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RESUMO

Esse trabalho analisa as concepções teóricas e metodológicas que se fazem presentes
nas práticas de capacitação/formação de professores em Informática da Educação na região
metropolitana de Porto Alegre, a partir do trabalho de formação/capacitação e pesquisa dos:
coordenadores, docentes formadores, docentes formados e docentes multiplicadores do
Laboratório de Estudos Cognitivos do Instituto de Psicologia da UFRGS e da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), ambas da região metropolitana de
Porto Alegre. Também são analisados os sub-centros e colégios referendados por essas
experiências de formação/capacitação na área ou de práticas de uso do computador na escola.
Nesse sentido, buscamos conhecer, num primeiro momento, as ações desenvolvidas,

•

na década de noventa, pelos coordenadores, docentes orientadores, docentes orientados,
egressos e a equipe técnica de Informática da Educação, em especial do GIE/F ACIN da PUC
e do LEC/PSICO da UFRGS, para levar à comunidade educativa seus cursos de
formação/capacitação de professores em Informática da Educação. Também buscamos
conhecer as categorias teóricas e práticas que orientaram, na década de noventa, e ainda
orientam os cursos de formação/capacitação de professores em Informática da Educação dos
referidos grupos, bem como de seus docentes formadores, formados e multiplicadores.
Desse modo, conscientes da realidade específica que envolve as concepções teórico-

•

práticas dos sujeitos envolvidos nessa pesquisa, bem como dos antecedentes legais, históricos
e vivenciais da região, do país e do mundo, na área da formação/capacitação de professores
em Informática da Educação, explicitamos o ponto de vista teórico e metodológico dos
sujeitos envolvidos no processo de formação e capacitação na área. Por outro lado,
procuramos

explicitar

as

contradições

que

emergrram

nos

e

dos

cursos

de

formação/capacitação inicial e continuada de professores em Informática da Educação
desenvolvidos pelas deferentes agências formadoras.
Já, nas recomendações finais buscamos interpretar ou reinterpretar os dados recolhidos
nos diferentes estratos de nossa pesquisa para elaborar um conjunto de sugestões ou

•

recomendações que, por um lado, visem manter, aperfeiçoar e redimensionar os atuais

•

processos de formação e de capacitação de professores em Informática da Educação .
E, por outro lado, procuramos propor novos processos de formação e de capacitação
inicial e continuada de professores em Informática da Educação. Fazemos essa proposta de
formação e/ou capacitação por entendermos que, em um mundo dominado pela informação e
comunicação, a Filosofia da Linguagem, entre outras, possui um inestimável potencial

•

teórico-metodológico para dar conta dos desafios que essa sociedade e esse mundo nos
propõem .

PALAVRAS-CHAVE: Experiências teóricas e práticas de formação e capacitação de
professores, Informática da Educação, Políticas Públicas .
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ABSTRACT

This work analyses the theoretical and methodological conceptions that seem to

•

characterize Education Information Technology teachers' training in the metropolitan area of
Porto Alegre. In order to study this topic it was considered the training and research practices
that are developed by coordinators, teachers, students and educational multipliers of the
Laboratory of Cognitive Studies of the Psychology Institute of UFRGS and of Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). The both universities are situated in
the metropolitan area of Porto Alegre. We also analyze centers or Schools countersigned by
those training experiences o r use of the compu ter in the School.
In that sense, in a first moment we looked in order to know the actions which were

•

developed by coordinators, guiding teachers, guided teachers, exits and the technical team of
GIE/F ACIN (PUCRS) and LEC/PSICO (UFRGS) during the nineties in order to stread the
courses of Education Information Technology training. We also intended to better know the
theoretical and practical conceptions that have characterized the courses of Education
Information Technology training at GIE/FACIN (PUCRS) and LEC/PSICO (UFRGS) since
the nineties. Besides that, we payed attention to teachers, students and multipliers conceptions
and practices.
Conscious of the specific reality that involves the actors' theoretical and practical

•

conceptions, as well as of the legal, historical and lively antecedents of the area, country and
of the world related to Education Information Technology training, we try to clarify the
actors' theoretical and methodological point of view involved in the process of training in the
area. On the other hand, we sought to clarify the contradictions that emerge in the courses of
Education Information Technology training that are organized by many institutions.
In the final recommendations we try to interpret the data picked up in the different

moments of our research in order to elaborate some suggestions or recommendations that
have two particular aims. On one side, we intend to minimize the distance between theory and

•

practice. Nowadays this abyss or rupture permeates the teachers' Education Information
Technology training and the educational practices aided by the modem technological

•

resources ofthe information and communication.
On the other hand, we try to point some Habermas' categories that could serve as
subsidy to those groups in the organization and development of courses directed to teachers
initial and continuous training in Education Information Technology in a society which has
been constantly influenced by the information and communication. We made this
consideration for we understand that Language PhjJosophy can represent a very important

•

theoretical and methodological tool in order to better understand the challenges that are
proposed by a society and a world which are greatly influenced by the information and
communication global effects.

KEY WORDS : Theoretical expenences and practices related to teachers' training,
Education Information Technology, public politics .
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente projeto é uma continuação dos trabalhos, reflexões e/ou discussões que
vínhamos realizando na área desde a graduação, na década de 90, no Centro Educacional La
SaBe de Ensino Superior (hoje UNTI.,ASALLE). De fato, a Licenciatura Plena em História nos
permitiu perceber e acompanhar o rápido e irreversível processo de informatização da
sociedade

em

geral,

mas

especialmente

do

setor

industrial

e

bancário.

Como

educador/pesquisador, nós nos perguntávamos: por que a educação está tão burocratizada?
Por que a educação é uma das áreas mais privilegiadas pelos políticos em campanhas
eleitorais e uma das mais esquecidas pelos gestores públicos? Por que os educadores são tão
resistentes ao novo e ao diferente? E por que um país como o Brasil não aposta o seu futuro

•

na educação cidadã e autônoma de sua juventude?
Luckesi, no início da década passada, acreditava que tudo isso estava acontecendo na
área educacional porque nela
[... ] cada um de nós vive o existencial e o espontâneo do dia-a-dia: ele é nosso
cotidiano, nosso "feijão com arroz". Porém este, por si mesmo, é muito circunscrito
e limitado para possibilitar a sua compreensão crítica e, conseqüentemente, sua
integração num novo patamar de entendimento que o ultrapasse. Por si mesmo, o
cotidiano carece de recursos para se auto-entender de uma forma crítica. Assim, ao
nosso ver, a apropriação ativa da cultura elaborada toma-se necessária para a
construção e vivência de uma vida mais humana e mais consciente; inclusive para
ter a possibilidade de conhecer e reivindicar direitos que pertencem a cada um de
nós e que são inalienáveis. 1

•

E mais, o cotidiano, além de carecer de recursos para o auto-entendimento individual e
coletivo, carece de uma teoria capaz de analisar e interpretar os atos de fala, os discursos
argumentados, os diálogos e construir, a partir dos mesmos, entendimentos e consensos
provisórios e intersubjetivos entre os sujeitos capazes de linguagem e ação, bem como de
coordenar as ações dos indivíduos e da sociedade como um todo com base em uma
consciência moral e em um direito universal. E, a partir dessa base teórico-metodológica,
educar os jovens brasileiros para a participação, a cidadania, a autonomia, a coresponsabilidade, enfim, para uma nova emancipação .

•

Reconhecemos que, na década de 80, muitas escolas particulares, para darem conta
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desse novo, passaram a usar seus laboratórios de informática como marketing para atrair
novos alunos, enquanto que as escolas populares, na sua maioria públicas, ainda viviam
alheias à questão e, enquanto tal, experienciavam uma nova forma de marginalização. O que
na época nos assustava mais era a forma como esta nova exclusão social atingia a classe
trabalhadora. Dito de outra maneira, os operários qualificados ou não passavam a ser
substituídos gradativamente por máquinas, como esse depoimento do Supervisor de Produção
da IKRO S/A nos revelou na entrevista semi-estruturada, realizada especialmente para essa

•

tese:
[... ] a empresa possui oito bobinadeiras, operadas por oito operários durante as 24hs do dia. Mas está
trocando, nestes dias, estas oito bobinadeiras por uma bobinadeira japonesa - SANYO DENKI - e que é
programada por controle numérico, permitindo, deste modo, que se programe o n° de voltas, a velocidade, o
teste inicial, o irúcio e o final do ciclo entre outras. Essa bobinadeira pode ser operada por uma única pessoa
por turno, eliminando, deste modo, vinte e um funcionários, além de poupar mais matéria-prima, garantir
maior produtividade, reduzir as horas-extras dos funcionários e/ou o n°. de acidentes de trabalho, entre
outros beneficios.2[ 1J

Essa substituição do homem pela máquina, o aumento do desemprego e as escolas à
margem de todo esse processo de globalização foram a nossa primeira motivação

•

para

assumirmos este desafio de fazer nossa pesquisa, envolvendo o fenômeno da sociedade
informatizada e da Informática da Educação. Esse esforço não era no sentido de se criar um
pólo de resistência, mas, sim, de ajudar a instrumentalizar as escolas, os professores, os alunos
e os pais, no sentido de tomá-los capazes de responder positivamente aos desafios da
sociedade informatizada, e não serem re-marginalizados, re-escravizados, re-desempregados
e/ou sub-empregados por esse sistema capitalista. Desse modo, esse esforço buscava também
garantir a democratização do acesso, da busca e do processamento da informação e da
comunicação - dois dos motores dessa globalização - o que ajudaria, e muito, para que cada

•

cidadão pudesse ser sujeito de sua história e da história da humanidade .
Desse modo, no alvorecer do novo milênio, a educação crítica, participativa e
autônoma e emancipatória se apropriaria de forma mais ativa da cultura elaborada e assim
responderia eticamente e legitimamente a todo esse potencial que as tecnologias da
informação e da comunicação representam para o mundo globalizado do século XXI.
No mestrado nós já buscamos pesquisar o fenômeno da Informática da Educação, em

•

[l] Esta citação, como todas as citações oriundas das entrevistas ou de questionários abertos, serão colocadas em

um retângulo para diferenciá-las das citações bibliográficas e seus autores serão identificados por números
romanos escritos por extenso para diferencia-los dos outros números.
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especial, pelo estudo e análise do projeto ENLACES de Concepción121 - Chile e do projeto do
CEPIC de Novo Hamburgo- Brasil. Esse estudo desvelou várias diferenças e/ou contradições
entre si. E muitas dessas suas diferenças, ao longo do processo de implantação dos projetos,
foram se transformando em semelhanças e vice-versa, de sorte que os contrários iam se
interpenetrando. De fato, em decorrência desse movimento, esses projetos passaram a gerar
e/ou a construir o novo no desenvolvimento da Informática da Educação do Brasil e do Chile
e, conseqüentemente, geraram mudanças.
No caso específico do Brasil, essa mudança estava intimamente ligada à formação
continuada que o sistema de ensino de Novo Hamburgo adotou, com base na epistemologia
genética de Piaget e na epistemologia dialógico - crítica de Paulo Freire, para qualificar seus
professores facilitadores dos laboratórios de Informática nas escolas. De fato, os trabalhos
desenvolvidos pelo CEPIC procuravam partir sempre da idéia de que o conhecimento é
construído na interação dos sujeitos com os objetos e vice-versa. Ou seja, na medida em que o
sujeito interage e, portanto, age sobre e/ou sofre a ação do objeto, ele vai objetivando sua
capacidade de conhecer e produzir o novo conhecimento, através do processo de assimilação,

•

acomodação, adaptação e abstração . Ao longo dos anos o CEPIC foi se especializando
igualmente no método freireano da conscientização, de sorte que o núcleo começou a mesclar,
em sua atividade educativa auxiliada com o computador, com base no método de Paulo
Freire, Emília Ferreiro e Jean Piaget.
Aliás, esse novo paradigma contribuiu para que os professores do CEPIC cnassem
situações capazes de problematizar as próprias descobertas das crianças. E o faziam de tal
forma que essas realmente passavam a vivenciar o próprio processo de assimilação e
acomodação em seu processo de ensino-aprendizagem, bem como a agregar a esse processo

•

um teor crítico, à moda freireana. É bom lembrar também que, nesse processo de construção
do conhecimento, a aprendizagem dependia igualmente do respeito e da exploração dos
diferentes estágios de desenvolvimento das crianças e/ou da lógica e dos mecanismos de
desenvolvimento cognitivo das mesmas.

•

121 O projeto ENLACES de Concepción é um sub-projeto do projeto nacional de uso da Informática da Educação
do governo chileno e que conta com aportes econômicos do Banco Mundial, do governo chileno, dos
respectivos estados federativos e dos municípios, bem como dos gerenciadores locais do projeto. Enquanto
tal, é um subprojeto do projeto maior da reforma educacional chilena, implantado pelo Ministério da Educação
daquele país, também denominado projeto MECE .
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Já, no projeto ENLACES de Concepción, essas mudanças não ocorreram a um nível
teórico construtivista, que privilegiava assimilação, acomodação, adaptação e abstração, em
um processo interativo do sujeito com o objeto e vice -versa, mas a partir de um outro modelo
teórico, também conhecido como Modelo DACUM. De fato, segundo o projeto do Centro
Zonal, CENTRO-SUR, a Capacitação dos professores era estruturada em quatro módulos:
Dichos módulos han sido analizados aplicando las metodologías dei modelo
curricular para el desarrollo de competencias (Modelo DACUM), lo cual significa la
estructuración de una bateria de tareas, las cuales están determinadas en documentos
de trabajo, para cada módulo, denominadas analisis de tareas.3

•

O projeto ENLACES de Concepción, e seus cursos de formação e/ou capacitação de
professores no uso dos recursos informáticos na educação, também fez uso desses pacotes
e/ou módulos. De fato, a Universidade de Concepción, ao capacitar em Informática da
Educação os professores da rede pública e particular com seu curso de capacitação número
um, estruturado em três módulos, centralizou quase toda a sua formação no domínio dos
recursos informáticos e através de uma série de exercícios e/ou um conjunto de tarefas
previamente programadas 4 Descuidou, desse modo, da capacitação e/ou da formação

•

pedagógica e metodológica no uso desses recursos como instrumentos didático-pedagógicos
para melhorar o processo de ensino-prendizagem do aluno. No entanto, para Sánchez5, esta é
uma questão básica para se pensar uma mudança e/ou uma revolução na educação.
Os resultados desse estudo, entre outros, nos colocaram frente a novos problemas,
novas hipóteses e novas questões na área da Informática da Educação. Problemas e questões
estas que nos desafiaram a aprofundarmos nossa pesquisa na mesma área, porém agora com
um acento forte na formação de professores. Por que formação de professores? Primeiro
porque a dissertação de mestrado e outras leituras na área nos fizeram perceber que existia um

•

vazio, uma ruptura e/ou um abismo entre a sociedade informatizada, o modo de produção
toyotista e/ou enxuta e os processos de ensino-aprendizagem escolares e de formação de
professores em Informática da Educação hoje em dia usados. Isso nos desafiou a
aprofundarmos nossa pesquisa nessa área, crentes de que uma formação de professores em
Informática da Educação mediada pela teoria do agir comunicativo de Jürgen Habermas pode
contribuir no sentido de construir novas relações sócio-educativas, sócio-econômicas e sóciopolíticas.
Fazemos questão de destacar desde já que nós, em nossa pesquisa, trabalhamos com

•

uma concepção de formação e/ou capacitação de professores em Informática da Educação e
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não "de Informática da Educação", pois temos a convicção de que os recursos informáticos e
comunicativos devem ser mais um recurso didático-pedagógico que é colocado à disposição
de todos os professores em seu fazer didático-pedagógico e não um recurso na mão de alguns
especialistas na área que o disponibilizam ou não à comunidade educativa.
Um outro motivo que nos influenciou na escolha desse tema foi a análise dos relatórios
da banca de defesa do projeto de tese. Consideradas as diferentes sugestões feitas pela banca,
esse tema, na época,

nos pareceu um bom caminho a ser seguido, já que nos oferecia

igualmente boas condições objetivas para que pudéssemos vencer, dentro dos prazos, todas as
etapas da pesquisa com sucesso. Depois de meio caminho andado, percebemos que ainda
assim escolhemos um caminho complexo, mas que, por outro lado, se tornou muito rico.
Aliás, foi toda a riqueza que envolveu esse tema de pesquisa que nos deu ânimo e coragem
para levarmos até o fim essa pesquisa.
Uma outra motivação advém da própria educação brasileira, em especial, dos intensos
debates e conflitos que envolveram a votação e a regulamentação da nova Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Brasileira. De fato, apesar de ela propor grandes e radicais mudanças, em

•

muitos casos, revestiu os velhos problemas educacionais do país com uma nova roupagem
visando conservar um modelo que favorecia os ideais neoliberais. Saviani 6

diria que o

congresso nacional, ao votar a lei educacional n. 9.394/96, na verdade, aprovou uma lei com a
qual e/ou sem a qual continua tudo igual. Ou seja, mesmo depois de entrar em vigor a nova
LDB, o povo brasileiro continua vivendo realidades educacionais de exclusão e de
acirramento das dificuldades, fruto do próprio modelo social, econômico e político vigente no
país. Razão pela qual somos igualmente desafiados a entrar nessa discussão, nem que seja de
leve, em especial no que se refere à formação de professores, pois ainda vivemos um período
de incertezas em relação aos novos rumos da educação nacional.
E isso se tornou mais evidente ainda ao longo de nossa coleta de dados, quer pelas
entrevistas semi-estruturadas quer pelas observações semi-dirigidas com os coordenadores, os
professores orientadores e professores formandos dos cursos e dos núcleos de Informática da
Educação da região metropolitana de Porto Alegre/RS. Como também se desenhou com mais
clareza o novo que está surgindo na educação, especialmente na formação de professores em
Informática da Educação. Mas esse novo passa a ser percebido, principalmente por esse
trabalho dinâmico, interativo e colaborativo dos sujeitos, fazendo-nos acreditar e sonhar com

•

muito mais força ainda, enquanto professor de História da Educação, que uma nova aurora
educacional está por despertar nesse imenso Brasil.
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Por fim, achamos necessário desenvolver este estudo, porque acreditamos que as
políticas públicas de Informática da Educação levadas a cabo pelo Brasil, nas décadas de 80 e
90, através do projeto EDUCOM, do PRONINFE, dos NIES, dos CIEds, dos CIETs, dos
CIESs e, ultimamente, pelo SEEDIMEC, e articuladas por técnicos do MEC, CNPq,
pesquisadores e educadores de muitas universidades, deram cientificidade e qualidade à
educação assistida por esses modernos recursos tecnológicos. Esse diálogo entre os
pesquisadores, universidades, técnicos e políticos, mesmo tendo retardado e/ou restringido o

..

processo de popularização quanto ao acesso, articularam uma política nacional de Informática
da Educação própria, a qual se tomou urna referência internacional, principalmente nessa
tentativa de integrar ensino, pesquisa e extensão na área. Por outro lado, temos consciência de
que esse processo de se usar os modernos recursos da informação e da comunicação na
educação só desvelará todo seu potencial nas escolas, se os projetos de Informática da
Educação ora em curso centrarem sua atenção nas dimensões que envolvem: a educação para
a sociedade informatizada, a educação para a informática e a educação pela informática. Mas
esse grande e novo desafio só será vencido se os sistemas de ensino e os programas de
fomento investirem maciçamente na formação e/ou capacitação inicial e continuada de
professores em Informática da Educação e em projetos pedagógicos que privilegiarem
processos de ensino-aprendizagem auxiliados por esses recursos tecnológicos. E nós
queremos participar deste processo, especialmente por meio dessa pesqmsa que envolve
vários sujeitos, bem como vários tipos de saberes, advindos do mundo objetivo, do mundo
subjetivo e do mundo social.
Esses mesmos mundos por vezes entraram e/ou se envolvem em conflitos, afetando
todos os sujeitos participantes do processo. E isso também nos atingiu, quer pelas greves dos
ônibus, dos professores, a sobreposição de compromissos dos entrevistados e/ou mesmo pelos

•

problemas pessoais de saúde, entre outros. Estes foram problemas que, inclusive, atrasaram
nosso cronograma de execução da pesquisa, mas que, graças ao esforço e à compreensão de
todos os sujeitos participantes dos diferentes mundos, foram sendo contornados, motivo pelo
qual estendemos nossa gratidão a todos os sujeitos envolvidos, de forma direta cu indireta,
nesta pesquisa, e que deram esse algo a mais para que esse trabalho pudesse ir se
concretizando e chegasse a bom termo.
Os resultados desta pesquisa não querem ser conclusivos, em função da própria
dinamicidade de nosso referencial teórico-metodológico, mas os consideramos relevantes para

•

a área. Por outro lado, entendemos igualmente que outros estudos na área poderão ser

21

.

realizados e/ou se fazem necessários, alguns dos quais podem até emergir dessa pesquisa.
O trabalho que segue pode ser subdividido nas seguintes partes e/ou etapas:
inicialmente começamos por delimitar e definir o objeto deste estudo, bem como fizemos uma
rápida revisão de literatura e em seguida situamos o mesmo em seu contexto mais amplo.
Nesse contexto mais amplo, iniciamos destacando alguns antecedentes do problema
encontrados em nível regional e nacional, para aí entrar com a explicitação da base legal do
estudo, bem como das políticas públicas que foram articuladas em nível nacional e
internacional na área da Formação de Professores em Informática da Educação. Na terceira
parte de nosso estudo procuramos explicitar o aporte teórico e metodológico que foi dando
sustentação a este estudo. Já na quarta parte explicitamos as práticas de formação de
professores em Informática da Educação, levadas a bom termo, a partir dos diferentes
substratos que compuseram nossa amostra intencional, bem como as categorias teóricas e
metodológicas privilegiadas pelos diferentes sujeitos em sua ação formativa e educativa. Na
última parte de nosso estudo, procuramos interpretar os dados recolhidos, procurando fazer
recomendações que possam contribuir e/ou aperfeiçoar o processo de capacitação e/ou
formação de professores na área .

