se compreender quais são os elementos e como desenvolver
arquiteturas pedagógicas para a Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, por
meio de um Ambiente Virtual de Aprendizagem.
Os dados deste estudo apontaram aspectos contraditórios. De um lado, encontra-se a
vontade de conhecer, de trabalhar com AVAs, a compreensão de seu valor pedagógico, a
identificação, por algumas professoras, de seu potencial para as interações, podendo resultar
em aprendizagens. Por outro lado, o medo da novidade, a pouca experiência, a necessidade de
formação ou de mais discussões teóricas, inclusive acerca da informática na educação, as
questões de organização escolar, de volume de trabalho, etc. Esses conflitos acabaram
gerando nos professores uma “resistência” quanto à prática com os ambientes, especialmente
nas professoras do Jardim B, que tiveram dificuldades no desenvolvimento das APs.
A escola, por sua vez, viu dificuldades, pois o uso de AVAs necessita de uma equipe de
apoio, seja de professores auxiliares, seja de monitores. Essa necessidade exige investimentos
que, nem sempre, são desejados pela instituição. Contudo, essa infra-estrutura não se
resumiria aos ambientes, podendo ser aproveitada para outras atividades, mas essa perspectiva
não é visualizada com facilidade. Tanto a escola, quanto as professoras têm como cenário a
sociedade informatizada e os ciberinfantes, porém é complexa essa transformação em um
outro modo de ser professor e de ser escola. O domínio da tecnologia, dos termos e gírias já
incorporados por parte das crianças, causa receios, inquietações e uma desconfiança de que
essa mudança possa ter êxito. Isso influencia sua postura diante dos recursos informáticos e
sua ação pedagógica com tais recursos. Além disso, a criança passa a ser mais ativa com o uso
dos ambientes, acessando de casa, comunicando-se e interagindo com seus colegas/amigos à
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distância, com menor dependência do professor. Essa questão causa estranhamento aos
educadores e à instituição, visto que, freqüentemente, centralizam suas ações. A avaliação do
desempenho dos alunos, na maior parte das vezes, é um produto, o que torna complexa essa
relação de sala de aula, visto que o processo fica em segundo plano. No entanto, sabe-se, a
partir do referencial teórico piagetiano, que o sujeito ativo, o trabalho em grupo e a ênfase nas
interações entre os sujeitos são bastante produtivas e, muitas vezes, mais significativas no
processo de aprendizagem das crianças.
O computador é uma ferramenta dinâmica e facilitadora, mas é necessário investir cada
vez mais na formação de professores orientadores/desafiadores, a fim de desenvolver um
trabalho de qualidade nas escolas e de oportunizar o acesso às tecnologias de forma
construtiva. Nessa perspectiva, propôs-se o PLANETA ROODA, pretendendo que, em torno
dele, fossem abertas novas possibilidades na realização de desafios e pesquisas
interdisciplinares,

gerando

outras

experiências,

também

entre

professores,

e,

conseqüentemente, outras práticas pedagógicas. O resultado deste trabalho está sendo o
aperfeiçoamento do ambiente, conforme as colocações das professoras durante o curso e
durante o projeto-piloto, para ser disponibilizado às instituições públicas e privadas que se
mostrarem abertas a esse recurso e queiram adaptá-lo às suas necessidades. Entretanto, esse
movimento de experimentação, de trabalho interdisciplinar e de uma pedagogia ativa, não é
simples. Talvez uma justificativa para isso seja que a problemática da escola e sua
compreensão sobre a interdisciplinaridade e a possibilidade de um trabalho mais participativo
das crianças, seja ainda necessário. Deve-se levar em consideração também a importância da
formação continuada dos professores, visto sua pouca vivência na execução de trabalhos em
grupo.
O foco do PLANETA ROODA é favorecer o trabalho coletivo com crianças e
professores no contexto escolar, possibilitando a construção de conhecimento e diferentes
trocas através da Internet. No entanto, isso não se dá do mesmo modo que no presencial. O
docente precisa realizar um planejamento e uma prática pedagógica diferentes ao utilizar um
recurso informático, o que nem sempre é compreendido adequadamente. O problema é ter um
momento para refletir sobre esse contexto sociocultural, que não é mais tão novo, e conectá-lo
ao seu trabalho docente. Contudo, observou-se que o professor tem pouca independência para
abrir espaços de discussão na escola, embora se exija dele iniciativa, capacidade de tomar
decisões e emitir opiniões. O professor passa a ser, em muitos casos, um mero executor de
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tarefas. Pergunta-se: até que ponto se deseja um educador questionador, investigador da sua
prática?
As arquiteturas pedagógicas dependem de uma nova postura frente à educação e do
entendimento referente aos novos paradigmas, advindos da informática na educação. Isso não
quer dizer, necessariamente, que as APs surgem como mais trabalho ao professor. Há uma
provocação da necessidade de reflexão sobre sua prática, de compreensão daquilo que é
realmente significativo para seu grupo de alunos, de organização pedagógica, de planejamento
do percurso, de criação de uma estrutura que favoreça as aprendizagens e as trocas, bem como
a participação das crianças. Por essa razão, precisa-se de tempo para o profissional
compreender e para colocar em prática essa nova perspectiva, aspecto apontado pelos
professores. Dessa forma, as APs vem, na verdade, auxiliar a prática pedagógica e a avaliação
dessa.
As dificuldades que surgiram no presente trabalho têm relação com o processo de
aprendizagem da pesquisadora e da equipe do NUTED sobre as APs e como são
desenvolvidas. Esse percurso exigiu, por exemplo, a construção do projeto-piloto o qual não
fazia, em um primeiro momento, parte da metodologia de pesquisa, antes da realização do
curso de extensão. O método clínico poderia ter sido aplicado durante esse projeto com as
professoras, o que poderia ter colaborado para uma melhor compreensão sobre as questões
expostas nesse estudo, especialmente sobre as APs. De qualquer forma, o percurso desse
estudo e seus resultados pretendem contribuir com subsídios no que se refere à utilização dos
recursos informáticos com alunos, enfocando o planejamento pedagógico, tanto aos
professores, quanto às escolas de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
Assim, espera-se que esta pesquisa seja uma ferramenta de auxílio para se pensar acerca do
contexto das TICs, da ciberinfância, das arquiteturas pedagógicas e seus elementos, inclusive
pela utilização dos objetos de aprendizagem descritos.
No período de pesquisas nas escolas para a construção do PLANETA ROODA, tornouse evidente a falta de proximidade/familiaridade dos professores com recursos informáticos,
principalmente no que tange o pensar sobre alternativas nessa construção. Os professores
tinham dificuldades de visualizar essas alternativas, embora tenham oferecido boas
contribuições. Isso demonstra que o educador tem tido, historicamente, pouco espaço para
reflexão sobre sua prática e também sobre os materiais que utiliza como educador. Desse
modo, por meio do curso de extensão e do projeto-piloto, proporcionou-se um espaço para
discutir a respeito dessa questão, especialmente através das entrevistas e dos bate-papos. As
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professoras e coordenadoras puderam desacomodar-se, desequilibrar-se, reencontrar-se,
comunicar-se.
As crianças, por sua vez, não tiveram problemas em trabalhar com o PLANETA
ROODA, e isso gerou comparações das professoras no que diz respeito a sua relação e a dos
alunos com a tecnologia, durante o projeto-piloto. Isso foi muito produtivo para o processo de
aprendizagem dos professores quanto aos Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Nessas duas
etapas, foi possível também pensar uma prática pedagógica com recursos informáticos,
limitações e possibilidades, como sendo um processo educativo tal como se caracteriza a
pesquisa participante empregada nesse estudo. Buscou-se, ainda, criar um momento de
reflexão e da análise no final do trabalho com relação a essa perspectiva metodológica, mas
isso não foi possível, tendo em vista o final de ano letivo na escola.
Por fim, esta pesquisa não se encerra neste trabalho. O próximo caminho a trilhar será a
aplicação dos objetos de aprendizagem descritos, uma vez que a autora participa da
organização de novos cursos de extensão, que estão sendo elaborados juntamente com a
equipe do NUTED, para outras escolas interessadas. Esses cursos permitem validar o AVA
através da capacitação dos professores dessas escolas nas etapas de Educação Infantil e Anos
Iniciais do Ensino Fundamental tanto em serviço (localmente e à distância, a fim de
contemplar locais próximos e distantes dos grandes centros urbanos por projetos de extensão),
quanto através do Curso de Especialização “Educação Infantil: articulações com o Ensino
Fundamental” da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Paralelamente, está sendo desenvolvida a segunda versão do ambiente por meio da
implementação de novas funcionalidades, bem como pesquisas para implementação de novos
modelos pedagógicos no contexto de formação à distância. Com isso, pretende-se:
 auxiliar instituições públicas e particulares de ensino interessadas em ampliar seu raio de
ação em EAD;
 analisar e avaliar os efeitos destas implementações/sistemas no que concerne ao
desenvolvimento de processos de ensino-aprendizagem;
 aprofundar os conhecimentos acerca do desenvolvimento das APs.
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APÊNDICE A
Termos de Compromisso - 2005
(Primeira etapa da pesquisa)
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TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FACED
NÚCLEO DE TECNOLOGIA DIGITAL APLICADA À EDUCAÇÃO - NUTED