•

•

•
2 DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO

2.1 O PROBLEMA E OS OBJETIVOS DO ESTUDO

Este trabalho objetiva pesquisar as práticas de formação e/ou capacitação de
professores em Informática da Educação na região metropolitana de Porto Alegre, a partir dos
trabalhos de pesquisa e formação e/ou capacitação de professores na área, desenvolvidos pelo
Laboratório de Estudos Cognitivos (LEC) do Instituto de Psicologia (PSICO) da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) com a participação de professores da Psicologia, da

•

Educação, da Informática e do Pós em Educação e em Informática na Educação, bem como
pelo Grupo de Informática na Educação (GIE) da Faculdade de Informática (F ACIN), da
Pedagogia dos Multimeios e Informática Educativa, bem como do Campus Virtual da
Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), com os quais interagiram
professores das diferentes faculdades e áreas.
Esses grupos de formação e pesquisa, também denominados "agências formadoras",
junto com o subgrupo dos multiplicadores e coordenadores, são os responsáveis pela
formação e/ou capacitação de professores em Informática da Educação. O que também pode
ser visualizado desse modo :

•
Agências formadoras

(Piaget)

Formam os multiplicadores
Formaram os professores de sala de aula
C.P. Dohms

•

Quadro O1: Mostra de forma esquemática quem formava quem no processo de formação de professores .
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E nos perguntávamos sobre como a teoria do Agir Comunicativo, de J. Habermas,
poderia contribuir com esses processos formativos.
Como podemos observar pela própria colocação do problema, os lugares que foram e
são a nossa referência maior na pesquisa de campo foram e são a UFRGS e a PUCRS, já
acima mencionados. Agora, para referendar ou não a experiência de formação e/ou
capacitação de professores do LEC/PSICO da UFRGS, nós pesquisamos o CEPIC e/ou o
NTE de Novo Hamburgo, em especial, seus multiplicadores 121 e seus sub-centros de
Informática da Educação Jacob Kroeff Neto e Antônio Benfica Filho, que ao longo de sua
caminhada sempre contaram com o apoio e/ou a assessoria do LEC .
Quanto às escolas indicadas pela PUCRS para balizarmos as experiências de formação
e/ou capacitação de professores na área, dessa agência formadora, escolhemos o Colégio
Pastor Dohms e La Salle - Nossa Senhora das Dores, ambas de Porto Alegre, especialmente
seus coordenadores e professores em Informática da Educação, bem como os professores que
usaram e/ou usam os recursos da informação e da comunicação em seu fazer pedagógico.

•

De forma sucinta poderíamos dizer que nesse Estudo de Caso temos por objetivos:
A)Conhecer:
as teorias e práticas desenvolvidas no processo de form ação e capacitação de
professores em Informática da Educação pelas agências formadoras;
as diferenças teóricas e práticas que permearam e sustentaram os diferentes processos
de formação e de capacitação de professores em Informática da Educação.
B) Elaborar, a partir dos resultados dessa pesquisa, sugestões que visem:
manter, aperfeiçoar e redimensionar os atuais processos de formação e de capacitação

•

de professores na área;
propor novos processos de formação e capacitação de professores em Informática da
Educação.

•

121 Multiplicador é termo usado pela Professora para chamar e caracterizar o professor do Núcleo de Tecnologia
Educacional (NTE) responsável pela formação técnico-pedagógica dos professores das escolas de sua área de
atuação .
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•
2.2 AS TESES QUE ORIENTAM ESSE ESTUDO DE CASO

Como já menciOnamos no problema de pesqmsa, nós escolhemos as experiências
teóricas e práticas de formação e/ou capacitação de professores em Informática da Educação

•

do LEC/PSICO da UFRGS em seus diferentes sujeitos e em seus diferentes sub-níveis, já
acima mencionados, e as experiências teóricas e práticas de formação e/ou capacitação de
professores na área, levadas a bom termo pela PUCRS, por seus diferentes sujeitos e em seus
diferentes níveis, por entendermos que as mesmas, em seus diferentes níveis e estratos,
atendiam a maioria dos educadores das escolas, da rede particular e pública de Porto Alegre e
do Estado do Rio Grande do Sul, envolvidas com a Informática da Educação. Além disso,
essas experiências trabalham, com certa clareza, o seu referencial teórico, ou pelo menos têm
clareza dos princípios orientadores de sua prática de formação e/ou capacitação que, enquanto

•

tal, sustentam ou não em sua ação educativa na área .
Tese 01 - Nós nos propomos estudar essas teorias e práticas de formação e/ou
capacitação de professores em Informática da Educação, porque, a priori, essas teorias e
práticas, desenvolvidas pelos organismos institucionais e em diferentes níveis, já acima
especificadas, foram reconhecidas como positivas pelos diferentes sujeitos e sistemas de
ensmo.
Tese 02 - Por outro lado, segundo o nosso entendimento, existem diferenças entre as
teorias e as práticas que apóiam e embasam os processos educativos dos professores:

•

formadores, multiplicadores, coordenadores e de sala de aula .
Essas teses começaram a emergir no decorrer do meu mestrado, na medida em que
analisávamos duas experiências de uso da Informática da Educação: o Projeto ENLACES 131
da 7° e 8°

(JJ

•

Região do Chile que, enquanto projeto regional, atendia as províncias de

ENLACES é o projeto nacional de uso da Informática da Educação do governo chileno e que conta com
aportes econômicos do Banco Mundial, do governo chileno, dos respectivos estados federativos e dos
municípios, bem como dos gerenciadores locais do projeto. Enquanto tal, é um subprojeto do projeto maior da
reforma educacional chilena, implantado pelo Ministério da Educação daquele país, também denominado
projeto MECE .
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Concepción e Bio-Bio para a implantação do programa nacional de Informática na Educação
naquele país e que foi igualmente denominado Projeto ENLACES; e uma outra experiência
levada adiante pela Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo com seu projeto de Informática
na Educação, denominado Centro de Preparação e Iniciação à Ciência da Informática
(CEPIC).
A partir dessa pesquisa começamos a fazer a revisão da literatura sobre a formação de
professores em Informática da Educação e as Políticas Públicas de formação de professores na
área, como podemos observar com mais detalhes no ponto 2.3. Essa revisão de literatura, por
um lado, reforçou nossa primeira tese segundo a qual as experiências teóricas e práticas
desenvolvidas, por organismos específicos e em diferentes níveis, para a formação e a
capacitação de professores em Informática da Educação, foram reconhecidas como positivas
pelos diferentes sujeitos e sistemas de ensino. E, por outro lado, essa revisão de literatura
reforçou nossa segunda tese, uma vez que a mesma deixou mais evidente ainda que existe
uma ruptura ou um vazio teórico-metodológico entre a formação e/ou capacitação de
professores em Informática da Educação oferecida pelas diferentes agências formadoras e os

•

usuários diretos e indiretos da mesma. Ainda mais no mundo globalizado, internalizado,
informatizado, robotizado, massificado, coisificado, em que vivemos.
De fato, o atual desenvolvimento tecnológico permite às pessoas um acesso a inúmeros
recursos de informação, que podem ser processados e transformados em insumos de apoio à
inteligência e à memória das pessoas em suas atividades cotidianas. E mais, isso está
mudando radicalmente as formas de se trabalhar, de se comunicar e de apreender do homem
moderno, bem como está mudando os mecanismos necessários para o mesmo ter acesso aos
serviços básicos de todo cidadão, tais como: transporte, saúde, comércio, divertimento e, por

•

último, a educação também passa a oferecer à população o auxílio tecnológico .

Tese 03 - Se, por um lado, o atual desenvolvimento tecnológico nos permite acessar,
transformar e comunicar o conhecimento, por outro lado novas e diferentes fronteiras do
conhecimento não cessam de se abrir.
O mundo está passando por essas mudanças radicais e/ou esses movimentos, o que fez
com que fôssemos nos questionando sobre a validade ou não de continuarmos estudando este
novo, em suas diferentes facetas e/ou manifestações, a partir da filosofia da consciência,
indagando também que outra Filosofia daria conta de explicar esse novo. Uma das filosofias

•

mais estudadas nessa pesquisa foi a Teoria do Agir Comunicativo de Jürgen Habermas, por
acreditarmos a priori em seu potencial para dar conta desse novo . Mas, para nossa surpresa,
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constatamos que, nas práticas de formação de professores em Informática da Educação e nos
processos de ensino-aprendizagem auxiliados pelos recursos informáticos, se observa, de
forma muito incipiente, a presença de algumas categorias habermasianas como: a fala, o
diálogo, o discurso, o argumento, o entendimento e o consenso intersubjetivo.
De fato, a sociedade da informação e da comunicação está exigindo novos referenciais
teóricos e metodológicos no processo de ensino-aprendizagem, haja vista que, nos últimos
anos, o próprio mundo do conhecimento está passando por profundas e radicais
transformações,

desvelando

dialógica

e/ou

impositivamente

o

novo

da

sociedade

informatizada. E mais ainda porque as fronteiras sócio-culturais estão se abrindo sempre mais,
tornando a informação e a comunicação sempre

mais presentes e disponíveis para todos

aqueles que possuem os instrumentos e as destrezas culturais de base para acender, processar,
produzir e comunicar o conhecimento.
Agora, se por um lado todas essas mudanças e esses movimentos foram ficando
sempre mais evidentes e claros para nós, à medida em que avançávamos em nossos estudos
preliminares para essa tese, reforçando, desse modo, sempre mais nosso interesse em
pesquisar esse tema de estudo; por outro lado, passamos a sentir a urgente necessidade de nós,
educadores do terceiro milênio, adentrarmos sempre mais nesse novo e desvelar suas bases
teóricas e metodológicas para que os sujeitos sociais dessa nova sociedade possam se colocar
a serviço do bem comum e não só a serviço do lucro e do consumo .
Mas, para analisarmos em profundidade essas teses, procuramos inicialmente situar
esse estudo dentro de um contexto mais amplo e que, enquanto tal, envolve: a revisão geral de
literatura sobre o tema; as políticas públicas e os dispositivos legais na área; as teorias e
práticas de formação de professores em Informática da Educação; alguns dados históricos da

•

Informática da Educação no país e no mundo; bem como as ações que a Sociedade
Informatizada privilegiou na área da Informática da Educação.
Feita

essa

contextualização

maior,

procuramos

explicitar

as

bases

teórico-

metodológicas que as sustentaram na década de noventa e continuam a sustentá-las, bem
como buscamos interpretar e re-interpretar concepções teóricas e práticas (paradigmáticas)
evidenciadas e/ou subjacentes à própria prática educativa dos coordenadores, docentes
formadores, docentes formados, docentes multiplicadores e docentes responsáveis pela
Informática da Educação nas instituições públicas ou privadas comprometidas com o uso da

•

tecnologia informativa e comunicativa na educação, e também dos professores de sala de aula
que usam os recursos tecnológicos em sua atividade educativa depois do lançamento do
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Programa Nacional de Informática na Educação em 1996. Tais informações foram coletadas
pelos nossos instrumentos de coleta de dados.

2.3 REVISANDO ALGUMA LITERATURA REFERENTE AO PROBLEMA EM FOCO

.

No sub-tema que segue gostaríamos de comentar alguns trabalhos significativos em
Informática da Educação,

sua temática, abordagem teórico-metodológica, resultados

alcançados, bem como a sua relevância para nossa caminhada investigativa. Sempre que
abordem facetas de nosso tema de pesquisa, pretendemos desvelar o pensar do autor para
futuras interlocuções com estes sujeitos sobre suas concepções paradigmáticas quanto à
formação e/ou capacitação de professores em Informática da Educação.
A dissertação de Cintia Bolf procura contar a história das políticas públicas de
Informática da Educação no Brasil a partir dos anos 60. Para fazer isso a autora apresenta os
principais projetos de Informática da Educação do país e a repercussão desses programas

•

nacionais nas escolas públicas estaduais e municipais, bem como das políticas públicas do
Estado do Rio Grande do Sul na área. Com base na história dessas políticas públicas, a autora
acompanha a inserção dessas políticas na prática pedagógica da Escola Municipal de Ensino
Infantil e Fundamental João Goulart, no município de Novo Hamburgo, primeira escola
pública do Estado a ser contemplada por esses Programas. Desse modo, a autora acredita estar
contribuindo para reforçar a idéia de que as políticas públicas em Informática da Educação no
Brasil precisam ser contextualizadas em seus processos de problematização, além de se
precisar consolidar "tempo de escuta" a fim de que as práticas "dodiscentes" possam

•

possibilitar processos de inclusão em termos de permanência e qualidade .
A questão da formação de professores só aparece na apresentação dos objetivos dos
diferentes Programas Nacionais de Informática da Educação, no Programa Formar, no Projeto
Estadual de Informática da Educação e dos NTEs. Porém, de forma mais explícita, a autora
discute este tema quando faz um paralelo entre a formação de professores de Informática da
Educação com o uso do I 7000 e MSX e a migração para o sistema Windows.
Para Boll8, este novo computador, ao mesmo tempo em que aumentou as
possibilidades de uso da Informática da Educação com novos recursos, desafiou a educação e

•

as escolas a se dotarem de novas dimensões para desenvolver suas práticas educativas. Desse
modo, a partir de avaliações de cursos já desenvolvidos, os órgãos formadores, na área,
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sugeriram uma maior disseminação das discussões em tomo da Informática da Educação nas
agências de formação de professores, bem como em todo e qualquer encontro Educacional,
uma vez que pouco ou quase nada tinha sido feito para desencadear essa mudança. De fato,
nas primeiras experiências, a partir da linguagem Logo, o contato ficou muito restrito ao
laboratório e aos professores dos laboratórios de Informática; enquanto que hoje em dia se
busca uma Informática da Educação articulada com o professor e todo seu planejamento
pedagógico, para que esse, por sua vez, utilize os novos recursos tecnológicos didaticamente
em suas atividades escolares.
Feitas essa considerações gerais, Boll passa a comentar sua proposta de formação de
professores em Informática da Educação, a partir da proposta de formação de professores na
área oferecida pelo LEC. Desse modo, Boll 9 entende que, nos dias de hoje, em função dos
avanços e das novidades tecnológicas, se faz necessária, sempre mais, uma formação
continuada dos professores que pode ser definida como "formação em serviço". Ou, em outras
palavras, significa a formação do professor como um processo, constante e ininterrupto, a
partir de uma nova metodologia e/ou lógica, qual seja, a do educador-pesquisador. As

•

possibilidades concretas de uso da Internet na educação, hoje, reforçam e favorecem essa
nova lógica de formação, porque a orientação por rede ajuda a redefinir papéis, tais como:
professores auxiliando professores e não somente especialistas e pesquisadores auxiliando
professores. Esse é um novo modelo de curso, e é emocionante ver quando um professor
coloca em rede uma pergunta, como por exemplo: como posso usar a informática nas minhas
aulas de Educação Física?, e, para a surpresa dele, em seguida recebe contribuições as mais
diversas e advindas de todas as partes do Brasil.
Quanto à metodologia, Boll 10 diz que se valeu da pesquisa bibliográfica, de entrevistas

•

semi-estruturadas, bem como da observação participante, a partir de um Estudo de Caso. No
entanto, ao lermos a dissertação, nos chamou a atenção o fato de a autora, depois que
apresentou seu foco e problema de pesquisa, bem como seus propósitos, suas questões de
pesquisa e a metodologia, se desviar desse seu eixo central de pesquisa para explorar outros
aspectos, deixando que o mesmo se transformasse, no contexto do trabalho, em um simples
apêndice. Por outro lado, a autora fez um belo resgate histórico dos Programas de Informática
da Educação do Brasil e do Rio Grande do Sul, clareando um pouco mais nossa compreensão
histórica sobre a Informática da Educação. Mas, assim mesmo, recomendamos a leitura do
livro do Valente 11 e do Oliveira 12 , sobre esse tema, para se compreender melhor essa história

•

da Informática da Educação no país .
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Quanto à discussão do tema da Formação de professores em Informática da Educação,
destacada nessa revisão que fizemos, queremos salientar que a mesma foi pouco explorada
pela Boll. Mas nós, em função do nosso tema de pesquisa, procuramos explorar bem mais,
com base principalmente nas fontes orais, recolhidas por meio de nossas entrevistas semiestruturadas sobre o tema.
Côrtes 13 objetiva investigar, em sua dissertação de mestrado, a percepção do professor

•

de licenciatura, a partir de sua própria instrumentalização, sobre o uso critico de tecnologias
educacionais informatizadas no trabalho docente e nos cursos de licenciatura. Para tanto,
realizou entrevistas semi-estruturadas com professores, previamente selecionados, da
Faculdade de Educação, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e do Instituto de
Matemática da PUCRS.
Realizadas as entrevistas, a autora, auxiliada por outros professores da Universidade,
organizou um curso em Informática da Educação para os professores de licenciatura a fim de
analisar a posição dos professores dos cursos de licenciatura da PUCRS sobre o uso crítico da
informática, através de sua auto-instrumentalização .

•

Para chegar a esses instrumentos de coleta de dados, a autora discutiu rapidamente, em
seu trabalho, a origem histórica das licenciaturas, a história da formação de professores no
Brasil, bem como a realidade atual da formação de professores e dos Cursos de Licenciatura.
Quanto às agências formadoras, a autora reconhece a visível degradação econômica,
social e política do professor hoje, bem como de suas condições de formação . Mas reconhece
igualmente a responsabilidade social e histórica das universidades no sentido de levantar
alternativas capazes de contribuir para uma melhor qualificação do profissional da educação.

•

Às IES (Instituições de Ensino Superior) cabe implementar projetos eficientes de
reforrnulação e/ou reestruturação de seus currículos, revisando-lhes as finalidades,
adequando-os à realidade circundante, de recursos humanos, oportunizando a seu
corpo docente as condições básicas para o aperfeiçoamento e atualização necessários
ao bom desempenho de suas funções.14

Aliás, o educador que se forma hoje deveria estar em condições e/ou preparado para
atuar no futuro, mesmo

não sendo possível precisar hoje com exatidão o futuro, já que esse

com certeza é diferente do passado. Agora, se sabemos "hoje" que os professores do futuro
serão diferentes dos de "ontem", deveríamos ter a consciência de preparar os professores
segundo as novas perspectivas as quais já são possíveis de serem antevistas hoje, e não

I

•

continuar insistindo em formar os mesmos nos moldes tradicionais. Portanto, necessitamos
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redimensionar e/ou rebalizar a formação de professores com essa visão antecipada do futuro
e/ou segundo o perfil que se faz no presente dessa formação no futuro . 15
Dito isso, a autora busca no contexto internacional elementos que reforcem a
necessidade da inclusão da tecnologia no meio escolar, e ao mesmo tempo enumera alguns
erros históricos da informatização da educação, bem como da história da formação de
professores.

•

Dentre as contradições que subjazem a essa dissertação, gostaríamos de destacar uma
de base teórica. Pois bem, a autora é categórica em afirmar, ao longo de todo seu texto, que é
um trabalho que procura descrever e analisar as questões que a pesquisa desvela a partir da
reflexão critica. Mas, ao analisarmos a forma usada pela autora para aplicar seus objetivos de
pesquisa, para investigar as percepções dos professores das licenciaturas na área e/ou o seu
dorrúnio afetivo do comportamento, a mesma se baseou em Bloom 16 . Ora, a professora Léa
Fagundes, ao se referir a essa teoria e ao seu uso na Informática da Educação, não cansa de
afirmar que:

•

Não conseguimos que nossa "Ciência" produzisse melhor educação, porque nao e
melhor educação o que temos buscado! Na verdade temos buscado "transmissão",
"modelagem", " reprodução", "automatismo", "submissão" .. . Nunca conscientização,
construção, reflexão, autonomia, libertação criadora.1 7

Quanto às suas conclusões, só gostaríamos de chamar a atenção sobre a necessidade de
configurar os cursos de formação no sentido de proporcionar aos professores de diferentes
cursos de Licenciatura a oportunidade de indicar suas necessidades na área para o uso da
Informática em seu fazer pedagógico, proporcionando-lhes condições de manifestar sua
percepção dessa ciência com bases nas peculiaridades dos cursos e dos conceitos informáticos
construídos pelos mesmos e em consonância com as características do perfil profissional do
curso. Concordamos com esta conclusão da autora, de que os cursos de formação precisam
partir da realidade, das necessidades e das práticas dos alunos, porém essa leitura da realidade
nós queremos fazer sob outro olhar teórico.
Enfim, foi um projeto que se preocupou em transferir para o professor de licenciatura
os conhecimentos informáticos necessários para sua ação educacional. O grupo de professores
coordenadores do projeto procurou calcar sua ação no respeito à liberdade dos participantes ou seja: permitiu a cada participante, depois do curso, que usasse ou não a informática em sua
ação profissional ou individual. Pois na compreensão dessa, a informática deveria ser,

•

sobretudo, uma ferramenta de uso pessoal e profissional para cada professor. Porém, essa
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compreensão de uso desses recursos não a impediu de acreditar que era preciso investir no
professor que formava o licenciado, para que esse pudesse ter condições de fazer, junto a seu
graduando, a mediação dessa realidade informatizada que os envolve e que impõe a ambos
um questionamento permanente.
A análise desse trabalho se tomou importante na medida em que a autora procurou
problematizar a formação de professores em Informática da Educação a partir de uma

•

experiência concreta de como aquela instituição procurou introduzir seus profissionais das
licenciaturas no uso pedagógico do computador. E a importância dessa análise aumenta ainda
mais na medida em que escolhemos a Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
para compor parte de nosso Estudo de Caso.
Bemdt

18

,

autor de outra dissertação de mestrado analisada, procura estudar os impactos

das novas tecnologias eletrônicas, genericamente designadas pela palavra informática, sobre a
atual formação social e educacional do Brasil. Aliás, o autor identificou essa nova sociedade,
dissertando sobre suas atuais tendências na área da comunicação, da economia, do trabalho e
da política nacional e internacional na área .

•

Na segunda e terceira parte do primeiro capítulo, o autor expõe seu referencial teóricometodológico, optando pela categoria da sociedade dividida em classes e, em especial, pelo
uso da categoria da conscientização de Paulo Freire. Sua definição de classe social está
baseada em autores como Poulantzas 19 e Santos20 . E, para falar da Educação para a Sociedade
Informatizada, ele acredita que a melhor alternativa seja aquela que abre espaço, na educação,
para a produção, seleção e apropriação do conhecimento, na perspectiva e no interesse das
classes dominadas. Motivo esse que leva o autor a buscar na metodologia freireana,
especialmente na categoria da conscientização, os elementos teórico-metodológicos para
fundamentar seu trabalho e/ou sua pesquisa.
No capítulo dois o autor historiciza sobre a política de informática no Brasil, chegando
à conclusão de que esta é conseqüência da ideologia de segurança nacional cujo
desenvolvimento se fundamentou no Golpe Militar de 1964 e nas ações dos governos
militares subseqüentes. Essa política, por não ter tido as correspondentes condições de
investimentos em produção, pesquisa e desenvolvimento, não logrou alcançar a autonomia
pretendida na área. Com isso, no campo da informática, como em todos os campos, a
sociedade brasileira não superou seu histórico dualismo social e econômico de dependência

•

tecnológica e de associação com o capital estrangeiro .
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No terceiro capítulo ele faz uma análise histórica da educação nacional a partir dos
subtemas: a Educação Tradicional, a Educação da Escola Nova e a Educação Tecnicista, para
chegar à conclusão de que essa, ao longo de toda a sua trajetória, ajudou a aprofundar sempre
mais o dualismo e a dependência, duas características da sociedade e da educação brasileira.
Já no capítulo quarto, Bemdt historiciza, a partir do uso da informática no ensino, a
política de informática na educação brasileira. Nessa pesquisa bibliográfica e documental, ele

•

se dá conta de que a política de informática na educação brasileira surgiu por iniciativa da
Secretaria Especial de Informática, vinculada ao Conselho de Segurança Nacional. E que
inicialmente ela representou um esforço daquele órgão de colocar a educação a serviço da
informática, formando recursos humanos voltados para esta. Mas que, gradativamente, essa
política saiu do quadro mais amplo da política nacional de informática, para concentrar-se na
dimensão específica

do ensino pela informática, praticamente ignorando as dimensões da

educação para a sociedade informatizada e a educação para a informática. Com isso, a política
de informática na educação deixou de contribuir para o desenvolvimento autônomo da
informática no país e passou a concentrar-se no uso do computador, enquanto instrumento

I•

tecnológico de ensino.
Feita essa retrospectiva histórica da Educação e da Informática na Educação, o autor
adentra em seu Estudo de Caso, qual seja, o projeto EDUCOM, em especial, o Projeto da
UFRGS, confrontando essa experiência de informática na educação com o desenvolvimento
da sociedade brasileira na área, para finalmente chegar basicamente a duas conclusões.
Se, por um lado, ele reconhece, como válidos, os estudos, as pesquisas e os
experimentos desenvolvidos pelo EDUCOM, com base na linguagem de programação Logo e
no uso do computador como tecnologia educacional; por outro lado, ele observa e vê que
esses recursos tecnológicos, não raro, são vistos e usado s isoladamente, o que por sua vez
reforça sempre mais os condicionantes ideológicos que envolvem a formação social brasileira,
estereotipados pelo dualismo e pela dependência.
Para que a política de Informática da Educação contribua na superação dessas
características da sociedade brasileira, é preciso que ela eduque para a sociedade
informatizada, pela sociedade informatizada e na sociedade informatizada. Segundo a
proposta do autor, para que a política educacional na área corresponda às reais necessidades
da classe brasileira dominada, se faz necessário que a mesma se fundamente teórica e

•

praticamente nos princípios educacionais propostos por Paulo Freire, principalmente em seu
conceito de "conscientização".
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Desse trabalho não usarei o aporte teórico-metodológico do autor, haja vista que ele
trabalha a teoria crítica a partir da categoria de classe social e o conceito freireano de
conscientização.
Tentaremos, sim, fazer algumas aproximações sócio-históricas do uso dos recursos
informáticos na educação. Aproximações que nos serviram de referência para fazermos
nossas primeiras incursões na área, principalmente desde seu olhar crítico sobre as políticas e
a história da educação e da Informática na Educação brasileira.
Maçada21 , com sua tese doutoral, objetiva analisar a interação de um grupo de
professores em uma ecologia cognitiva digital configurada em um ambiente virtual de
aprendizagem (AVA). Desse modo, ela busca pesquisar a questão da interatividade em
situações de aprendizagem, a partir da análise de uma experiência vivenciada por professoresalunos de matemática em um "AVA". Para balizar este estudo, recorre a atratoresf41 definidos
teoricamente e identificados na emergência dos dados coletados.
Para dar conta desse seu objetivo, a autora busca num primeiro momento compreender

•

como a EAD (Educação à Distância) pode se reconfigurar estruturalmente dentro de uma
ecologia cognitiva digital, bem como pesquisa os atratores que poderiam subsidiar sua análise
baseada na interatividade dos sujeitos em situações de aprendizagem em AV A A partir disso,
ela estuda as contribuições que essa pode oferecer para delinear uma proposta de curso de
formação de professores em um ambiente virtual de aprendizagem, considerando-se as novas
possibilidades de convivência que se abrem e/ou são trazidas com o auxílio da tecnologia.
Assim, ela abre o capítulo da delimitação do problema com duas questões básicas
sobre a Educação à Distância, a interatividade e a aprendizagem em A VA, bem como sobre as
possíveis contribuições desse estudo para delinear uma proposta de formação de professores

•

em um ambiente virtual de aprendizagem, enriquecidos com uma série de hipóteses.
Para testar essas suas hipóteses de pesquisa, bem como para alcançar os objetivos que
nortearam sua tese, a autora procurou apoiar-se na pesquisa qualitativa, bem como constituiu
um estudo-ação no qual a intervenção da pesquisadora foi baseada no método clínico de

4
[ 1 Os

•

atratores são os pontos de estabilidade local para onde o sistema converge, como se fossem os 'vales numa
montanha russa'. Ver PEDRO, Rosa M . L. R Cognição e Tecnologia: Híbridos sob o Signo do Artifício. Rio
de Janeiro: ECO/UFRJ, 1996. Tese (Doutorado em comunicação)- Programa de Pós-Graduação em
Comunicação e Cultura, Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1996.
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Piaget.
Na pnme1ra etapa do delineamento do estudo, a autora apresentou seu campo de
problematização, partindo da sua experiência profissional de professora de matemática, bem
como de sua convivência com os AV A (capítulo 2). A fundamentação teórica, ela baseou
principalmente nos estudos de Jean Piaget, Pierre Lévy e Humberto Maturana (capítulo 3). Já
na definição teórica (seção 3.3), a autora privilegiou atratores como : aprendizagem
cooperativa, desenvolvimento de projeto de aprendizagem, atitude e práticas interdisciplinares
e versatilidade tecnológica.
A partir daí ela desenvolve uma experiência-piloto com treze professores-alunos de um
curso de especialização em matemática, oportunidade em que ela mapeou os modos de operar
de cada sujeito na sua convivência com os A V A, que se estruturou a partir das diferentes
formas de interação entre os sujeitos, da proposta educacional e dos recursos digitais
disponíveis. Esse estudo lhe possibilitou verificar como os sujeitos interagem em AV A por
meio de um operar estruturado que abarcou diversos modos de ação cognitiva, e que ela
passou a denominar de regime cognitivo. Isso a instigou a pensar que também seria possível
pesquisar o operar do próprio ambiente, não somente de seus sujeitos, mas a partir de atratores
estruturantes da interação.151
Para chegar a essa compreensão, Maçada22 fez inicialmente uma análise descritiva e
cronológica das interações, considerando os atratores enquanto configuradores do operar
cognitivo dos sujeitos. Já, num segundo momento, ela analisou o movimento oscilatório das
relações que criaram entre os atratores (movimento do operar cognitivo), utilizando como
parâmetro conceitual a dinâmica da tomada de consciência de Piaget, para só então fazer uma
discussão quanto ao movimento oscilatório e à complexificação das relações entre os
diferentes atratores.
Segundo a autora, a análise dos dados, a partir dessa metodologia, demonstrou que,
muitas vezes, as possibilidades de experienciarmos, vivenciarmos essas interações individual
e coletivamente resultam dos diferentes modos de operarmos o conhecimento. O que aponta
igualmente para mudanças significativas nos sistemas educacionais, quer pela ampliação das

5
[ 1A
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descrição e análise completa dessa experiência se encontra no artigo da autora com SATO &
MARASCHIN intitulado: "Educação sem distâncias: uma experiência de convivência em ambiente digital de
aprendizagem" Revista Brasileira de Informática na Educação. Florianópolis, n. 10, set. 2001. [no prelo].

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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interações, quer pela constituição de novos espaços de convivência. Essa análise também lhe
possibilitou propor indicadores para a constituição de espaços de convivência com a
utilização da informação e da comunicação no desenvolvimento da formação inicial e
continuada de professores através de projetos de aprendizagem e de atividades colaborativas.
De fato, para Maçada,
[... ] parte do objetivo desta tese se refere a propor, a professores e futuros
professores, a convivência em AVA de forma que o aprendizado específico da área
de formação seja deslocado/separado do de ser um professor - estes devem ser
construídos conjuntamente. Poderíamos, então, para atender a esse objetivo, pensar
como esses atratores e a relação entre eles nos auxiliariam para/na
criação/proposição de ambientes virtuais de aprendizagem que englobassem tanto a
formação inicial como continuada de professores, para que alunos de cursos de
licenciaturas e pós-graduações e professores do Ensino Fundamental e Médio
desenvolvam atividades educativas colaborativas com o uso das tecnológicas da
informação e comunicação. Também se toma um desafio pensar como potencializar
a atividade colaborativa para que se amplie de forma a constituir uma aprendizagem
cooperativa e uma prática contextual, na busca de atitudes e práticas
interdisciplinares. 23

•

Essa tese, mesmo tratando do tema da formação inicial e continuada de professores em
ambientes virtuais de aprendizagem, se distancia de nossa proposta na medida em que ela
privilegia toda e qualquer aprendizagem desencadeada pelas redes virtuais, em especial
aquelas

produzidas

pelas

aprendizagens

cooperativas,

práticas

cooperativas,

pelo

desenvolvimento de projetos, e pela versatilidade tecnológica. Interessamo-nos no enfoque
piagetiano de sua pesquisa, em especial as referências, a categoria da interação, para
contrapor a ela a concepção habermasiana de interação, validando ou não essa concepção,
como veremos nas considerações finais.
Quanto ao termo atratores, utilizado pela autora, nós preferimos utilizar o termo

•

"categoria" para destacar esses elementos-chave que compõem partes essenciais do fenômeno
estudado, por entendermos que o mesmo é mais coerente com nossa proposta teóricometodológica de trabalho.
Aliás, procuramos dar um destaque especial, na leitura dessa tese, à questão da
formação de professores, justamente por irmos buscar nos sujeitos da pesquisa nosso ponto de
apoio para a nossa pesquisa. Esse trabalho quer ser uma das referências a partir do qual
queremos fazer nossa proposta e/ou nossas contribuições para a formação de professores em
Informática da Educação.

•

Behar24 , autora de outra tese por nós analisada durante a construção de nosso projeto
investigativo, objetiva analisar, desde o ponto de vista operatório, algumas ferramentas
UFRGS
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computacionais utilizadas por um grupo de sujeitos para representar os seus conhecimentos.
Mas, para isso, a autora busca na Teoria do sujeito individual a função simbólica do sujeito e,
a partir disso, busca estudar que função simbólica esse sujeito utiliza para se expressar através
do computador. Quer dizer, ela busca na capacidade representativa do sujeito os elementos
capazes de fazer o indivíduo se expressar, através do computador.

.

A autora, inclusive, faz questão de salientar a importância de se estudar a atividade
representativa do sujeito, porque tudo aquilo que o sujeito expressa, seja no computador ou
fora dele, é resultado de um processo interno de construção de um sistema de significações.
Por exemplo, cada objeto representado corresponde, progressivamente, a uma imagem mental
que permite ao indivíduo evocar esse objeto na sua ausência. Para isso, ele precisa ter um
meio, para se manifestar por meio da linguagem oral e/ou escrita, da imitação diferida, bem
como da imagem gráfica ou do jogo simbólico.
Para discutir este tema, Behar buscou em Piaget os conceitos básicos que envolvem a
construção do conhecimento e as diferentes interação sociais. Desse modo e através das
interações que um sujeito estabelece com o meio, ele põe em ação seus sistemas de

•

tratamento, de recepção e de significação, "transformando" seus valores e seus obj etos em
linguagens de conhecimento, além de transformar-se a si mesmo por meio da ação .
A autora25 identifica igualmente dois tipos de interação. A primeira é do tipo Sujeito objeto, também denominada interação individual. Nesse tipo de interação ela chama de objeto
o ambiente computacional. O segundo tipo envolve: Sujeito - sujeito - objeto, também
denominada de interação interindividual. Nessa interação, segundo Behar, se estabelece ou se
constrói uma situação de cooperação entre os sujeitos que interagem entre si e com o meio.
Razão essa que leva a autora a dividir esse seu trabalho em duas partes. Na primeira,

•

ela procurou realizar o estudo do sujeito individual em relação ao ambiente computacional,
para só então realizar o estudo do sujeito coletivo em relação com o uso das ferramentas
computacionais cooperativas.
Para entendermos o papel do sujeito em relação ao computador ou, mats
especificamente,

uma

determinada ferramenta,

os

psicólogos

piagetianos observam,

acompanham e estudam a evolução cognitiva do sujeito, coletando os dados necessários até
chegar no seu desenvolvimento máximo, com o objetivo de analisá-lo. Nesse estudo, o sujeito
é interpretado em termos de lógica operatória piagetiana. Mas, para compreender de forma

•

completa essa interação sujeito-computador, segundo Behar, também se faz necessário
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entender a ferramenta que está envolvida na interação . E quem faz esse estudo é a Ciência da
Computação, mas, segundo a autora, o que toma essa descrição compatível com a do sujeito é
o fato de se reinterpretar o computador nos termos da lógica operatória.
A autora, para concretizar esse intento, realizou inicialmente uma leitura exploratória
de algumas obras de Jean Piaget, em relação ao sujeito individual, do ponto de vista
operatório, para perceber, a partir do estudo da "Introducción a la lógica operatória" 26 e "Da
lógica da criança à lógica do adolescente'o27, a necessidade de uma definição e delimitação
mais clara dos diferentes aspectos utilizados na análise operatória apresentada nas respectivas
obras. Por essa razão, a autora também procurou reconstruir o método de análise de
experiências que estava implícito na análise de Piaget e que lhe facilitou a compreensão do
mesmo. Em seguida, ela adentrou no estudo da lógica operatória no computador.
Os resultados desse estudo ela apresentou em trabalhos publicados que procuram
descrever esta análise operatória que Behar desenvolveu com algumas ferramentas
computacionais como, por exemplo, o aplicativo Paintbrush do Windows 3 .128, o ambiente de
programação Winlogo 29 , o editor de textos Word 6.0 e a linguagem de programação Logo 30 ,

•

entre outras, e que, segundo ela, possibilitaram caracterizar em termos lógicos e infralógicos o
sujeito em estudo e as ferramentas computacionais.
Utilizando como base esses estudos realizados em relação ao sujeito individual, a
autora partiu para o estudo das interações interindividuais, isto é, vários sujeitos interagindo
com um ambiente computacional. Portanto, foram extraídos os conceitos necessários da teoria
piagetiana em nível interindividual para caracterizar um instrumento computacional coletivo
de interação e realizar a análise operatória do mesmo.
Essa caracterização da ferramenta de uso coletivo lhe serviU de base para o

•

desenvolvimento de um método de análise operatória de ferramentas de uso coletivo e
aplicação do mesmo numa determinada experiência, que envolvesse a interação de um grupo
de sujeitos com uma ferramenta computacional cooperativa.
Para isso a autora, num segundo momento, introduziu a teoria do sujeito coletivo, com
base na compreensão de alguns conceitos relevantes da teoria em questão envolvendo noções
de interação interindividual e cooperação. E, a partir daí, construiu modelos interativos maís
simples de um sujeito coletivo com três tipos de ferramentas computacionais de uso
cooperativo. Para isso, abordou alguns aspectos relativos à Computação Cooperativa ou

•

CSCW - Computer Supported Cooperative Work. Da mesma forma que ocorre no nível

38

•

individual, ela analisou operativamente ferramentas computacionais de uso cooperativo.
Tivemos um interesse todo particular em analisar esse trabalho, uma vez que nos
permitiu revisitar alguns clássicos da epistemologia genética, em especial para ver como a
mesma discute a questão da interação e da cooperação do sujeito individual, sua relação e/ou
interação com o objeto que é o computador a partir de determinados programas e a interação
com os outros sujeitos. Ambos são aspectos pesquisados por nós, na medida em que
problematizamos as teorias que subjazem aos cursos de formação de professores em
Informática da Educação. Não há dúvida de que algumas categorias estudadas pela Behar se
farão presentes em nosso estudo, podendo ou não ser questionadas a partir da teoria do Agir
Comunicativo de Haberrnas. Esse trabalho, de certa forma, retrata a sistematização de uma
prática com base em categorias teóricas piagetianas, o que se diferencia de nosso trabalho na
medida em que essa não está preocupada com a formação dos professores na área, e sim sobre
como os sujeitos coletivos e individuais interagem com o próprio sujeito e objeto, que no caso
é o computador.