Porto Alegre, 19 de abril de 2005.
Senhores Pais,
O NUTED, coordenado pela Profª. Drª. Patricia Alejandra Behar, está realizando uma
pesquisa sobre o desenvolvimento e a utilização de ambientes virtuais de aprendizagem para
crianças. O campo de pesquisa escolhido foi a C.F.Z.F., pois esta além de ser uma instituição
educativa de importante diversidade social e cultural, possui uma proposta pedagógica que
possibilita a livre expressão das crianças. A pesquisa é constituída de entrevistas, que
necessitam serem filmadas, a fim de identificar gestos e expressões as quais enriqueçam suas
falas e o estudo. Para tanto, serão tomados todos os cuidados de privacidade e
confidencialidade das imagens e estas serão utilizadas para fins exclusivos de produção de
conhecimento. O sigilo dos nomes das crianças será preservado no texto final, com a
substituição dos mesmos por siglas. Pretende-se que o resultado da pesquisa auxilie no
desenvolvimento de ferramentas computacionais dirigidas às crianças, contribuindo para sua
aprendizagem e para o campo da Informática na Educação.
Desde já agradeço a sua colaboração.
Profª. Drª. Patricia A. Behar – Coordenadora do NUTED
Msc. Sílvia Meirelles Leite – pesquisadora do NUTED
Daisy Schneider – pesquisadora do NUTED
Caroline Bohrer do Amaral – pesquisadora do NUTED
Telefone: 3316-3901
3316-4179

________________________________________________________________________
TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO
Eu, _____________________________________________________, venho por meio deste
autorizar
a
participação
de
meu/minha
filho/a
________________________________________________ na entrevista filmada, que
realizar-se-á no primeiro semestre de 2005.
Porto Alegre, ______ de _____________ de 2005.

________________________________
Assinatura
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TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FACED
NÚCLEO DE TECNOLOGIA DIGITAL APLICADA À EDUCAÇÃO - NUTED

Porto Alegre, 19 de abril de 2005.

Senhores Professores,
O NUTED, coordenado pela Profª. Drª. Patricia Alejandra Behar, está realizando uma
pesquisa sobre o desenvolvimento e a utilização de ambientes virtuais de aprendizagem para
crianças. O campo de pesquisa escolhido foi a C.F.Z.F., pois esta além de ser uma instituição
educativa de importante diversidade social e cultural, possui uma proposta pedagógica que
possibilita a livre expressão das crianças. A pesquisa é constituída de entrevistas, que
necessitam serem gravadas, a fim de preservar a fidedignidade das falas. Para tanto, serão
tomados todos os cuidados de privacidade e confidencialidade das gravações e estas serão
utilizadas para fins exclusivos de produção de conhecimento. O sigilo dos nomes dos
entrevistados será preservado no texto final, com a substituição dos mesmos por siglas.
Pretende-se que o resultado da pesquisa auxilie no desenvolvimento de ferramentas
computacionais dirigidas às crianças, contribuindo para sua aprendizagem e para o campo da
Informática na Educação.
Desde já agradeço a sua colaboração.
Profª. Drª. Patricia A. Behar – Coordenadora do NUTED
Msc. Sílvia Meirelles Leite – pesquisadora do NUTED
Daisy Schneider – pesquisadora do NUTED
Caroline Bohrer do Amaral – pesquisadora do NUTED
Telefone: 3316-3901
3316-4179

_________________________________________________________________________
TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO
Eu, _____________________________________________________, venho por meio deste
autorizar a utilização de minha entrevista, realizada no primeiro semestre de 2005, na
pesquisa desenvolvida pelo NUTED.
Porto Alegre, ______ de _____________ de 2005.

________________________________
Assinatura
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TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FACED
NÚCLEO DE TECNOLOGIA DIGITAL APLICADA À EDUCAÇÃO - NUTED

Porto Alegre, 19 de abril de 2005.