.

2.4 OS PRINCIPAIS DISPOSITIVOS LEGAIS SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A
EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA

Antes de apresentarmos os dispositivos normativos que embasam e orientam as
políticas públicas de formação e/ou capacitação de professores em Informática da Educação,
se faz necessário explicitar um pouco o nosso entendimento sobre dispositivos legais e/ou
normativos.

•

Semanticamente podemos dizer que a norma é uma oração universal de dever ou de
mandamento sempre que a mesma for considerada justificada pelo seu círculo de
destinatários.3 1 E, segundo essa definição, no caso específico da formação e/ou capacitação de
professores em Informática da Educação, seu círculo de destinatários são os professores,
especialmente os professores e pesquisadores que usam os recursos informáticos em sua
atividade educativa. Por outro lado, a base legal que fundamenta essa formação de professores
na área é encontrada na constituição brasileira, na LDB n. 9.394/96, mais especificamente, na
parte da Formação de Professores e da Educação à Distância, bem como nos Pareceres e

•

Portarias publicadas na área .
Dito isso, passamos a explicitar estas Leis, Portarias e Pareceres na área, que servirão
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para balizar o mundo sistêrnico, enquanto um dos elementos que irá interagir constantemente
com o mundo da vida da formação de professores em Informática da Educação. Para isso,
procuramos citar e/ou comentar os principais artigos da LDB, bem como dos Pareceres e
Portarias sobre a Formação de Professores e sobre a Educação à Distância, por entendermos
que as duas vertentes se complementam para objetivar qualquer proposta de formação e/ou
capacitação de professores em Informática da Educação na região metropolitana de Porto
Alegre, como buscamos objetivar nessa pesquisa.
Em se falando de formação e/ou capacitação de professores em Informática da
Educação, o artigo 206, inciso V da Constituição Federal, diz que é preciso, sempre de novo,
valorizar os profissionais do ensino, na forma da lei, quer por meio de planos de carreira,
pisos salariais profissionais e ingresso exclusivo por concurso público de provas e títulos.
Esse inciso é retomado na Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9.394/96) da Educação
Nacional, através do art . 67. Segundo esse artigo a valorização dos profissionais da educação
deve ser assegurada inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério,
os quais devem nortear-se pelos princípios que seguem :

•

I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;
li - aperfeiçoamento profissional continuado. inclusive com licenciamento
periódico remunerado para esse fim ;

III- piso salarial profissional ;
IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do
desempenho;
V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de
trabalho;
VI - condições adequadas de trabalho.

•

Parágrafo único - A e:-..--periência docente é pré-requisito para o exercício
profissional de quaisquer outras funções de magistério nos termos das normas de
cada sistema de ensino.32

Outro aspecto sobre os profissionais da educação relevante na nova LDB é aquele que
exige formação superior para se lecionar nos quatro últimos anos do ensino fundamental e no
ensino médio, como também preferencialmente formação nesse mesmo nível para atuar na
educação infantil e nos quatro primeiros anos de ensino fundamental.
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior,
em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos
superiores de educação, admitida, como formação rníníma para o exercício do
magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental ,
a oferecida em nível médio, na modalidade Normal.33

•

É preferencialmente porque, como podemos observar, segundo esse artigo também é
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permitida a formação em escolas normais de nível médio até 2007, para se atuar na educação
infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, como reza o artigo 87 que
também institui a "Década da Educação" do período que vai de 1997 a 2007 (apesar do erro
de redação no parágrafo quarto). Segundo esse artigo e parágrafo da nova LDB, a formação
em nível médio só será aceita até 2007 e/ou enquanto durar a "Década da Educação". Depois
dessa data só seriam "admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por
treinamento em serviço"

34

.

Mas como o mundo sistêmico, e nesse caso as normas que regem a formação de
professores, não é algo estático, mas em movimento e em transformação em função das
correlações de forças que se estabelecem no campo político, econômico, social e ideológico,
esses artigos da LDB que regem a formação dos profissionais da educação, em especial a
parte da lei que obriga a formação em nível superior, entraram em contradição com os
interesses econômicos e políticos do momento. Esse re-enfrentamento classista, quer dos
diferentes sistemas de ensino quer das diferentes entidades de classe e dos próprios políticos
do país, fez com que o então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, por meio

•

do Decreto Federal n. 3276/993 5 dispôs no art . 3 parágrafo 2 de que, a formação em nível
superior, de professores para atuarem multidisciplinarmente na educação infantil e nos anos
iniciais do ensino fundamental se fizesse exclusivamente em cursos normais superiores. Mas,
pelo Parecer do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação n. CP 10/2000, "a
formação em nível superior, de professores para atuação multidisciplinar nas escolas
destinadas ao magistério na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, farse-á, preferencialmente, em cursos normais superiores" 36 , possibilitando igualmente que a
mesma seja feita em nível universitário.

•

Esse movimento de assegurar que toda a formação de professores seja feita em nivel
superior tem sido questionado por um contra movimento o qual acredita que, "para se
trabalhar com alunos de educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, basta
uma formação simplificada, pois esta faixa etária exige menos conhecimento do professor"

37

.

E por outro lado, esse movimento vai ao encontro da tese segundo a qual, também na
educação, é preciso pensar a partir do princípio e/ou da lógica econômica neoliberal do
custo/beneficio e que é levada a bom termo pelos 'experts" do Banco Mundial e do FMI.
Nós não aceitamos essa lógica e esses argumentos por entendermos que o ser humano

•

é algo mais do que um número e/ou uma equação matemática. Acreditamos, sim, que a
natureza humana é singular e complexa, e, como tal, merece ser compreendida no seu todo, o
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que um professor e/ou uma professora tem condições de fazer com mais profissionalismo e
competência com o auxílio de uma formação na área em nível universitário . Ainda mais em
uma fase da vida como a da infância, em que o educador precisa interagir com o educando e
ao mesmo tempo intuir a lógica que a criança está usando para aprender. De fato, as mais
recentes investigações vêm comprovando sempre mais a necessidade de se ter profissionais
preparados a partir de uma sólida formação de base para atender esse público escolar, já que,
nesses anos, o educando constrói alicerces educacionais para a vida que terão uma influência

•

decisiva na formação cidadã e profissional dos sujeitos .
Nesse processo de formação de professores, em especial em Informática da Educação,
ainda estão implicadas direta ou indiretamente outras questões, também importantes, as quais
serão discutidas em uma seção a parte.
Quanto à Informática da Educação, a Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 não fala explicitamente sobre essa formação de professores, mas tão somente
enumera os princípios que subjazem a toda e qualquer Educação Nacional.

•

Mas

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9.394/96, mesmo não

adentrando muito na questão das novas tecnologias na educação, no capítulo das suas
disposições gerais, sobre o Ensino/Educação à Distância, estabelece - em seu art. 80, Título
VIII das Disposições Gerais - que o poder público incentivará o desenvolvimento e a
veiculação de programas de Ensino à Distância, em todos os níveis e modalidades de ensino,
bem como de toda educação continuada. O que podemos observar pelo dispositivo da LDB
que segue,
§ 1o A Educação à distância, organizada com abertura e regime especiais, será
oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União.

•

§ 2° A União regulamentará os requisitos para a realização de exa mes e registro de
diplomas relativos a cursos de educação à distância .
§ 3° As normas para produção, controle e avaliação de programas de educação à
distância e a autorização para sua implementação caberão aos respectivos sistemas
de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas.
§ 4° A educação à distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá:

I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e
de sons e imagens;
li - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas;

III - reserva de tempo rrúnimo, sem ônus para o Poder Público, pelos
concessionários de canais comerciais.38

A mesma lei, em outros artigos, também se refere à educação à distância .

•

No art.32 § 4°, o legislador diz que o ensino fundamental deve ser realizado de forma
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presencial, podendo o ensmo à distância ser utilizado em dois casos: para complementar a
aprendizagem e em situações emergentes.
Já, no art. 47 § 3°, quando a LDB trata da questão da freqüência dos alunos e dos
professores do ensino superior, nos programas de educação à distância, ela libera os mesmos
da obrigatoriedade da freqüência.
No art. 87 § 3°, da mesma lei, se incentiva os sistemas de ensino a prover a população

•

adulta insuficientemente escolarizada com cursos à distância, bem como a

realizar

"programas de capacitação para todos professores em exercício, utilizando para isso, inclusive
os recursos da educação à distância" .
Já o art. 37 § 1°, da nova LDB, traz uma referência implícita à educação à distância
quando, ao tratar novamente a questão da educação de jovens e adultos, estabelece que os
sistemas de ensino também devem assegurar "oportunidades educacionais apropriadas,
consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho,
mediante cursos e exames" 39

.

Quanto aos cursos de pós-graduação

' lato sensu'

(especialização), não são

mencionados nem na LDB, nem no Decreto n. 2.494/98, nem na Portaria n. 301 /98 . Lobo
Neto 40 , nesse caso, recomenda os educadores a buscarem suporte na Resolução CES n. 3/99
do Conselho Nacional de Educação sobre os cursos de especialização presenciais.
Como podemos observar, essas Leis, Portarias e Pareceres, no que diz respeito à
Informática da Educação, têm um caráter muito centralizador, além de revelar um certo
desconhecimento e/ou medo dos legisladores na área, principalmente no que tange ao Ensino
Fundamental e Médio. O mesmo receio e/ou medo desaparece quando os mesmos legislam

•

sobre a Educação de Jovens e Adultos e a Educação Continuada de Professores e/ou mesmo
sobre o ensino superior. Mas, mesmo nessas áreas e níveis as orientações, ainda são muito
gerats.
Como podemos observar, a base legal sobre a formação de professores à distância é
muito pequena. O que se tem é a demanda advinda principalmente da Informática da
Educação a partir da década de 90 e que desafia educadores, técnicos e sistemas de ensino.
Popovic41 , em 1996, para justificar e embasar o Programa Nacional de Informática da
Educação, estudou a atitude dos professores brasileiros frente ao uso do computador e da
tecnologia nas escolas, mas, hoje em dia, já há especialistas afirmando que estes dados se

•

modificaram bastante, principalmente em relação ao primeiro e segundo grupo. E, segundo
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esses dados, a atitude dos professores frente à tecnologia pode ser descrita deste modo : a) à
direita do que se designa "curva normal", há um grupo que representa cerca de 7 a 10% dos
professores muito bem motivados para incorporar o uso da tecnologia no meio educacional; b)

à esquerda da "curva normal", há um grupo de professores de aproximadamente 15% que são
extremamente "fóbicos" a todo e qualquer tipo de tecnologia e inovação. Desse modo,
"odeiam" computadores e racionalizam seu medo de inovações usando toda sorte de
argumentos; c) entre esses dois pólos supracitados, há um outro grupo composto de mais ou
menos 75% dos professores, conhecidos como "continuum" ou indecisos, mas que mudam
de opinião dependendo de com quem trabalham e/ou convivem.
Em função desses dados, planejadores educacionais chegaram à conclusão de que o
custo inicial do equipamento não se constituiria no problema maior da Informática da
Educação, uma vez que as pesquisas revelam que, no processo de mudança de mentalidade,
são necessários por volta de 6 ou 7 anos para que os professores passem a se sentir à vontade
no uso do computador na educação. Desse modo, em nível de Brasil, o processo de
treinamento representa cerca de 40% dos custos totais de qualquer projeto. Custos que são de

•

uma importância fundamental para o sucesso desses projetos na área.42 Por outro lado, a
compra dos equipamentos não é uma operação única e definitiva, porque os equipamentos
computacionais são de uma obsolência muito rápida, quer pela permanente elevação dos
níveis em função da permanente turbulência tecnológica, quer pelo crescente domínio de
novos processos de ensino-aprendizagem. As recomendações

técnicas de instalação dos

equipamentos igualmente imprescindíveis às escolas exigem espaços físicos próprios e/ou
devidamente adaptados, bem como a manutenção e assistência técnica permanente.
E m nível internacional, no início da década de 90, a International Association for the

•

Educational Achievement (IEA), partindo do pressuposto de que a formação de professores e
especialistas na área é um componente importante, senão a prioridade número um de qualquer
política nacional de introdução do computador nas escolas, pesquisou ern 19 países do mundo
a natureza e a extensão das políticas públicas em relação à formação e/ou capacitação de
professores em Informática da Educação. 43 A análise e/ou interpretação desses dados revelou,
entre outras coisas, que:

•

Na maioria dos sistemas educativos pesquisados, as autoridades davam apoio a esta
formação de professores, tanto em seus cursos de formação inicial, como em
serviço. Só a Hungria informou que as autoridades não estavam diretamente
envolvidas nestas matérias. Nos sistemas claramente descentralizados, como é o
44
caso dos EE.UU. e Suíça, este apoio já é previsto em lei pelas autoridades locais .
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O mesmo estudo classifica essas políticas de formação de professores dos diferentes
sistemas de ensino em seis categorias e/ou níveis, assim divididos:
1 - há sistemas educativos em que as mantenedoras consideram que é sua a tarefa de
formar todos professores;
2 -já outros sistemas de ensino preferem formar um certo número de professores que,
por sua vez, teriam a responsabilidade de formar os outros professores (efeito cascata);
3 - um outro grupo de sistemas educativos já responsabilizam os próprios
estabelecimentos de ensino pelo financiamento de cursos para seus professores com o
objetivo de melhorar a qualidade do seu corpo docente;
4 - um quarto grupo de países, por sua vez, pensa que os professores interessados
devem encontrar pessoalmente formas de aprofundar seus conhecimentos na área;
5 - outros sistemas de ensino já preferem oferecer treinamento a todos professores, mas
em serviço;
6 - e, por fim, um último grupo de sistemas educativos já se articula para dar a todos

•

professores, recentemente graduados, uma formação específica na área.

2.5 ALGUMAS AÇÕES INSTRUMENTAIS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS LOCAIS, REGIONAIS,
ESTADUAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE FORMAÇÃO E/OU CAPACITAÇÃO DE
PROFESSORES DE INFORMÁTICA DA EDUCAÇÃO

2.5.1 Alguns esclarecimentos preliminares

Como já estávamos discutindo na seção anterior, a formação e/ou capacitação de
professores para atuar multidisciplinarmente no magistério, na área da educação infantil e nos
anos iniciais do ensino fundamental, deve ser feita preferencialmente em cursos normais
superiores, mas também poderá ser feita em nível universitário. Já, a formação de professores
para atuar nas outras séries do ensino fundamental e médio deve ser feita em nível
universitário.

•

Essa formação de professores ministrada pelos diferentes cursos de licenciatura,
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amparada em lei, toma visibilidade nos currículos e programas dos diferentes cursos de
formação, na mesma e/ou em diferentes instituições educativas de ensino médio ou superior.
Tais elementos não serão analisados aqui por se desviarem de nosso foco de estudo.
Descreveremos e analisaremos, sim, as ações racionais orientadas a fins desenvolvidas pelas
políticas públicas nacionais e internacionais para a formação e/ou capacitação de professores
em Informática da Educação. Como também descreveremos e analisaremos

as ações

racionais que coordenam os fins objetivados pelo Programa Nacional e Estadual de
Informática da Educação com o objetivo de disseminar o uso da tecnologia da informação e
da comunicação no meio escolar, através de políticas próprias.
Para entendermos melhor esse modelo de ação, nós nos reportamos a Habermas,
segundo o qual,
[...] El modelo de acción racional con arreglo a fines parte de que el actor se orienta
primariamente a la consecución de una meta suficientemente precisada en quanto a
fines concretos, de que elige los medios que le parecen más adecuados en la
situación dada, y de que considera otras consecuencias previsibles de la acción como
condiciones colaterales de! éx.ito. El éx.ito viene definido como la efectuación en el
mundo de! estado de cosas deseado, que en una situación dada puede ser generado
causalmente mediante acción u omisión calculadas. [... ] 45

Agora, essas ações racionais podem ser chamadas de instrumentais ou estratégicas
dependendo da situação .
[... ] A una acción orientada al éxito la llamamos instrumental cuando la
consideramos bajo el aspecto de observancia de regias de acción técnicas e
evaluamos el grado de eficacia de la intervención que esa acción representa en un
contexto de estados e sucesos; e a una acción orientada ai éxito la llamamos
estratégica quando la consideramos bajo el aspecto de observa ncia de regias de
elección racional y evaluamos su grado de influência sobre las decisiones de un
oponente racional. Las acciones instrumentales pueden ir asociadas a interacciones
sociales. Las acciones estratégicas representan, ellas mismas, acciones sociales.

•

[ ... ] 46

Ou seja, no primeiro tipo de ação racional predominam as técnicas de controle ou de
apropriação da natureza e dos estados de coisas que fazem parte do mundo objetivo . No
segundo tipo de ação racional predominam os processos de escolha de fins entre várias
47

alternativas de ação entre as quais existem oponentes racionais.

Além dessas ações instrumentais e teleológicas e/ou estratégicas, temos ainda as ações
comunicativas, as quais nós discutiremos no capítulo quatro, por uma questão didática, pois
reconhecemos que essas diferentes ações convivem e interagem constantemente no mundo .

•

Agora, sempre que na comunicação utilizarmos uma determinada ação, estamos elegendo ou
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priorizando uma concepção racional para interagir com os outros sujeitos a fim de saber algo .
Desse modo,
Si partimos de la utilización no comunicativa de un saber proposicional en acciones
teleológicas, estamos tomando una predecisión en favor de ese concepto de
racionalidad congnitivo-instrumental que a través dei empirismo ha dejado una
profunda impronta en la autocompreensión de la modernidade. Ese concepto tiene la
connotación de una autoafirmación con éxito en e! mundo objetivo posibilitada por
la capacidad de manipular informadamente y de adaptarse inteligentemente a las
condiciones de un entorno contingente.48

•

Agora, as ações que descrevemos nos sub-capítulos, e que seguem esse tipo de ação,
interagem entre si, bem como interagem com as ações comunicativas, porém reconhecemos
que nas políticas públicas de formação de professores em Informática da Educação
predominam por sua natureza as ações instrumentais. Mas mantemos o termo ação estratégica
de propósito, por entendermos que os sujeitos em interação têm várias alternativas para atingir
seus objetivos e podem escolher, dentre as alternativas propostas, as que mais lhes convierem.
E nas políticas públicas, no que se refere à escolha dos projetos de formação e/ou capacitação
de professores em Informática da Educação, essas ações são orientadas única e

•

exclusivamente por critérios utilitaristas, característicos de ações estratégicas .
A par dessa pequena introdução sobre as ações instrumentais que predominam no
mundo sistêmico e que ora iremos discutir em sua interconexão com as políticas públicas de
formação de professores em Informática da Educação, se faz necessário aclarar, igualmente,
alguns termos usados para explicitar o nosso trabalho e que podem ser empregados com
distintos significados, motivo pelo qual achamos oportuno explicitar aqui o nosso
entendimento dos mesmos.
Desse modo, quando falamos do mundo sistêmico, nós nos reportamos ao conceito
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habermasiano de mundo sistêmico. Habermas entende que as sociedades se constituem
simultaneamente do entrelaçamento de ações sistemicamente estabelecidas por grupos
socialmente integrados e que garantem, por parte da sociedade, o cumprimento das condições
próprias da manutenção do mundo sócio-cultural e da vida.49 Em sua teoria do Agir
Comunicativo, diferentemente de outros autores, ele, mesmo tendo no mundo da vida sua
referência maior, busca articular de forma satisfatória esses dois caminhos conceptuais
caracterizados pelas expressões "sistema" e "mundo da vida" .