À Direção da C.F.Z.F.,
O NUTED, coordenado pela Profª. Drª. Patricia Alejandra Behar, está realizando uma
pesquisa sobre o desenvolvimento e a utilização de ambientes virtuais de aprendizagem para
crianças. O campo de pesquisa escolhido foi a C.F.Z.F., pois esta além de ser uma instituição
educativa de importante diversidade social e cultural, possui uma proposta pedagógica que
possibilita a livre expressão das crianças. A pesquisa é constituída de entrevistas com crianças
e professores de Jardim A e B, que necessitam serem gravadas ou filmadas a fim de preservar
a fidedignidade das falas e gestualidade. Para tanto, serão tomados todos os cuidados de
privacidade e confidencialidade das gravações e estas serão utilizadas para fins exclusivos de
produção de conhecimento. O sigilo dos nomes dos entrevistados será preservado no texto
final, com a substituição dos mesmos por siglas. Os pesquisadores comprometem-se a
esclarecer devida e adequadamente qualquer dúvida ou questionamento que eventualmente os
participantes venham a ter no momento da pesquisa ou posteriormente. Pretende-se que o
resultado da pesquisa auxilie no desenvolvimento de ferramentas computacionais dirigidas às
crianças, contribuindo para sua aprendizagem e para o campo da Informática na Educação.
Desde já agradeço a sua colaboração.
Profª. Drª. Patricia A. Behar – Coordenadora do NUTED
Msc. Sílvia Meirelles Leite – pesquisadora do NUTED
Daisy Schneider – pesquisadora do NUTED
Caroline Bohrer do Amaral – pesquisadora do NUTED
Telefone: 3316-3901
3316-4179
_________________________________________________________________________
TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO
Eu, _____________________________________________________, ocupante do cargo de
________________________________________ na C.F.Z.F., venho por meio deste autorizar
a realização do estudo nesta instituição no decorrer de 2005, assim como a identificação da
mesma nos relatórios de pesquisa e publicações associadas.
Porto Alegre, ______ de _____________ de 2005.
_______________________________
Assinatura
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TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FACED
NÚCLEO DE TECNOLOGIA DIGITAL APLICADA À EDUCAÇÃO - NUTED

Porto Alegre, 3 de maio de 2005.
Senhores Pais,
O NUTED, coordenado pela Profª. Drª. Patricia Alejandra Behar, está realizando uma
pesquisa sobre o desenvolvimento e a utilização de ambientes virtuais de aprendizagem para
crianças. Um dos campos de pesquisa escolhido foi o C.I.B., pois este é uma instituição
educativa que pauta pela construção de conhecimento, pela coletividade e pela solidariedade.
A pesquisa é constituída de entrevistas, que necessitam serem filmadas a fim de identificar
gestos e expressões as quais enriqueçam suas falas e o estudo. Para tanto, serão tomados todos
os cuidados de privacidade e confidencialidade das imagens e estas serão utilizadas para fins
exclusivos de produção de conhecimento. O sigilo dos nomes das crianças será preservado no
texto final, com a substituição dos mesmos por siglas. Pretende-se que o resultado da pesquisa
auxilie no desenvolvimento de ferramentas computacionais dirigidas às crianças, contribuindo
para sua aprendizagem e para o campo da Informática na Educação.
Desde já agradeço a sua colaboração.

Profª. Drª. Patricia A. Behar – Coordenadora do NUTED
Msc. Sílvia Meirelles Leite – pesquisadora do NUTED
Daisy Schneider – pesquisadora do NUTED
Caroline Bohrer do Amaral – pesquisadora do NUTED
Telefone: 3316-3901
3316-4179

_________________________________________________________________________
TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO
Eu, _____________________________________________________, venho por meio deste
autorizar
a
participação
de
meu/minha
filho/a
________________________________________________ na entrevista filmada, que
realizar-se-á no primeiro semestre de 2005.
Porto Alegre, ______ de _____________ de 2005.

________________________________
Assinatura
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TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FACED
NÚCLEO DE TECNOLOGIA DIGITAL APLICADA À EDUCAÇÃO - NUTED

Porto Alegre, 3 de maio de 2005.

Senhores Professores,
O NUTED, coordenado pela Profª. Drª. Patricia Alejandra Behar, está realizando uma
pesquisa sobre o desenvolvimento e a utilização de ambientes virtuais de aprendizagem para
crianças. Um dos campos de pesquisa escolhido foi o C.I.B., pois este é uma instituição
educativa que pauta pela construção de conhecimento, pela coletividade e pela solidariedade.
A pesquisa é constituída de entrevistas, que necessitam serem gravadas a fim de preservar a
fidedignidade das falas. Para tanto, serão tomados todos os cuidados de privacidade e
confidencialidade das gravações e estas serão utilizadas para fins exclusivos de produção de
conhecimento. O sigilo dos nomes dos entrevistados será preservado no texto final, com a
substituição dos mesmos por siglas. Pretende-se que o resultado da pesquisa auxilie no
desenvolvimento de ferramentas computacionais dirigidas às crianças, contribuindo para sua
aprendizagem e para o campo da Informática na Educação.
Desde já agradeço a sua colaboração.

Profª. Drª. Patricia A. Behar – Coordenadora do NUTED
Msc. Sílvia Meirelles Leite – pesquisadora do NUTED
Daisy Schneider – pesquisadora do NUTED
Caroline Bohrer do Amaral – pesquisadora do NUTED
Telefone: 3316-3901
3316-4179

_________________________________________________________________________
TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO
Eu, _____________________________________________________, venho por meio deste
autorizar a utilização de minha entrevista, realizada no primeiro semestre de 2005, na
pesquisa desenvolvida pelo NUTED.
Porto Alegre, ______ de _____________ de 2005.

________________________________
Assinatura
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TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FACED
NÚCLEO DE TECNOLOGIA DIGITAL APLICADA À EDUCAÇÃO - NUTED

Porto Alegre, 3 de maio de 2005.
À Direção do C.I.B,
O NUTED, coordenado pela Profª. Drª. Patricia Alejandra Behar, está realizando uma
pesquisa sobre o desenvolvimento e a utilização de ambientes virtuais de aprendizagem para
crianças. Um dos campos de pesquisa escolhido foi o C.I.B, pois este é uma instituição
educativa que pauta pela construção de conhecimento, pela coletividade e pela solidariedade.
A pesquisa é constituída de entrevistas com crianças e professores de Séries Iniciais do
Ensino Fundamental, que necessitam serem gravadas ou filmadas a fim de preservar a
fidedignidade das falas e gestualidade. Para tanto, serão tomados todos os cuidados de
privacidade e confidencialidade das gravações e estas serão utilizadas para fins exclusivos de
produção de conhecimento. O sigilo dos nomes dos entrevistados será preservado no texto
final, com a substituição dos mesmos por siglas. Os pesquisadores comprometem-se a
esclarecer devida e adequadamente qualquer dúvida ou questionamento que eventualmente os
participantes venham a ter no momento da pesquisa ou posteriormente. Pretende-se que o
resultado da pesquisa auxilie no desenvolvimento de ferramentas computacionais dirigidas às
crianças, contribuindo para sua aprendizagem e para o campo da Informática na Educação.
Desde já agradeço a sua colaboração.

Profª. Drª. Patricia A. Behar – Coordenadora do NUTED
Msc. Sílvia Meirelles Leite – pesquisadora do NUTED
Daisy Schneider – pesquisadora do NUTED
Caroline Bohrer do Amaral – pesquisadora do NUTED
Telefone: 3316-3901
3316-4179
_________________________________________________________________________
TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO
Eu, _____________________________________________________, ocupante do cargo de
________________________________________ no C.I.B., venho por meio deste autorizar a
realização do estudo nesta instituição no decorrer de 2005, assim como a identificação da
mesma nos relatórios de pesquisa e publicações associadas.
Porto Alegre, ______ de _____________ de 2005.

________________________________
Assinatura
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APÊNDICE B
Termos de Compromisso/2006
(Segunda etapa da pesquisa)
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TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO - FACED
NÚCLEO DE TECNOLOGIA DIGITAL APLICADA À EDUCAÇÃO – NUTED