I.
I

I
I
I

L__

Ingram50 diria que o sistema integra diversas atividades, de acordo com os objetos de
adaptação à sobrevivência econômica e política, mediante a regulagem das conseqüências
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não-pretendidas da ação estratégica, como, por exemplo, os mecanismos de mercado ou os
mecanismos burocráticos que se limitam ao espaço das decisões voluntárias. Já o mundo da
vida contribui para manter a identidade social e individual de cada membro ao organizar sua
ação em tomo de valores compartilhados, para alcançar um acordo sobre títulos de validade,
mas sujeitos à crítica.
Assim, o autor busca introduzir uma distinção formal para especificar, mais e melhor,

•

as esferas de reprodução social (material e simbólica), como também busca designar as
funções da integração social (sistema social) em seus diferentes contextos de ação, quer sejam
elas estratégicas ou comunicativas. Habermas tem consciência de que essa forma de ver e
trabalhar o mundo da vida e do sistema traz consigo uma série de dificuldades, uma vez que
ambas as ações, por um lado, derivam de reinos absolutamente distintos, mas que, no dia a
dia, convivem um com o outro. Essas dificuldades também sentimos ao usarmos esse aporte
teórico em nossa pesquisa, de sorte que na discussão de ambos os mundos a separação que
fazemos só pretende ser um recurso didático para auxiliar na compreensão do mundo da vida
e do mundo sistêmico. E mais, temos consciência de que, no cotidiano da formação e/ou
capacitação de professores em Informática da Educação, esses dois mundos coexistem, se
manifestam e se articulam objetiva e subjetivamente um no outro e vice-versa. Mas temos
consciência igualmente de que no mundo sistêmico ocorrem prioritariamente ações
instrumentais que, por sua vez, podem ser teleológicas, estratégicas ou normativas, como
veremos com mais detalhes ainda nesse capítulo. Já no mundo da vida, ocorrem
preferencialmente ações comunicativas, como veremos com mais detalhes nos capítulos três e
quatro.
Por políticas públicas entendemos todas as ações diretas e indiretas dos poderes
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públicos, em suas diferentes instâncias e niveis, para legislar, oferecer, articular, garantir e
disponibilizar o acesso, a permanência e a conclusão da formação inicial de cada ser humano
capaz de linguagem e de ações. Saviaill 5 1 diria que as políticas educacionais dizem respeito às
medidas que a Nação, os Estados e os Municípios brasileiros tomam em relação aos rumos a
serem "impressos" à educação sob sua jurisdição.
Por formação Ferreira52 entende todo ato ou efeito de formar ou de se formar, modo
e/ou maneira pela qual se constitui uma mentalidade, um caráter; enquanto que capacitar é o
ato de tomar capaz, persuadir; habilitar e/ou convencer alguém.
Quando nós empregamos esses dois termos, ao nos referirmos aos professores em
Informática da Educação, fazemos uso dessas definições dadas pelo dicionário . Mas não só,
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pois também entendemos por formação de professores os cursos de graduação, pós-graduação
e extensão que têm uma carga horária igual ou superior a 360 horas/aula, administrados por
instituições devidamente registradas e reconhecidas pelo MEC.
Já o termo capacitação será usado em nosso trabalho para nos referirmos aos cursos
realizados na área, mas que fogem às características acima descritas e são denominados
cursos de formação, quer porque eles têm uma carga horária inferior a 360 horas/aula e/ou
foram ministrados por instituições não devidamente credenciadas pelo MEC. Ao longo do
trabalho procuramos englobar, sempre que necessário, ambos os enfoques, para evidenciar
essas diferentes possibilidades de formação e/ou capacitação de professores em Informática
da Educação usadas pelas agências formadoras em sua atividade formativa.
Por professor, como Ferreira53 , designamos as pessoas que professam ou ensinam uma
ciência, uma arte, uma técnica. Porém, segundo nosso entendimento, esses não fazem isso de
forma hierárquica e/ou como detentores do poder cultural, mas como profissionais que
articulam os processos de aprendizagem de seus educandos e com eles aceitam entrar em
desequilíbrio para fazer tomadas de decisões com o aprendiz e, desse modo, produzir o novo .
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De fato, o educador, segundo o nosso entendimento, também é aquele que coordena a ação,
por meio de atos de fala argumentativos com o objetivo de buscar o entendimento
intersubjetivo dos diferentes sujeitos e a construção de consensos provisórios.
Já por educação Ferreira54 entende o ato ou o efeito de educar-se e, nisso, concordamos
com o autor. É o processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da
criança e do ser humano em geral, visando sua melhor integração individual e social. É o
conjunto de conhecimentos e/ou aptidões adquiridas através desse processo. Entendemos

..

igualmente por educação todo esse cabedal científico adquirido na intenção com o outro, bem
como os métodos empregados na obtenção e domínio dessas informações .
Como podemos observar, essa definição ultrapassa e/ou se diferencia, e muito, das
definições dadas e/ou usadas pelos políticos e os meios de comunicação de massa quando
resumem a mesma a um mero ato de ensinar, instruir, disciplinar, doutrinar e/ou aclimatar
alguém à realidade sócio-cultural. Ou seja, entendemos
ensino-aprendizagem

educação como um processo de

que envolve todos homens em todas circunstâncias e tempos. Um

processo que envolve uma ação dialógica no sentido freireano, ou uma interação no sentido
piagetiano e/ou uma ação comunicativa no sentido habermasiano. Conscientes da amplitude

•

conceptual do termo educação, procuramos empregá-lo referindo-nos a todos sujeitos do
processo, quer sejam professores, alunos, pais, comunidade ou sociedade civil com todos os
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seus orgarusmos legais ou legítimos, especialmente os metos de comunicação social e os
poderes públicos, entre outros, em sua relação direta ou indireta com todos sistemas de
ensmo.
Já, por tecnologia Educacional e/ou Informática da Educação entendemos toda relação
e/ou inter-relação que se estabelece entre a tecnologia e a educação, ao se concretizar um
conjunto dinâmico e aberto de princípios e processos de ação educativa, resultantes da

•

aplicação de conhecimentos científicos na área e de forma organizada, para solucionar
problemas educacionais ou encaminhar soluções para os mesmos. Como também todo e
qualquer recurso tecnológico usado para auxiliar, agilizar ou qualificar todo e qualquer
processo de aprendizagem.
Feitos esses esclarecimentos de ordem semântica, cabe agora uma palavrinha sobre a
estrutura dessa sub-seção e/ou de como vamos aprofundar nessa subseção o mundo sistêmico.
Temos bem claro para nós que queremos estudar a formação de professores em Informática
da Educação a partir das ações instrumentais usadas pelos diferentes sujeitos envolvidos
direta ou indiretamente na formação de professores em Informática da Educação, ao
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perseguirem e/ou alcançarem seus objetivos. Não fazemos isso isoladamente, mas num
contexto maior, onde, querendo ou não, os sujeitos do processo dependem uns dos outros para
chegarem a seus objetivos.
E, como essa discussão é um tanto complexa, preferimos subdividir essa parte do
capítulo didaticamente em subseções, de sorte que explicitaremos inicialmente as diferentes
estratégias articuladas pelo SEEDIMEC e pelo SEED/SEC para capacitar e/ou formar os
professores no uso dos recursos informáticos na educação. Em seguida, falaremos das
políticas públicas nacionais e internacionais que possibilitaram a atual realidade de formação
e/ou capacitação de professores na área, bem como dos diferentes usos desses recursos
informáticos na educação. Por outro lado, procuraremos explicitar igualmente as experiências
de formação e/ou capacitação de professores em Informática da Educação levadas à prática
por algumas agências formadoras na região metropolitana de Porto Alegre.
Por fim, discutiremos algumas ações instrumentais e/ou estratégicas do Banco Mundial
e do mundo globalizado, que condicionaram essas políticas públicas, pela sua macroestrutura, e que, por isso, também precisam ser consideradas nessas políticas públicas de
formação e/ou capacitação de professores em Informática da Educação, bem como de uso dos
recursos informáticos na educação.
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2.5.2 Alguns dados históricos sobre as políticas públicas nacionais de formação
e/ou capacitação de professores em Informática da Educação

Para entendermos todo esse movimento atual da Informática da Educação, a partir
desses diferentes pontos de vista e/ou desses diferentes elementos que compõem o seu todo,
se faz necessário ver o todo a partir de suas partes e/ou suas categorias que "refletem também
as propriedades e os aspectos universais da realidade objetiva" 55 sob análise. Um desses
aspectos que queremos analisar é a influência histórica do uso da informática e de toda a
tecnologia no processo de informatização das escolas e/ou do uso didático/pedagógico da
tecnologia na educação. E, em se buscando na história os elementos que desvelam a atual
política pública de formação de professores em Informática da Educação, nós precisamos nos
deslocar para as décadas de 60, 70 e 80, quando esta política estava atrelada à CAPRE e à
SEI.
De fato, as políticas públicas de Informática da Educação do país tiveram seu inicio
ligado aos programas de "treinamento em técnicas computacionais" 56 da Comissão de
Coordenação das Atividades de Processamento Eletrônico (CAPRE), vinculada ao Ministério
do Planejamento. Em 1976, com a reformulação da CAPRE, esta passou a abranger
programas de "desenvolvimento de recursos humanos em técnicas computacionais"

57

,

época

em que o Ministério da Educação passou a fazer parte do Conselho Plenário da CAPRE.
Nessa época, como em toda a década de 60 e parte da década de 80, a política
educacional, em especial a política de Informática da Educação, se fundamentava em duas
teorias que se completavam mutuamente. Ou seja: essas políticas eram implementadas pelos
próprios mentores teóricos da política de informática no país, e mais, eram implantadas a
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partir e dentro dos princípios da Doutrina de Segurança Nacional, que então regia o país .
Para Berndt 58 , essas teorias, complementares entre si, na época, se articulavam a partir
de uma política educacional que procurava privilegiar o Capital Humano e o Tecnicismo. Na
verdade, esses dois aspectos e/ou categorias não eram propriamente teorias educacionais nem
eram diferentes entre si, mas facetas complementares de um mesmo conjunto ideológico
dominante. Assim, enquanto a teoria do Capital Humano oferecia a explicação econômica
para o papel da educação na sociedade, o tecnicismo transportava para o sistema educacional
seus aspectos pedagógicos e didáticos, bem como a divisão técnica do trabalho. Ambas as
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teorias têm, em seu nascimento e desenvolvimento, a presença marcante dos princípios
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neoliberais e, desse modo, procuram adequar a econoiTila e a educação nacional ao
capitalismo mundial.
Com a criação da SEI, a competência do órgão em educação tomou-se muito mais
abrangente, incluindo a formação de recursos humanos, regulamentação de currículos
mínimos, pesquisa e sistema de informações científicas e tecnológicas. Além disso, na
condição de órgão superior do sistema de informática no país, a secretaria59 tinha poderes para
intervir em todas áreas afetadas, inclusive aprovando e supervisionando Planos Diretores de
Informática para toda a Administração Federal. Com isso, ficava claro que o órgão não só
exercia total controle sobre a política de informática, no sentido econômico e político, como
também assumia o seu controle no âmbito educacional, assumindo competências próprias dos
organismos educacionais. Um exemplo típico dessa postura é a definição de curriculos
mínimos dos cursos superiores, área de competência exclusiva do Conselho Federal de
Educação (CFE), atribuída à SEI no tocante à informática. 60
Com essa amplitude de competências, em 1980, a Secretaria Especial de Informática
(SEI) criou a primeira Comissão Especial de Educação, com o argumento de que a
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informática tinha um grande potencial no mercado nacional e que era necessário formar
recursos humanos na área 6 1 Segundo Berndt, e

ni sso concordamos com o autor, essa

comissão
[... ] se manteYe essencialmente no âmbito restrito da fo rmação de recursos humanos
e reteve na SEI a condução de todo o processo, margi nalizando o órgão próprio, que
seria o Ministério da Educação. A educação, como se percebe, foi encarada como o
âmbito da formação de recursos humanos, determinada, portanto, pelos interesses
econômicos e ideológicos, mais especificamente pelos interesses na autonomia da
informática brasileira. O trabalho da Comissão reflete a predominância dos
fundamentos ideológicos da doutrina de segurança e desenvolvimento nacional, que
dominava a área da informática. 62

•

Ou seja,
A prioridade era a própria informática, enquanto a educação apenas era
preocupação, na medida em que fosse essencial para o desenvolvimento daquela. A
formação de recursos humanos foi considerada condição essencial para que o país
desenvolvesse a autonomia científica e tecnológica exigida para alcançar o objetivo
nacional de soberania, também no âmbito militar. Por outro lado, o desenvolvimento
da indústria nacional neste setor, embora tendo evoluído significativamente sob o
amparo da reserva de mercado, carecia ainda de desenvolvimento tecnológico e de
recursos humanos, que a tomassem autônoma e competitiva em relação às empresas
multinacionais. Este desenvolvimento, por sua vez, era considerado essencial para
que o setor militar pudesse ter o controle sobre a produção e manutenção de seu
equipamento. 63

Essa Comissão teve, igualmente, uma participação decisiva em 1981 e 1982 na
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realização do primeiro e segundo Seminário Nacional de Informática Educativa, bem como no
Simpósio de Informática na Educação, também realizado em 1981 . Eventos que foram
essenciais na determinação dos rumos iniciais do processo de introdução do uso da
informática na educação brasileira.
Nesse entre tempo, vários professores e pesquisadores, como é o caso do grupo do
LEC/PSICO, da F ACED, e da Informática da UFRGS, começaram a fazer experiências de
aplicação desses recursos informáticos na educação. Grupos similares também começaram a
surgir em outras universidades do país, como é o caso dos grupos que surgiram na:
UNICAMP, UFRJ, UFMG, UFPe, entre outras.
Em 1983, como conseqüência desses eventos, a SEI institucionalizou a Comissão
Especial no 11/83 de Informática na Educação (CEIIE), para propor a orientação básica da
política de uso das tecnologias da informação no processo de ensino-aprendizagem,
observados os objetivos e as diretrizes do Plano Setorial de Educação, Cultura e Desporto, do
Plano Nacional de Informática e do Plano Básico de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico do país, além de apoiar a implantação de centros-piloto, recomendar
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equipamentos e programas, coordenar os recursos governamentais, capacitar recursos
humanos e acompanhar, avaliar e disseminar os resultados. 64
De acordo com Moraes,

•

[...] desse seminário surgiu a primeira idéia de implantação de projetos-piloto, em
universidades, cujas investigações em caráter e;...rperimental poderiam servir de apoio
à futura política nacional de informatização da educação. Ainda nesse primeiro
seminário foi recomendado que as experiências pudessem atender aos diferentes
graus e modalidades de ensino e que fossem desenvolvidas por equipes brasileiras
em universidades de reconhecida capacitação nas áreas de educação e infonnática.
Isto, sem dúvida, evidencia que o Projeto EDUCOM, considerado o principal
projeto de informatização da educação brasileira, teve suas origens a partir desse
fórum .65

Em 1982, foi criado o Centro Nacional de Informática (CENIFOR) do MEC, como um
órgão da Fundação Centro Brasileiro de Televisão Educativa (FUNTEVE), para desenvolver,
estimular e disseminar tecnologias educacionais de informática em todas esferas sociais,
como também para atuar como órgão de apoio às unidades do MEC que desenvolvessem
66

pesquisas, estudos, diagnósticos, informações e serviços técnicos na área.

No mesmo ano, a CEIIE aprovou os projetos de instalação de Centros-piloto de
Informática da Educação em cinco universidades, com o apoio financeiro do MEC, da SEI, do
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CNPq, da FINEP, tendo início, assim, o projeto EDUCOM com os objetivos de: a) formular a
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política de Informática da Educação, priorizando os valores culturais, sociais e políticos sobre
os quais se assentam os objetivos do sistema educacional; b) produzir conhecimento científico
sobre o uso do computador como instrumento auxiliar, mediante o desenvolvimento de
pesquisa multidisciplinar voltada para aplicação da tecnologia de informática no processo de
ensino-aprendizagem; c) avaliar experimentalmente, em centros-piloto nas universidades, os
efeitos produzidos no ensino pelo uso do computador; d) capacitar recursos humanos; e)
recomendar à indústria nacional de informática que faça produtos que correspondam às
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especificações tidas como convenientes .
Esses projetos, mesmo tendo que ser assumidos muitas vezes por conta e risco dos
pesquisadores, já que as verbas acordadas para os projetos, não raro, atrasavam, se tomaram
uma referência nacional e internacional para a pesquisa e o uso da Informática, como recurso
didático-pedagógico escolar.
Em 1985, o :MEC submeteu à aprovação da SEI seu Plano Setorial de Educação e
Informática (1986-1988), como parte do Plano Nacional de Informática (PLANIN). Um Plano
que quase não inovou em suas políticas, uma vez que continuava a estabelecer como marco de
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referência a capacitação tecnológica do país no setor e a melhoria no atendimento aos
Programas Prioritários do governo, bem como o fortalecimento do poder nacional na área.6 7
A partir de 1986, o Conselho Federal de Educação (CFE) passou a se ocupar com a
informática, ao constituir sua Comissão Especial de Informática na Educação e, logo em
seguida, criar o Comitê Assessor de Informática e Educação (CAIE!MEC). Em abril do
mesmo ano foi aprovado o Programa de Ação Imediata em Informática na Educação (Projeto
FORMAR), que recomendava, entre outras coisas, a: a) realização de concursos anuais de
software educativo brasileiro; b) implantação de centros de informática no ensino
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fundamental e médio; c) realização de pesquisas que dessem um novo incremento ao Projeto
EDUCOM; d) realização de cursos de especialização em Informática da Educação.
E, em 1987, por recomendação do Comitê Assessor de Informática na Educação, o
:MEC elaborou, em caráter emergencial, o Programa de Ação Imediata em Informática na
Educação, com o objetivo de criar uma infra-estrutura de suporte junto às Secretarias
Estaduais de Educação, por meio de Centros de Informática da Educação, bem como
suplementar o Programa com recursos para o desenvolvimento imediato da pesquisa na área
da formação de recursos humanos e da produção descentralizada de software educativo, para

•

todos níveis de ensino do pais .
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Cada Secretaria Estadual de Educação, por sua vez, para participar desse programa,
deveria definir pedagogicamente sua proposta junto a cada instituição de ensino técnico e/ou
supenor.

Com isso o programa almejava: a) gerar subsídios que contribuíssem para o

estabelecimento de uma Política N acionai de Informática da Educação de 1o e 2° graus; b)
desenvolver uma infra-estrutura de suporte junto às secretarias de Educação; c) estimular e
disseminar as aplicações da utilização da Informática Educativa junto aos sistemas estaduais e
municipais de ensino; d) estimular a capacitação de recursos humanos para o trabalho com
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Informática Educativa; e) avaliar a validade racional e econômica da Informática Educativa,
de acordo com os objetivos da Educação brasileira.
Desse modo, o Programa FORMAR implantou, entre 1987 e 1989, em vários Estados
da federação, dezessete Centros de Informática Educativa (CIEds). Nesses centros, grupos
interdisciplinares de educadores, técnicos e especialistas deveriam desenvolver programas
computacionais de uso e aplicação dos recursos informáticos na Educação para os Estados
que representavam no curso. Cada Estado deveria indicar dois professores para serem
formados em um curso concentrado de dois meses de estudo, no Núcleo de Informática
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Educativa (NIED) da UNICAMP. Ao retornarem para seus respectivos Estados, esses
professores deveriam coordenar a elaboração e implantação do projeto CIEd em seu Estado .
Esses Centros de Informática Educativa, na verdade, eram núcleos de informática na
educação distribuídos pelo país, com os quais o Programa Nacional se articula por meio da
cooperação técnica e fin anceira.161 Esses núcleos eram classificados em três categorias
distintas, segundo seus campos de atuação : os Centros de Informática na Educação de
pnme1ro e segundo graus (CIEds); os Centros de Informática na Educação Tecnológica
(CIET); e os Centros de Informática na Educação Superior (CIES).
Os Centros de Informática na Educação de primeiro e segundo graus (CIEds) eram
núcleos vinculados às secretarias estaduais ou municipais de educação e destinados,
preferencialmente, aos alunos de sete a quatorze anos do ensino regular. Entre os seus
objetivos, destacamos os de : a) melhorar a qualidade do ensino, através da renovação da
prática pedagógica; h) possibilitar a formação dos alunos para viverem, participarem e
produzirem a sociedade da informação; c) proporcionar uma formação contínua e permanente
dos professores e técnicos de diferentes sistemas de ensino no uso e na aplicação dos recursos

•

161 Confira: <http://www.proinfo.gov.br.>.
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informáticos no processo de ensino-aprendizagem; d) proporcionar a alunos, professores e
técnicos a oportunidade de uma iniciação à informática.
Os Centros de Informática na Educação Tecnológica (CIET) são centros vinculados a
Escolas Técnicas Federais e Escolas Agrotécnicas Federais, denominados Centros de
Educação Tecnológica, que tinham por objetivo: a) desenvolver estudos para a criação de
novas habilidades profissionais na área da informática, de acordo com as necessidades do

•

País; b) fomentar o uso e o domínio da tecnologia da informática no processo de ensino e
aprendizagem nos diferentes sistemas técnicos de ensino; c) aperfeiçoar continuamente a
formação profissional, técnica e científica de técnicos e professores que atuavam com
Informática da Educação no âmbito das instituições de educação técnica e tecnológica; d)
capacitar mão-de-obra especializada para a utilização e manutenção de equipamentos
computacionais; e) fomentar a cooperação técnica e tecnológica na área da Informática da
Educação.
Já, os Centros de Informática da Educação Superior (CIES), vinculados às instituições
de ensino superior, destinavam-se a: a) ampliar as bases científicas e tecnológicas dessa área,

•

por meio da pesquisa básica e aplicada e em consonância com as necessidades da
comunidade; b) aperfeiçoar continuamente a formação profissional técnica e científica na
graduação, na pós-graduação e na extensão universitária; c) propiciar a formação contínua de
recursos humanos em Informática da Educação, em nível de 1°, 2°, e 3° graus; d) prestar
consultoria técnica aos diversos núcleos de Informática da Educação no País.
Além desses programas, foram desenvolvidos ainda outros programas de Informática
da Educação, como é o caso do subprograma de Informática da Educação não formal que

.

objetivava criar ambientes de aprendizagem usando o computador para: a) investigar as
possibilidades e os limites do uso das novas tecnologias da informação enquanto recurso para
o tratamento de jovens dependentes químicos, a recuperação de "meninos de rua" e de
presidiários; b) formar pesquisadores e monitores em Informática da Educação para atender
clientes específicos, entre outros.
Esses núcleos de Informática da Educação estavam ligados aos sistemas de ensmo
infantil, fundamental e médio, da rede educacional normal e especial, dos municípios, dos
Estados e do país, bem como de alguns setores desse sistema de ensino que desenvolviam
diferentes projetos e/ou atividades sob a coordenação e supervisão a que esses estavam

•

sujeitos nas diferentes instituições de que faziam parte. Desse modo,
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[... ]cada Estado da Federação, através de sua secretaria de educação, é que definiria
os rumos da proposta, de acordo com a capacidade técnico-operacional em termos
de recursos humanos a serem capacitados e dependendo de sua vontade política.
Caberia ao Ministério da Educação repassar os recursos necessários e fornecer os
equipamentos solicitados, mediante especificação modular aprovada pelo ComitêAssessor, e promover a cooperação técnica necessária.68

Nesse trabalho de organização dos Centros, podemos dizer que os Estados do Pará, do
Distrito Federal e do Rio Grande do Sul já dispunham de uma vasta experiência na

•

implantação e no uso da Informática da Educação. Em nível municipal, Novo Hamburgo,
muito antes da criação das CIEds, mais precisamente em 1985, já dispunha de um Centro de
Informática da Educação.69 Mas também foram desenvolvidas ações de pesquisa e de
formação de recursos humanos na maioria dos Estados brasileiros, especialmente, por meio
das Universidades Federais.
Esses diferentes centros, mesmo não tendo o mesmo desenvolvimento, nos diferentes
Estados, uníversidades e escolas, e/ou mesmo tendo se desenvolvido sob diferentes bases
teóricas, contribuíram, e muito, para o estabelecimento das atuais políticas de formação de
professores em Informática da Educação no país e, em especial, da política de formação de
professores em Informática da Educação da região metropolitana de Porto Alegre.
Esses Centros eram equipados com sistemas e programas computacionais, bem como
eram concebidos como ambientes de aprendizagem, integrados por grupos interdisciplinares
de educadores, especialistas e técnicos . Porém, segundo Moraes
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não podemos esquecer de

que, no Brasil, houve uma opção política segundo a qual o início de toda e qualquer ação na
área deveria ser presidido pela pesquisa na área. Desse modo, ao se iniciarem as ações de
introdução e desenvolvimento das políticas de uso dos recursos tecnológicos na educação,
essa passava pela pesquisa universitária e não pela simples operacionalização da mesma, em

•

seus diferentes subsistemas de utilização, que na época eram representados nos Estados pelos
CIEds. Essa opção foi muito acertada, porque possibilitou construir algum conhecimento,
além de adequar o seu uso à realidade educacional brasileira.
Com base no projeto EDUCOM e no Projeto

FOR..~

o Comitê Assessor do MEC,

por meio da Portaria número 58, de 06/06/90, do Secretário Executivo do Ministério da
Educação, e pela Portaria Ministerial GMIMEC número 549, de 13/10/89, instituiu o
Programa Nacional de Informática na Educação (PRONINFE) vinculado à Secretaria
Nacional de Educação Tecnológica (SENETE), a fim de continuar desenvolvendo a

•

Informática da Educação em atividades escolares, com sólida e atualizada fundamentação
pedagógica, para assegurar, desse modo, a unidade técnica, política e científica na área.
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Esse projeto buscou, entre outras coisas: a) apoiar o desenvolvimento e a utilização das
Tecnologias de Informática no ensino fundamental, médio, superior e na educação especial;
b) fomentar o desenvolvimento de infra-estrutura de suporte junto aos sistemas de ensino do
país; c) estimular e disseminar resultados de estudos e pesquisas de aplicação da Informática
no processo de ensino-aprendizagem junto ao sistema de ensino; d) promover a capacitação
de Recursos Humanos na área de Informática da Educação; e) acompanhar e avaliar planos,
programas e projetos voltados para o uso do computador nos processos educacionais;

f)

consolidar a posição alcançada no país no uso da Tecnologia de Informática da Educação,
assegurando-lhe os recursos indispensáveis.171
Segundo Moraes7 \ os professores formados pelos cursos de capacitação e/ou de
especialização tiveram como compromisso projetar e implantar, junto às secretarias estaduais
e/ou municipais de educação que os havia indicado, o Centro de Informática na Educação
(CIEd), mediante apoio financeiro do Ministério da Educação e a oferta de um respaldo
técnico-financeiro para a consecução dos projetos. Para responder a esses interesses nacionais,
o Programa se estruturou ao redor de um Conselho Consultivo, um Comitê Assessor de

•

Informática Educativa (CAIE), uma Coordenação do Programa e uma Secretaria Executiva .
Como já foi possível observar, uma das grandes novidades desse primeiro Programa
Nacional de Informática Educativa (PRONINFE) foi o fato de o mesmo procurar organizar-se
de forma descentralizada, tanto geográfica quanto funcionalmente, nos diversos níveis de
atuação e de ensino. Outra novidade diz respeito à preocupação que o programa teve em gerir
seu crescimento de forma gradual a partir dos núcleos, da pesquisa e da competência
tecnológica na área.
Mesmo não tendo analisado em profundidade as contradições inerentes à introdução

•

dos recursos informáticos na Educação e à formação e/ou capacitação de professores na área,
vemos com bons olhos o fato de o fomento ao acesso à tecnologia na educação ter-se iniciado
via pesquisa, que deu uma bagagem teórico-prática

de base a todos que adentravam no

mundo da Informática da Educação. Por outro lado, temos que destacar, igualmente, que
grande parte dos frutos hoje colhidos na área são resultado do empenho que o MEC, CNPq,
educadores, técnicos, pesquisadores e políticos tiveram ao longo desses anos todos no sentido

[?J

•

Mais detalhes, ver o programa nacional de informática na educação na íntegra o site:
<http://www.proinfo.gov.br.> .
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de conJugar esforços para que o diálogo técnico, científico, teórico e pragmático fosse
garantido por ambas as partes.

2.5.3 As políticas públicas de formação e/ou capacitação de professores em
Informática da Educação

As ações instrumentais e estratégicas de formação de professores em Informática da
Educação no país estão intimamente ligadas às políticas públicas para o setor, propostas e
alavancadas pelos Programas Nacionais de Informática da Educação propostos ao longo dos
anos. O último destes programas foi lançado em dezembro de 1996, com o nome de Proinfo.
Esse Programa tinha como objetivos proclamados: a) melhorar a qualidade do processo de
ensino-aprendizagem; b) possibilitar a criação de uma nova ecologia cognitiva nos ambientes
escolares mediante a incorporação adequada das novas tecnologias da informação pelas

•

escolas; c) propiciar uma educação voltada para o desenvolvimento científico e tecnológico;
d) educar para uma cidadania global numa sociedade tecnologicamente desenvolvida.
E, para alcançar esses objetivos, a SEEDIMEC passou a articular ações que visavam a
mobilizar e/ou sensibilizar as instituições educacionais e a sociedade civil organizada no
sentido de se comprometerem a: a) lutar pela elaboração e aprovação de projetos estaduais de
Informática da Educação; b) lutar para que as escolas elaborassem projetos de Informática da
Educação direcionados à realidade e ao contexto institucional imediato; c) auxiliar as escolas
na aprovação de seus projetos de Informática da Educação direcionados à realidade e ao

•

contexto institucional imediato; d) lutar para que o MEC também dê seu parecer favorável e
envie as verbas necessárias para que os projetos selecionados possam, realmente, atender às
crianças nas escolas.
Para isso, o SEED/MEC, em colaboração direta com as Secretarias Estaduais de
Educação, definiu o seguinte plano de ação: a) subordinar a introdução da Informática nas
escolas a objetivos educacionais estabelecidos peJos setores competentes; b) condicionar a
instalação dos recursos informáticos à capacidade das escolas para utilizá-los, demonstrada
através da comprovação técnica de infra-estrutura fisica e de recursos humanos adequados às

•

exigências do conjunto hardwares,

softwares a serem fornecidos;

c) promover o

desenvolvimento de infra-estrutura de suporte técnico de Informática no sistema de ensino
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público; d) estimular a interligação de computadores nas escolas públicas, para possibilitar a
formação de uma ampla rede de comunicações vinculada à Educação; e) fomentar a mudança
de cultura no sistema público de ensino de primeiro e segundo graus, de forma a tomá-lo apto
a preparar cidadãos capazes de interagir numa sociedade cada vez mais tecnologicamente
desenvolvida; f) incentivar a articulação entre os sujeitos envolvidos no processo de
informatização da Educação brasileira; g) institucionalizar um adequado sistema de

.

acompanhamento e avaliação do Programa em todos seus níveis e instâncias.
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Segundo Brasil!MEC 73 , a Secretaria de Educação à Distância do MEC e o Conselho
Nacional de Secretários Estaduais de Educação (CONSED), no momento da criação do
programa, firmaram um acordo pelo qual os equipamentos seriam distribuídos aos Estados em
quotas proporcionais ao número de alunos da rede pública (estadual e municipal) e de escolas
com mais de cento e cinqüenta alunos, beneficiando, desse modo, cerca de seis mil escolas em
um primeiro momento, o que corresponde, segundo o informe, a 13,40% do universo de 44,8
mil escolas da rede pública brasileira.
No que diz respeito à formação e/ou capacitação de professores na área, esse Programa

•

entendeu que o sucesso da mesma dependeria fundamentalmente da capacitação dos recursos
humanos envolvidos em sua operacionalização . Por outro lado, o programa entendia que
capacitar para o trabalho com novas tecnologias de informática e telecomunicações não
significaria apenas preparar indivíduos para um novo trabalho docente, e sim prepará-los para
o ingresso em uma nova cultura, apoiada em uma capacitação tecnológica que suporta e
integra processos de interação e comunicação 74
Consciente disso, o Programa se propôs a: a) estruturar um sistema de formação
continuada de professores no uso das novas tecnologias da informação, visando ao máximo de

•

qualidade

e eficiência;

b)

desenvolver modelos de

capacitação que privilegiem a

aprendizagem cooperativa e autônoma, possibilitando aos professores de diferentes regiões
geográficas do país oportunidades de intercomunicação e interação com especialistas, o que
deverá gerar uma nova cultura de educação à distância; c) preparar professores para saberem
usar as novas tecnologias da informação de forma autônoma e independente, possibilitando a
incorporação das novas tecnologias à experiência profissional de cada um e visando à
transformação de sua prática pedagógica.
Outro dado interessante, quanto à capacitação de professores em Informática da

•

Educação, enunciado pelo projeto do Proinfo, é que esse envolve dois tipos de profissionais:
professores das redes estadual e municipal de ensino e os técnicos de Informática,
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semelhantes aos saídos de cursos profissionalizantes de Informática, Processamento de Dados
ou Eletrônica ministrados pelas escolas técnicas federais.
No Estado do Rio Grande do Sul, a capacitação de multiplicadores, para atuarem como
formadores dos professores das escolas, nos NTEs do Estado, tinha por objetivo: a) criar e/ou
fortalecer a cultura educacional através da incorporação de novas tecnologias, pautadas num

..

trabalho coletivo, analítico, crítico e ético, privilegiando a aprendizagem baseada na
construção do conhecimento; b) ampliar e aprofundar os conhecimentos em Informática da
Educação, de forma a possibilitar sua aplicação nos diversos níveis e modalidades de ensino;
c) discutir o papel do professor diante da tecnologia da informática e sua contribuição, como
facilitador, instigador e gma, para a melhoria da qualidade do processo de ensinoaprendizagem, buscando uma mudança no paradigma da educação; d) promover o
intercâmbio e a troca de experiências na área de Informática da Educação; e) promover a
formação de pessoal qualificado para atuar como agentes de inovação, capazes de lidar com
as incertezas provenientes de um mundo em transformação, segundo princípios éticos e de
cidadania, buscando autonomia de ação, com habilidades para interpretar, propor, conduzir,

•

executar e disponibilizar em rede o processo de utilização da Informática da Educação; f)
experimentar novas metodologias para o processo de formação de professores em Informática
da Educação, produzidas no âmbito das Universidades e Centros de Pesquisa, buscando o
aperfeiçoamento desse processo; g) fornecer subsídios às pesquisas em Informática da
Educação vinculadas aos projetos da escola pública, estimulando, dessa forma, o
desenvolvimento da referida área.75
Já os Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE) foram estruturados de forma

..

descentralizada para garantir o processo de informatização das escolas e ao mesmo tempo
ficaram responsáveis por ações que buscassem: a) sensibilizar e motivar as escolas para que
incorporassem a tecnologia de informação e de comunicação; b) apoiar os processos de
planejamento tecnológico das escolas para que pudessem aderir ao projeto estadual de
Informática da Educação; c) capacitar e reciclar os professores e as equipes administrativas
das escolas; d) realizar cursos de especialização para as equipes de suporte técnico; e)
assessorar pedagogicamente o uso da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem.
Se olharmos o Programa Nacional de Informática na Educação, lançado em suas bases
em novembro de 1996, poderemos verificar que a delimitação das ações e dos objetivos do

•

Programa Estadual e Municipal foram e são traçados pelo programa Nacional. E, mesmo que
esses programas estaduais e municipais, em seus referidos níveis,

se diferenciem
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significativamente uns dos outros por questões históricas, políticas educacionais, ideológicas,
sociais, culturais e da própria correlação de forças que neles subjazem, bem como pela forma
autônoma em que foram se constituindo, todos fazem parte do Programa Nacional, como nos
certifica o próprio site do Proinfo do MEC.76
Por outro lado, nós nos damos conta de que esse projeto de formação de professores
em Informática da Educação procurou se constituir enquanto projeto de formação

•

descentralizada para garantir seu êxito. Porém, por meio de nossa pesquisa de campo,
constatamos que, mesmo assim, o Programa Nacional de Informática da Educação,
especialmente no que diz respeito à formação de professores em Informática da Educação,
não conseguiu concatenar suas ações estratégicas no sentido de garantir seu êxito. Pelo
menos, ficou muito aquém do projetado e anunciado inicialmente nos e pelos meios de
comunicação de massa.
Poderíamos dar inúmeros exemplos para justificarmos essa nossa convicção, mas nos
limitaremos a lembrar que, em inúmeras escolas públicas, foram reservadas e adaptadas salas
de aula, necessárias às urgentes demandas educacionais das escolas, para abrigarem

•

laboratórios de Informática da Educação, bem como foram providenciadas as referidas
capacitações dos professores na área depois de aprovados os trâmites legais de adesão ao
Programa. Todavia, um ou dois anos depoi s, os computadores para as escolas e salas acima
referidas ainda não haviam chegado.
Analisando essas, dentre outras situações, constatamos que essas ações dos diferentes
sujeitos só podem ser entendidas dentro de uma análise estratégica, como também procurou
ser estratégica a política descentralizadora para revolucionar o processo de aprendizagem
escolar auxiliada pelos modernos recursos da comunicação e da informação.

•

Dizemos que essas ações se articulam estrategicamente, porque nelas os sujeitos
procuram alcançar determinados objetivos escolhendo as alternativas que se lhes apresentam e
que possam conduzir os mesmos ao êxito. E, nesse caso, os diferentes sujeitos dependem uns
dos outros para atingir o que perseguem, enquanto formação e/ou capacitação de professores
em Informática da Educação.
Porém não entendemos essas ações estratégicas e normativas como algo que se
configura isolada e estaticamente nas políticas brasileiras de formação e/ou capacitação de
professores em Informática da Educação, mas são ações em constante interação com outras

•

ações estratégicas advindas do mundo da vida ou do mundo sistêmico, em nível de país e/ou
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de mundo, como, por exemplo, sua interação com as ideologias e as políticas nacionais para o
setor, sua interação com as práticas sociais e culturais historicamente construídas. Já, entre as
políticas econômicas, destacamos o papel das políticas do Banco Mundial para a educação e
em especial para a Informática da Educação, bem como as políticas e as ideologias que
embaçam a sociedade informatizada e/ou a globalização.

•

2.5.4 As políticas públicas de formação

e/ou capacitação de professores

desenvolvidas pelo governo brasileiro em consonância com o Banco
Mundial e suas políticas educacionais

Mesmo com todo esse esforço das agências formadoras e de seus sujeitos, não
podemos deixar de lamentar algumas ações políticas e técnicas das agências financiadoras
que, momentaneamente, excluíram os professores e pesquisadores de participarem

como

agentes do processo de mudança, o que redundou, muitas vezes, em graves e irreversíveis

•

retrocessos, mas que se apresentam como ações estratégicas l 8l de determinados grupos e/ou
sujeitos que estão no poder. Essas mesmas ações ocorrem em um momento em que o modelo
tecnicista de educação está sendo superado e teóricos educacionais como: Paulo Freire, Emília
Ferreiro, Jean Piaget, Seymour Papert, entre outros, começam a ocupar seu espaço na
academia

e no meto educacional, e reivindicam mudanças no modelo. Economicamente

vivíamos sob um modelo hiper-inflacionário, marcado igualmente por uma grande articulação
e participação dos movimentos sociais. Desse modo, se vivia a euforia política do fim do
regime militar e a reabertura democrática que, em nível internacional, culminou com o fim da
guerra fria, o endeusamento da tecnologia digitaJ , automativa e a construção de um novo

•

modelo econômico.
Esse novo modelo econômico, com sua base neo-capitalista, buscou sua base teórica
no neoliberalismo de Milton Friedman, cujas idéias remontam a Hayek e à chamada "tradição
austríaca" . Ele buscou articular, a partir da década de 70, a economia mundial a partir de um
conjunto particular de receitas econômicas e de programas políticos para o bem dos grandes
grupos econômicos e políticos. Nesse seu processo de globalização, e com base na última

8
[ 1 Ver no início da seção 2.5 a definição de ação estratégica.
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revolução industrial, esse projeto político-econômico engendrou inclusive um novo modelo de
produção industrial, denominado de modo de produção enxuta e/ou toyotista, como já
veremos com mais detalhes.
Essas ações estratégicas que ocorrem em nível de mundo, no Brasil começam a entrar
com mais força a partir da década de 90, sepultando, desse modo, todas as esperanças que o
fim do regime militar trouxe aos brasileiros. Brzezinski77 diz, por exemplo, que o governo

•

brasileiro se atrelou de tal forma aos princípios e às políticas neoliberais, nessa última década,
que passou inclusive a atrelar toda sociedade brasileira ao capital internacional, gerenciador
de todo esse mundo sistêmico.