Porto Alegre, 12 de maio de 2006.
Senhores Professores,
O projeto de extensão intitulado “PLANETA ROODA: planejando novas práticas
pedagógicas em ambientes virtuais de aprendizagem” consiste na divulgação e capacitação
de educadores para o uso do ambiente virtual de aprendizagem PLANETA ROODA no
contexto escolar. Tem como proposta incentivar a inclusão das tecnologias da informação e
da comunicação no cotidiano da escola - nos níveis Educação Infantil e Ensino Fundamental , bem como potencializar sua utilização através da formação docente e da reflexão sobre suas
práticas pedagógicas com as mesmas. Ainda, busca favorecer experiências teórico-práticas,
visando a ampliação do uso de recursos informáticos, mais especificamente de ambientes
virtuais de aprendizagem, no contexto escolar na perspectiva do trabalho coletivo entre seus
usuários. Desse modo, auxilia as instituições de ensino públicas e particulares interessadas em
ampliar sua ação por meio da EAD. Paralelamente, torna-se possível a pesquisa acerca das
arquiteturas pedagógicas. Sua realização está prevista como atividade extracurricular, com
vistas à elaboração da dissertação de mestrado de Daisy Schneider (PPGEDU/UFRGS) sob
orientação da Profª. Drª. Patricia Alejandra Behar (NUTED/PPGEDU/UFRGS) e coorientação da Profª. Drª. Leni Vieira Dornelles (FACED/UFRGS).
A pesquisa é constituída de entrevistas gravadas e filmagem das apresentações finais
dos participantes do Curso de Extensão citado acima, a fim de preservar a fidedignidade das
falas, idéias e discussões, as quais podem surgir das mesmas. Ainda, serão coletados dados
nos ambientes virtuais de aprendizagem PLANETA ROODA e ROODA através das
interações ocorridas nas suas funcionalidades. Para tanto, serão tomados todos os cuidados de
privacidade e confidencialidade das gravações, imagens e falas escritas nestes ambientes,
sendo que estas serão utilizadas para fins exclusivos de produção de conhecimento. O sigilo
dos nomes dos participantes será preservado no texto final da dissertação de Mestrado, com a
substituição dos mesmos por siglas, não sendo mencionados os nomes dos participantes
também em nenhuma apresentação oral ou trabalho escrito que venha a ser publicado, a não
ser que o/a autor/a do depoimento manifeste expressamente seu desejo de ser identificado/a.
Esclarece-se, ainda, que a participação neste projeto de extensão não oferece danos ou
prejuízos à pessoa participante do projeto em questão. Pretende-se que o resultado da pesquisa
auxilie no desenvolvimento de ferramentas computacionais dirigidas às crianças, contribuindo
para sua aprendizagem, bem como para o campo da Informática na Educação e da Pedagogia,
quanto às arquiteturas pedagógicas.
Desde já agradeço a sua colaboração.
Mestranda Daisy Schneider (PPGEDU/UFRGS)
Profª. Drª. Patricia A. Behar (orientadora NUTED/PPGEDU/UFRGS)
Profª. Drª. Leni Vieira Dornelles (FACED/UFRGS)
Telefone: (51) 3316-3901 / (51) 3316-4179
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TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO

Eu, _____________________________________________________, identidade nº.
_________________________ venho por meio deste autorizar a utilização de minha
entrevista, filmagem da minha apresentação final e dados coletados nos ambientes virtuais de
aprendizagem PLANETA ROODA e ROODA durante o Curso de Extensão “PLANETA
ROODA: planejando novas práticas pedagógicas em ambientes virtuais de
aprendizagem”, realizada no primeiro semestre de 2006, na pesquisa desenvolvida pela
mestranda Daisy Schneider, com a orientação da Profª. Drª. Patrícia Alejandra Behar e coorientação da Profª. Drª. Leni Vieira Dornelles, sem condições restritivas de prazos e citações,
a partir desta data. Renunciando voluntariamente aos meus direitos autorais e de meus
descendentes, dou consentimento a presente declaração.
Porto Alegre, ______ de _____________ de 2006.

_________________________________
Assinatura do Participante da pesquisa

_________________________________
Assinatura da Pesquisadora
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ANEXO A
Seleção de Desenhos das Crianças/2005
(Primeira etapa da pesquisa)
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FIGURA 45: Desenho de uma criança do Jardim A da
Educação Infantil

FIGURA 46: Desenho de uma criança do Jardim B da
Educação Infantil

FIGURA 47: Desenho de uma criança da 1ª série do
Ensino Fundamental

FIGURA 48: Desenho de uma criança da 1ª série do
Ensino Fundamental

FIGURA 49: Desenho de uma criança da 2ª série do
Ensino Fundamental
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ANEXO B
Telas com as trocas entre as crianças no PLANETA ROODA/2006
(Segunda etapa da pesquisa)
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FIGURA 50: Tela Jardim B – Projetos (Comentários)

FIGURA 51: Tela 2ª série – Diário (mensagem)

FIGURA 52: Tela 2ª série – Diário (Comentários)

FIGURA 53: Tela 2ª série – Projetos (Comentários)

FIGURA 54: Tela 2ª série – Projetos (Comentários)

FIGURA 55: Tela 2ª série – Projetos (Comentários)

FIGURA 56: Tela 2ª série – Projetos (Comentários)

FIGURA 57: Tela 2ª série – Diário (Mensagem)