•

Esse governo, que ao ser eleito se autodenominava respeitador dos interesses
coletivos da maioria da população, vem, contraditoriamente, saudando a
globalização excludente como sinal inquestionável de progresso e de modernidade,
reafirmando a parceria com elites dominadoras e com estrangeiros que ditaram as
políticas públicas brasileiras ao longo da vigência da ditadura militar. Desse modo,
os aspectos negativos da internacionalização do capital e do trabalho são
subestimados pelos que engrossam o caldo da defesa inconteste ao Estado mínimo,
um dos pressupostos do neoliberalismo que, sem dúvida, não dá legitimidade ao
Estado democrático, articulador dos interesses coletivos e ~rovedor da justiça e da
eqüidade social. Este é o Estado que o mundo vivido aspira. 8

. ·79
S av1aru ,

ao tentar compreender a concepção teórica e ideológica que orientou a

elaboração do texto da LDB n. 9.394/96, ou, mais precisamente, o substitutivo Darcy Ribeiro,
apresentado em março de 1996, com suas sucessivas versões, constatou igualmente que esse
documento legal passou pelos trâmites que passou 80 , mas se manteve em sintonia com a
orientação política dominante na época, que vinha sendo adotada pelo governo brasileiro em
termos gerais, mas que teve uma visibilidade maior no campo educacional. De fato, o
Ministério da Educação em momento algum buscou formular uma política global para a
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Educação, o que fica claro no texto inócuo, genérico e rninimalista que propôs através do
substitutivo do Senador Darcy Ribeiro, bem como pela apresentação e aprovação pontual das
reformas educacionais próprias do projeto neoliberal. Essa política pública para a educação
manifesta todo o seu fulgor em ações e/ou medidas como : "O fundo de valorização do
magistério", "Os parâmetros curriculares nacionais", "A lei de reforma do ensino profissional
e técnico", entre outros.
Essas ações estratégicas das políticas públicas brasileiras seguem as regras
orquestradas pelos neoliberais no poder e endossadas e/ou impostas pelo Banco Mundial e o
Fundo Monetário Internacional para a educação, como transparece, por exemplo, na análise
da Rosa Maria Torres81 , ao discutir sobre as políticas educacionais do mesmo para a
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educação, em 1995.
Nessa análise específica, Torres mostra como, na concepção do Banco Mundial, a
melhoria da qualidade na educação passa pela oferta de certos insumos básicos à comunidade
educativa. Desse modo, por exemplo, no ensino fundamental, o Banco Mundial considera
nove fatores determinantes para uma aprendizagem escolar efetiva, que, em ordem de
prioridade, são: (a) bibliotecas; (b) tempo de instrução; (c) tarefas de casa; (d) livros didáticos;

•

(e) conhecimentos do professor; (t) experiência do professor; (g) laboratórios; (h) salário do
professor: (i) tamanho da classe.82
Todas as conclusões e/ou recomendações do Banco Mundial aos países em
desenvolvimento, sobre os insumos e as prioridades em termos de políticas educacionais, na
década de 90, seguiram essas orientações gerais. Razão por que os poderes públicos
brasileiros, com raras exceções, deixaram de centrar suas políticas educacionais no sentido de
disponibilizar à comunidade educativa bons e modernos laboratórios de ensino e pesquisa,
melhorar o nível salarial dos professores e reduzir o tamanho da classe. E, não raro,
publicavam meias verdades sobre suas ações, como, por exemplo, o MEC fez ao prometer
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100 mil computadores para o Programa Nacional de Informática na E ducação, quando, até
agosto de 2001 , tinham sido entregues 15 mil, estando outros 15 mil em processo de licitação.
Mas, por outro lado, a política do Banco Mundial para a educação centrou seus
esforços para que todos os países pedintes ou não pedintes pautassem suas reformas
educacionais no aumento do tempo de instrução, na entrega e efetivo uso dos livros didáticos
indicados pelo respectivo Ministério da Educação e na melhoria do conhecimento dos
professores, privilegiando, sempre que possível, a capacitação em serviço sobre a formação
inicial e o estímulo às modalidades de formação e/ou capacitação à distância.83

•

Como podemos observar pela ordem de prioridades definidas pelo Banco Mundial, a
formação de professores tem uma importância

secundária, enquanto meio, para que os

sistemas de ensino, através das reformas educativas, possam garantir a melhoria da qualidade
e da eficiência do ensino. E o mais curioso de tudo isso é a função e o espaço que ganhou o
livro didático nessas reformas. De fato, para o Banco Mundial, os livros didáticos são vistos
como a expressão operativa do currículo e/ou como os compensadores do baixo nível de
formação dos docentes.
Como se isso não bastasse, essas reformas educativas financiadas pelo Banco Mundial

•

buscaram melhorar o conhecimento dos professores por meio do privilegiamento da
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capacitação em serviço em detrimento ao incentivo à formação inicial, bem como pelo
privilegiamento das modalidades de Formação à Distância sobre as outras modalidades.
Desse modo, começam igualmente a ficar evidentes os motivos que levaram o governo
brasileiro a assinar o Decreto n. 3.554, em agosto de 2000, determinando que a formação de
professores, em nível superior, para atuar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino
fundamental, fosse feita preferencialmente em cursos normais superiores e não em nível

•

universitário .
Essa política de formação de professores igualmente explica e/ou justifica a expansão,
em larga escala, dos cursos de formação de professores à distância, inclusive através do
Programa Nacional de Informática na Educação - Prolnfo - na modalidade de formação de
professores multiplicadores, bem como na modalidade de listas de discussão e/ou outras
modalidades de cursos de formação pontuais, as quais, com raras exceções, eram e são cursos
eminentemente instrumentais. É igualmente

importante salientar, aqui, que não estamos

dizendo que essa é uma regra geral e única, porque conhecemos muitos educadores e agências
formadoras que buscaram e buscam ocupar os espaços abertos por esse projeto maior para

•

operacionalizar experiências educacionais de vanguarda.
Não concordamos com a sistemática de formação de professores acima descrita por
entendermos que esses cursos de formação reforçam a ideologia capitalista e neoliberal
dominante de nosso mundo sistêmico que tem, na tecnologia e na globalização, seu novo
rosto, às custas de graves e profundas crises econômicas, sociais, políticas e culturais que são
vantajosas para um pequeno grupo de privilegiados, mas que para a grande maioria dos povos
e/ou cidadãos são um pesadelo.
Como podemos observar, o Banco Mundial, enquanto agência internacional de

•

empréstimos de capital que se rege pela lógica do custo/beneficio, estimula os diferentes
países a buscarem o crescimento econômico mediante o investimento de capital. Portanto, é
um banco cujo negócio é emprestar capitais com a condição de receber, geralmente, juros de
mercado pelos seus empréstimos.
Entretanto, diferentemente dos bancos comerciais, os empréstimos estão garantidos
(avalizados) pelos países. Do mesmo modo, há um mecanismo de funcionamento
do Banco Mundial que se vincula ao Fundo Monetário Internacional muito
claramente: sem o aval do Fundo, não há possibilidade de se estabelecer negociações
com o Banco. Isto é importante porque muitos economistas têm falado no "consenso
de Washington" como uma das forças que impõem a lógica do ajuste estrutural no
mundo. A noção de consenso de Washington refere-se, em última instância, a um
conjunto de instituições financeiras como o FMI, o Banco Mundial, o BID, o
Export-Import Bank etc., todas elas localizadas em Washington e que seguem a
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mesma lógica e economia política neoliberal, propugnando o modelo de ajuste
estrutural e de estabilização.84

As premissas analíticas do Banco Mundial se assemelham às da escola racionalista da

oferta a partir da qual o FMI, o Banco Mundial, e a maioria das instituições identificadas com
o consenso de Washington defendem a tese de que qualquer empréstimo aos diferentes países
do mundo deve estar condicionado à formulação de uma política pública que busque:
privatizar suas estatais; reduzir seus gastos públicos; desregulamentar a economia, bem como
dotar o mercado de dispositivos que garantam a saída do Estado da economia85 . Mas, por que
esses grupos pregam a saída do Estado do mercado? E/ou qual é o porquê dessa preferência
dos neoliberais em privilegiar mais o mercado do que o Estado?
Neoliberais e neoconservadores consideram, por uma série de razões, que os
mercados são mais versáteis e eficazes que as estruturas burocráticas do estado. Os
mercados respondem mais rapidamente às mudanças em tecnologia e em demanda
social que o estado. São vistos como mais eficientes e econômicos em relação aos
custos no fornecimento de serviços do que o setor público. Finalmente, a competição
do mercado produzirá uma maior possibilidade de cobrança de responsabilidade nos
investimentos sociais que as políticas burocráticas.86

•

Mas a prática atual já vem demonstrando que essa política não é tão verdadeira e tão
boa como pareceria. Vejamos a crise enfrentada pelo México, depois pelo Brasil, anos depois,
pelos países asiáticos, e ultimamente pela Argentina. Esses países entraram em crise
principalmente pelas condições impostas pelo Banco Mundial para fazer seus empréstimos,
condições que têm levado os mesmos a situações limites e desumanas de vida.
Nessa mesma lógica de contestar essa tese de que as empresas são mais eficientes,
versáteis, bem como menos burocratizadas e/ou mesmo menos corporativistas do que o
Estado, vejamos os escândalos financeiros de várias empresas americanas que "forjavam sua

•

contabilidade" para enganar o mercado investidor, entre outros desfalques e falências,
buscando inimigos externos, como o Iraque, o terrorismo, entre outros, para disfarçar e/ou
contornar suas crises internas e de suas empresas, como foi amplamente divulgado pelos
meios de comunicação, ao longo de todo o ano de 2002 .

•
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2.5.5 As ações instrumentais da Sociedade Informatizada que influenciam as
políticas públicas e as práticas de formação e/ou capacitação de professores
em Informática da Educação

Essas mesmas políticas neoliberais que norteiam as políticas educacionais na maioria
dos países do terceiro mundo, nesta virada de século também se fazem presentes no uso do

,

computador como recurso didático-pedagógico escolar. De fato, sentimos hoje em dia um
crescente interesse dos governos, das agências multilaterais e das empresas em desenvolver
ações estratégicas que visem, em sentido amplo, a informatizar as escolas. As razões que
regem as mesmas a desenvolver tais ações são múltiplas. Gostaríamos de destacar, dentre
elas, o fato de vivermos em uma cultura e em uma sociedade que se transforma
constantemente, bem como o de vivermos em um mundo que tem suas atividades econômicas,
sociais, políticas e culturais sempre mais massificadas e internacionalizadas. As relações de
trabalho e de capital mudam rápido e constantemente. E, por outro lado, essas mesmas

.

relações estão se produzindo sob a égide da competitividade e de avanços tecnológicos sem
precedentes, sob a égide da des-ideologização do espaço público, como vimos na seção
anterior, pela intervenção destrutiva do homem no meio ambiente, pela incapacidade do
mesmo, em resolver seus urgentes e dolorosos problemas de alimentação, habitação, saúde e
educação e, mesmo, pela dificuldade que essa sociedade tem em dar aos seus jovens novas e
promissoras perspectivas de vida.
Brincando, muitas vezes dizemos que nossos avós nem chegaram a sonhar com isso,
mas a verdade é que já estamos vivendo em um mundo global. Um mundo no qual a midia
nos permite conhecer os últimos acontecimentos no mesmo instante em que esses acontecem,
e/ou se criam, a milhares de quilômetros daqui . Mas, existe uma grande possibilidade de que,
no mesmo instante em que esses acontecimentos passam a ser noticiados, outros tantos se
sucedem em uma rua qualquer de nosso bairro e, com freqüência, são ignorados pela maioria
de seus moradores. Como podemos ver, nosso mundo da vida e/ou cotidiano que, antes, nos
pertencia por inteiro, agora passa a ser massificado e/ou colonizado pelo mundo da
comunicação global, quer seja porque o mundo da vida assume matizes dessa ou porque esse
é apenas uma sombra enfraquecida de outras tantas comunicações que rondam nosso sistema
planetário.87 Nesse sentido, o mundo vai-se tornando tão pequeno que tudo passa a estar ao
nosso alcance, sempre que tenhamos as destrezas culturais de base e os instrumentos para

•

acessar, processar, produzir, comunicar e consumir esses insumos. Mas, essa totalidade
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poderá ser profundamente alheia à nossa vida, aos nossos valores, às nossas crenças .
Entretanto, mesmo assim, é possível que nada fique para ser preenchido pela nossa
pessoalidade. Aliás, são tantas as informações que circulam e com tanta velocidade que, no
mesmo instante em que queremos colher alguma delas para aprecia-lá em ma10r
profundidade, outras tantas, mais recentes e mais ricas, surgem para substituí-la.
Esse processo de globalização e/ou de mundialização da economia, da política, da
cultura e da informação começou a ser produzido, de forma mais intensa, nos últimos 50 anos,

•

quando as indústrias de computadores, entre outras, provocaram a terceira revolução
industrial. Indústrias essas que, ainda hoje, se apresentam com um dinamismo sem
precedentes, tanto em termos de mudança tecnológica, como em crescimento de mercado. Do
ponto de vista técnico, as sucessivas gerações de computadores produziram melhorias
fantásticas se comparadas com a evolução de outros setores industriais modernos, tais como
as indústrias automobilísticas e aeronáuticas. Aliás, essas, com o uso do computador, sentiram
um novo momento de reflorescimento.88
Esse extraordinário crescimento do mercado de computadores e de "software" não está

•

somente associado ao aumento de usuários dos sistemas existentes, mas também à abertura
destes a novas aplicações. À medida que o mercado da informática cresceu, surgiram novas
aplicações que, por sua vez, requereram o desenvolvimento de novos produtos, tanto em
termos de hardware como de software. Em conseqüência, surgiram novos "nichos" no
mercado, especialmente na área da computação pessoal, do gerenciamento de pequenas e
médias empresas, do controle de processos, da automação bancária, do processamento em
rede, entre outros.
Com o atual processo de globalização, essa

•

tendência mundial vem-se reforçando

sempre mais, a ponto de estar agregando todas as indústrias do ramo em três grandes
segmentos. O primeiro é formado por um pequeno número de corporações gigantes, porém
integradas verticalmente. O segundo é composto pelas empresas que se dedicam a integrar
sistemas através da montagem de produtos de vários fabricantes para atender necessidades
específicas de usuários finais . E, por fim, o segmento da indústria formado por um grande
número de fabricantes especializados em suprirem os integradores de sistemas com
equipamentos projetados para mercados específicos.
Nas últimas décadas, alguns fatos contribuíram para uma mudança nessa situação.
O principal, segundo Bruno, foi o aumento da concentração de capital pelas
empresas, a ponto de possibilitar a estas o controle direto sobre a economia mundial,
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vez mais regulada pelas grandes empresas, que comandam o jogo internacional, a
respeito dos países e governos nacionais. Me parece, no entanto, que o aspecto
chave é o modelo de acumulação flexível , iniciado na década de 70, já que foi este
modelo de acumulação, associado à crise do financiamento dos Estados do BemEstar, que resultou num mundo sem precedentes da concentração do capital. Essa
superconcentração proporcionou às empresas uma enorme liberdade de ação. Aos
governos nacionais, reféns das grandes corporações, só resta ir desregulando o
restante dos obstáculos que as impedem de agir totalmente livres, perdendo assim o
pouco poder que lhes restava. A crise do Estado-Nação é expressão da nova fase da
internacionalização, que se tomou transnacionalização.89

Desse modo, o capital, que já estava internacionalizado em sua lógica exploratória, se
disfarçou ao pregar e instituir, a mando do "Consenso de Washington", a democracia nos
diferentes países subdesenvolvidos, e lutar, desse modo, para que a economia pudesse ser
mundializada. Esse movimento foi igualmente provocado pela descoberta da microeletrônica,
da biogenética e da química fina.
Segundo Moraes90 , esse processo, também denominado de globalização, fez com que
muitas empresas procurassem e conquistassem novos espaços e mercados, incorporando
tecnologias de ponta e/ou diminuindo de tamanho para poderem garantir sua autonomia e sua
capacidade de competir. Com isso, essas empresas vêm exigindo igualmente uma agilidade
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maior dos mercados, quer em sua capacidade de inovação, de competitividade, de
flexi bilidade, de redução de custos operacionais, quer para proceder novas e necessárias
reestruturações requeridas pela conjuntura econômica mundial sempre em transformação. De
fato,
[... ] el desarrollo tecnológico permite hoy en dia accender a grandes recursos de
infonnación, procesados y transformados en insumos de apoyo a la inteligencia y
memoria de las personas. La tecnologia está cambiando radicalmente las formas de
trabajo, los medios a través de los cuales las personas se comunicao y aprenden, y
los mecanismos con que accenden a los servicios que les ofrecen sus comunidades:
transporte, comercio, entretenimiento y gradualmente tambén, la educación, en todos
los niveles de edad y profesión.91

E assim a tecnologia dessa última geração passa a deixar obsoletas todas ou a maioria
das produções industriais reverenciadas e admiradas até o momento. Muitas pessoas, mesmo
não estando envolvidas diretamente com a novidade tecnológica, começaram a sentir que,
nessa nova realidade, o saber informático era algo indispensável. A prova disso são os mais
diversos cursos de informática, que vêm surgindo a cada dia para suprir o novo mercado de
trabalho, com suas habilidades e profissões. Mas, por outro lado, mantém a taxa de
desemprego oscilando entre 13% e 20%, dependendo da época, da região e/ou do país,

•

deixando, com isso, muitas pessoas à margem desse processo e de uma vida digna,
especialmente no Terceiro Mundo. Porém, os homens do Terceiro Milênio, que, na verdade,
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ainda são uma pequena mmona, se sentem constantemente impelidos a realizarem novas
alfabetizações, na área computacional, para poderem sobreviver e/ou competir nessa nova era.
Segundo Magnoli 92 , os fundamentos dessa nova era industrial repousam na
automatização e na robotização que, por sua vez, reduz as necessidades de mão-de-obra e de
energia. E a tecnologia de ponta, como a informática, a biotecnologia e a química fina,
desenvolve mercadorias sempre mais revolucionárias, porém, com a utilização de uma mão-

•

de-obra sempre mais especializada e com novas matérias-primas, muitas das quais
sintetizadas em laboratórios.
De fato, a economia globalizada da última década obrigou as empresas a uma
competição cada vez mais feroz e à redução gradativa de seus quadros funcionais. Quem
permanece na empresa tem que trabalhar sempre mais, além de realizar, constantemente,
cursos de aperfeiçoamento, ingressar em algum curso superior, enfim, profissionalizar-se e
especializar-se cada vez mais, ou, até mesmo, aceitar mudar de atividade na empresa para
poder sobreviver a todo esse processo de mutação e de globalização das empresas.

•

Como podemos observar, estão ocorrendo grandes transformações no cenário mundial,
impulsionadas pela indústria da micro-eletrônica, pelo desenvolvimento das telecomunicações
e de suas interações sociais, inclusive no sistema educativo. São mutações sócio-econômicas e
culturais que ocorrem em um ritmo muito acelerado, trazendo consigo novas formas de
trabalho, novas maneiras de viver e conviver, e que influenciam a política, as formas como a
sociedade se organiza, os valores que prevalecem na sociedade, sua capacidade de produção e
consumo, assim como o bem-estar de sua população. O Ministério da Educação chileno, em
seu projeto de Informática Educativa - Projeto ENLACES, por exemplo, reconhece
publicamente que
[... ]a fmes del presente milenio el mundo está e:-..'}Jerimentando cambios radicales en
todos los ámbitos dei quehacer humano: las formas de producción, los medios de
comunicación y esparcimiento, el acceso ai conecimiento y otros. Muchos de estos
cambios han sido posibles gracias ai vertiginoso avance de las tecnologias de
informática y de telecomunicaciones de las últimas décadas. Este ritmo de avance
pareciera no detenerse y se prevé que los cambios continuarán a un ritmo creciente
hasta avanzado el próximo siglo. 93

Esses avanços tecnológicos também originaram um movimento de concentração e
centralização de capitais. Empresas transnacionais f01jaram novas modalidades de fusão e
integração voltadas para a competição no mercado planetário. Elas também incorporaram

•

tecnologias de ponta, em seus processos produtivos, para lutarem contra a concorrência e por
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visarem a um lucro maior. Já as empresas obsoletas deram e continuam dando lugar a novas e
gigantescas corporações econômicas que passam a liderar uma ampla integração do mercado
mundial, diluindo inclusive as barreiras nacionais.

•

Uma conseqüência da globalização é o que muitos chamam hoje de crise de
identidade das sociedades. A globalização tende a transformar, junto com os
mercados nacionais de produtos, com a economia nacional, os valores e o modo de
vida de uma nação, de uma comunidade, de uma vila. Homogeneiza-os a uma lógica
mundial. Isso não é uma coisa tranqüila, não se dá mecanicamente, sem resistências,
choques, os quais expressam a tentativa de sobrevivência de culturas enraizadas, que
constituem referências de vida para as pessoas.94

Alguns teóricos se referem a esse fenômeno como algo próprio da modernidade,
outros já preferem relacioná-lo com a pós-moderrudade. Giddens, por exemplo, fala de uma
sociedade globalizada que intensifica as
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[... ] relações sociais mundiais que vinculam localidades distantes de uma forma tal
que acontecimentos locais são moldados por eventos que ocorrem à distância de
muitas milhas e vice-versa. Este é um processo dialético, pois esses acontecimentos
locais podem mover-se numa direção contrária àquela das relações distanciadas que
os moldam. A transformação local é efeito tanto da globalização quanto da extensão
lateral de conexões sociais, ao longo do tempo e do espaço. Assim, qualquer pessoa
que estude as cidades hoje, em qualquer parte do mundo, sabe que aquilo que
acontece num determinado local é provavelmente influenciado por fatores - tais
como mercados mundiais de moeda e de mercadorias - que operan1 nun1a distância
indefinida daquele Iocal. 95

Giroux,96 por sua vez, liga essa globalização com a era pós-moderna. Era esta que, em
seu sentido mais amplo, se refere tanto a uma posição intelectual e uma fo rma de critica
cultural quanto a um conjunto emergente de condições sociais, culturais e econômicas. Essa
posição cultural representaria uma forma de critica cultural e/ou um questionamento radical
da lógica e das funçõ es que se tornaram, ao longo da história, a pedra fund amental da
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modernidade. Ou seja: para ele as condições sociais, culturais e econômicas foram
imprimindo uma mudança cada vez mais radical nas relações de produção, na natureza do
Estado-nação, no desenvolvimento de novas tecnologias que redefiniram os campos das
telecomunicações e do processo de globalização, criando uma interdependência sempre maior
entre elas e os diferentes países, blocos econômicos e/ou transnacionais das esferas
econômicas, políticas e culturais.
Na tese de Lash E Urry, 97 Caste11 98 e Schaff9 sobre a terceira revolução industrial e a
globalização, apesar de suas diferenças teóricas, encontramos vários pontos centrais para a

•

emergência de muitos dos elementos que compõem essa nova realidade, denominada pela
maioria de pós-modernidade. Desses pontos centrais discutidos constantemente pelos autores
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acima mencionados, gostariamos de destacar a questão : a) da desconcentração do capital, na
medida em que os mercados nacionais se tomam menos regulados pelas empresas nacionais;
b) do declínio no número de trabalhadores manuais, na medida em que a desindustrialização
reconstrói os centros de produção e/ou muda o perfil da força de trabalho; c) da dramática
expansão da força de trabalho dedicada ao trabalho não-manual, assim como de uma classe
claramente voltada para os serviços; d) do aumento no pluralismo cultural e no
desenvolvimento de novas formações culturais, éticas e políticas; e) das mudanças

•

demográficas envolvendo o colapso financeiro dos núcleos urbanos; f) e do crescimento de
populações rurais e suburbanas. Este último aspecto alguns críticos começaram a rever, como
o fez por exemplo Noam Chomsky 100 . Lash e Urry enfatizam, também, a aparição de um
aparato ideológico-cultural no qual a produção de informação e de símbolos não apenas se
transforma em um aspecto central da produção e da reprodução da vida cotidiana, mas
contribui para o colapso da divisão entre realidade e imagem.
Schaff, especialmente em seu livro a Sociedade Informática, procura igualmente
mostrar como pode ser o futuro dos países ricos face ao impacto das novas tecnologias
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sobre o conjunto da vida social. Mas, para que isso ocorra, o mesmo propõe uma sociedade
alternativa às atuais sociedades capitalistas e socialistas. Se estes países pensarem a
sociedade da

era da informática sem

grandes conflitos sociais, precisarão abrir mão de

muitas barganhas e dar um passo em direção a esta sociedade alternativa. Caso contrário, a
informatização da sociedade vai gerar muito desemprego, fome e, em conseqüência disso,
guerras intermináveis. E, nessa caminhada, a maior dificuldade do ser humano, nas condições
de uma maior riqueza material e de uma grande abundância de informações obtidas pela

..

terceira revolução industrial, são as tendências individualistas de ser e de agir dos próprios
homens - o que essa tendência reforça .
De fato,
[... ]a inteligência do homem pode ser condicionada pela formação escolar,
especialmente durante sua juventude. Depende muito dos programas e do conteúdo
de informações que eles comportam, embora a fanúlia possa limitar tal influência.
Deve-se ter presente que a formação escolar não transmite um preciso sistema de
valores socialmente aceito. Isto vale não apenas para a escola no sentido tradicional
do termo, mas também - e este método terá sempre maior importância na sociedade
de informática - para a transmissão dos programas educativos pelos meios de rádio e
televisão. 10 1

Habermas 102 , por sua vez, denomina este processo de globalização como "um projeto

•

inacabado" da modernidade. E, para defender essa sua tese, resgata a teoria hegeliana do
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princípio dos tempos modernos: a subjetividade. Nessa tese, Hegel parte do princípio da
subjetividade para explicar simultaneamente a superioridade do mundo moderno e a sua
vulnerabilidade à crise, a qual se revela pelo fato de o mundo ser, ao mesmo tempo, o mundo
do progresso e do espírito alienado de si próprio.
Martini, no entanto, ressalta que:
Habermas procura uma continuidade entre modernidade e pós-modernidade, ao
propor por meio de uma racionalidade discursiva, um padrão para um projeto de
reconstrução da modernidade, o qual fornece critérios cogrútivos, práticos e
pragmático-discursivos. A partir de tais critérios seria viável a compreensão da ação
humana enquanto ação comunicativa, articulando-se a essa compreensão a
possibilidade de reconstrução da prática educativa. Tal empreendimento se toma
mais viável ainda na medida em que Habermas completa sua teoria da ação
comunicativa com uma ética discursiva e com uma ftlosofia do direito presentes em
suas obras mais recentes.103

De fato, Habermas vê, discute e compreende esse mundo sistêmico globalizado na
forma de ações normativas ou bem ações que pressupõem relações que envolvam um sujeito e
dois mundos. Ou seja, junto com o mundo objetivo dos estados de coisas existentes e o
mundo social ao qual pertence esse mesmo sujeito, enquanto sujeito portador de um saber, é
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que podem se iniciar interações normativamente reguladas com outros sujeitos. Nesse
contexto, o mundo social se reveste de um conjunto e/ou um contexto normativo que fixa as
interações que pertencem à totalidade das relações interpessoais legítimas. Desse modo, todos
os sujeitos em interação precisam concordar em serem regidos por essa norma que será aceita
como válida pelos pertencentes desse mundo social 104 .
Do mesmo modo, ele discute as ações estratégicas, ou aquelas ações que pressupõem
relações entre um sujeito e um mundo de estados de coisas que existem. Este mundo objetivo
está definido como uma totalidade de estados de coisas que existem ou que podem apresentarse ou serem produzidos na medida em que o sujeito intervém no mundo

de forma

adequada. 105
Habermas, como nós, não acredita nessa lógica colonizadora do mundo da vida pelo
mundo sistêmico para se construir a sociedade do futuro . Procuramos ver, olhar e analisar
esse mundo do sistema, por dentro, sob o ângulo da formação de professores em Informática
da Educação, para usá-lo como ponto de partida para construirmos nossa proposta de
formação de professores na área. Também não foi nossa pretensão fazer uma análise
exaustiva do mundo sistêmico no seu todo em nosso estudo, mas tão somente sistematizar e
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pontuar os aspectos mais relevantes para proporcionar ao leitor uma visão contextualizada de
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nossa pesquisa, para, a partir do mesmo, trazer o mundo da vida dos estratos e dos sujeitos
aqui pesquisados e que estão em constante interação com esse mundo sistêmico. E, desse
modo, em permanente interação com esse mundo e, a partir desses sujeitos e desse mundo,
inferir nossa proposta de formação baseada nas ações e interações dialógicas de Habermas.
Então, como o leitor pode observar através essa nossa delimitação de nosso objeto de
pesquisa, nós procuramos inicialmente colocar nosso problema de pesquisa, bem como nossos
objetivos e teses orientadoras. Feito isso, procuramos: fazer uma revisão geral de literatura
sobre o tema; apresentar sucintamente os dispositivos legais e as políticas públicas na área;
descrever e analisar o processo histórico da introdução da Informática da Educação; discutir
as teorias e práticas de formação de professores em Informática da Educação; bem como
analisar e compreender a lógica da sociedade informatizada e suas relações com o processo
educativo, em especial da formação de professores em Informática da Educação .

.

•
3 ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DO ESTUDO

•

3.1 INTRODUÇÃO GERAL

Neste capítulo vamos pontuar os elementos teóricos e metodológicos que orientam
nosso Estudo. A filosofia da consciência, uma das referências teóricas da nossa pesquisa, se
toma relevante neste nosso estudo, na medida em que a ciência atual como um todo, mas
especialmente a educação, está assentada sobre uma racionalidade que privilegia, em sua base
teórica e prática, a filosofia da consciência, e que, enquanto tal, teve e tem uma penetração
muito grande em todas as classes, estratos e grupos da sociedade contemporânea.
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Feita a conceituação da filosofia da consciência, buscamos caracterizar alguns
princípios e categorias teóricas que se articulam de forma direta ou indireta com a cultura e a
prática educacional e escolar até nossos dias.
Num segundo momento falamos da Filosofia da linguagem, que começa a se articular
a partir de Frege, no século XIX, e que é rearticulada pela guinada lingüística de Habermas,
juntamente com sua guinada pragmática.
Conceituada a filosofia da linguagem, e reconhecidas suas diferente vertentes,
buscamos caracterizar alguns princípios e categorias teóricas que começam a se articular, de
forma direta ou indireta, com a cultura e a prática educacional e/ou escolar hodierna.
Por fim explicitamos os caminhos metodológicos percorridos para realizarmos o
presente estudo, ou seja: procuramos explicitar o tipo de estudo, a população e amostra desse
Estudo de Caso qualitativo, os instrumentos usados para a coleta das informações, bem como
a análise, a interpretação e a compreensão que fizemos dessas informações .

•
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3.2 ASPECTOS TEÓRICOS DO TRABALHO

3.2.1 A Filosofia da Consciência

Grande parte das cnses que envolvem o mundo de hoje tem uma relação direta ou
indireta com a fragmentação da razão e das ciências, própria da filosofia da consciência, que
começou a predominar na cultura ocidental a partir do século XVIII, e ainda predomina nos
dias de hoje. Esse modelo teórico tem a sua origem ligada ao esclarecimento das filosofias
dos séculos XVIII e XJX que procuraram desenvolver, por um lado, as potencialidades
racionais e cognitivas dos indivíduos, a partir da esfera das ciências objetivizantes, das bases
universalistas do direito e da moral e da arte autônoma. E, por outro lado, buscaram utilizar as
potencialidades cognitivas em favor de uma formação racional da vida humana numa
sociedade libertada e emancipada.106
Essa filosofia iluminista foi discutida e apresentada por diversos pensadores e entre as
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mais importantes definições se destacou a de Kant. Assim ele define o esclarecimento, com
[... ] a saída do homem de sua menoridade de que ele propno é culpado. A
menoridade é a incapacidade de se servir do entendimento sem a orientação de
outrem. Tal menoridade é por culpa própria se a sua causa não reside na falta de
entendimento, mas na falta de decisão e de coragem em se servir de si mesmo sem a
orientação de outrem. Sapere aude! Tem a coragem de te servires do teu próprio
entendimento! 107

Esse paradigma, no que tange à filosofia da consciência, serviu igualmente de moldura
para Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Schelling e Hegel, entre outras coisas, desenvolverem
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seu pensamento, interpretando basicamente o sujeito como alguém dotado de capacidades
para assumir um duplo enfoque com relação ao mundo dos objetos possíveis: o do
conhecimento do objeto, bem como o do domínio dos mesmos para colocá-los a serviço do
homem.
De fato, a filosofia da consciência fragmentou a razão e com 1sso reduziu a cultura
moderna a um conhecimento estritamente cognitivo-instrumental. E desse modo:
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[.. .] A Filosofia acabou reduzindo-se à Ciência particular ou à Lógica científica,
desprendendo-se, pouco a pouco, da fundamentação metafisica e renunciando a uma
interpretação do mundo, da natureza e da história no seu conjunto. Com isso, a ética
abstrai dos problemas do bem viver, para se concentrar em aspectos só formalmente
deônticos numa pluralidade que não permite reunificar os muitos subsistemas numa
universalidade que sintetize os relativismos das múltiplas racionalidades.108
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Mas ninguém duvida que esse movimento filosófico produziu profundas e radicais
mudanças no mundo, especialmente na ciência e na cultura. Triviiíos 109 , por exemplo,
reconhece que, hoje em dia, mesmo sabendo que os sonhos vividos dos pensadores
iluministas do século XVIII não tenham sido alcançados, ninguém pode negar que esse
movimento produziu um imenso avanço, especialmente nas ciências e na cultura em geral. De
fato, a partir desse movimento, o ser humano, em tese, deixou de ser considerado servo e
escravo e passou a ser considerado um cidadão. Isso exigiu do mesmo ser humano uma
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extraordinária mudança na forma de se conceber e de conceber o seu semelhante, além de
contribuir, e em muito, para a valorização do ser humano enquanto ser racional e enquanto
gente. Dessa nova concepção de ser humano nasceram, em muitas regiões do mundo, homens
e mulheres que podiam aspirar e/ou gozar de direitos e deveres próprios de seres racionais,
tanto no campo político como no econômico, social e cultural, e com uma amplitude bem
ma10r.
Entre os autores educacionais que trabalharam nessa linha em suas pesqmsas
educacionais, de forma direta ou indireta, destacamos teóricos como: Jean J. Rousseau, John
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Dewey, Émile Durkheim, Carl Rogers, Jean Piaget, Seymour Papert, Paulo Freire, Lev
Vygosky, entre outros.
De fato, esse pensamento se impôs ao longo da história, em todos os níveis e ramos da
sociedade moderna e contemporânea, principalmente através da filosofia da consciência e da
epistemologia ou teoria do conhecimento que, enquanto disciplina curricular, se preocupa
fundamentalmente com a descoberta do conhecimento verdadeiro. De fato, na Idade Média os
filósofos e teólogos estavam procurando responder à questão do conhecimento por meio da
metafisica.

Já, na sociedade moderna e contemporânea, os programas de pesquisa

subordinavam a questão do conhecimento verdadeiro ao método científico. 110
[... ]Embora Kant ainda formulasse a questão em ambas as direções, a tradição, que
aderiu a Kant, interessou-se antes de tudo pela análise das condições do
conhecimento científico. Também na parte teórico-cognitiva a obra piagetiana
desempenha relevante papel na reflexão sobre as ciências naturais e as condições em
que estas nos garantem conhecimento verdadeiro: Como podemos compreender o
fato de que disciplinas como a matemática ou a geometria, cujos objetos (números,
pontos sem extensão, círculos ideais, etc.) em parte nenhuma ocorram na natureza
nos prestam serviço na explicação de fenômenos naturais? Como podemos entender
que em alguns casos uma teoria até se revele adequada com antecedência, como, por
exemplo, a geometria não-euclidiana de Riemann, a qual encontrou explicação
empírica somente com a teoria geral da relatividade? 111
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Essa questão do conhecimento verdadeiro, Piaget procurou explicar através do
empenho ativo do sujeito cognoscente. Para que isso fosse possível, esse pesquisador atribuiu
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a este conhecimento um aparelho categoria! distinto dos outros pensadores da época, ou seja,
para Piaget o verdadeiro conhecimento passava necessariamente pela experiência, ou apenas
se tomava possível pela experiência.112
O caso de Piaget é particularmente interessante, na medida em que o próprio
Habermas, ao expor seus motivos para propor seu pensamento pós-metafísico em
contraposição à filosofia da consciência, inclui Piaget entre os pensadores ligados à filosofia
da consciência, mas, por outro lado, o inclui entre os autores que começam a construir a
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passagem dessa filosofia para a filosofia da linguagem. E, entre os elementos que
contribuíram para se construir esse novo, está o fato de que o próprio naturalismo, ao oferecer
"terceiras" categorias, através das teorias de Freud, Piaget e Saussure, escapou do dualismo
conceitual que fundamentava a teoria da consciência pós-metafísica. 113
Kesselring, em seu livro Jean Piaget, reconhece que há certa afinidade entre os
conceitos e os esquemas operativos de Piaget e os conceitos Kantianos e suas categorias.
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[.. .] mas na epistemología genética a influência maior é de Kant porque é o idealismo de Kant e depois é o
Piaget. Ele usa Kant para propor um neo kantismo, ele não é um Kant fiel , ele é um neo kantiano, porque ele
não é idealista, porque Kant era como Platão, então como existia o neo platonismo também existe o neo
kantiano e pronto. Piaget era um biólogo e enquanto tal ele não aceitava o inato, [... ] 114

As categorias kantianas " são puros conceitos de entendimento, que põem ordem na
multiplicidade das impressões dos sentidos e os vínculos a uma experiência coerente"u 5 . Ou
seja, para Kant, as categorias não são adquiridas mediante a experiência, elas são anteriores a
toda e qualquer experiência. Já os esquemas piagetianos "somente se constituem através de
exercício e da experiência e são susceptíveis de desenvolvimento" 11 6 . De fato, para Piaget, o
conhecimento, para ter valor na sociedade, tem que ser comprovado pela experiência.
No entanto,
[... ] Determinados esquemas, apesar de regularem e estruturarem as nossas
experiências, somente se constroem no curso do desenvolvimento. Apesar de
possuírem, pois, um caráter aprioristico (à semelhança das categorias de Kant),
decorrem do desenvolvimento intelectual. 11 7

Kesselring mostra também outras aproximações que Piaget faz com Locke (16321704) quando esse fala da interação entre reflexão e abstração, ou ainda, a aproximação que
Piaget constrói ao examinar, por exemplo, "o significado de contradições e incoerências sobre
a tomada de consciência - uma investigação em que ele se aproxima da colocação do
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problema na filosofia dialética de Hegel, passando por Max e Mao Tse-Tung" 118 , entre outros

- - - - - - -- - - - - -- -- - - - -- - - -
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autores e outras aproximações, como, por exemplo, essa, reforçada ainda hoje, pelos
professores formadores .
[... ] da epistemologia genética [Piaget] trabalhou profundamente, desde a biologia o conhecimento, desde o
nascimento da inteligência da criança ele enfatiza a dimensão social porque a teoria dele é interacional, tudo
baseado na interação ele não privilegia nem o sujeito, nem o mundo objetivo, ele diz que o importante é a
interação de um sujeito cognoscente com o mundo a ser conhecido, então é uma epistemologia interacionista
e sendo interacionista tem que privilegiar o social porque o ambiente não é só o mundo natural [...]. 11 9
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Citamos esses exemplos, entre outros, para mostrarmos, sem pretender esgotar o
assunto, as influências da filosofia da consciência no pensamento piagetiano, especialmente
em sua epistemologia genética. Pensamento muito presente em todo o processo de formação
de professores em Informática da Educação da região metropolitana de Porto Alegre, nosso
foco de estudo.
Não temos a pretensão de desenvolver cada uma das teorias e/ou metodologias de
trabalho propostas por esses autores, mas tão somente explicitar as categorias ou os temas dos
mesmos que aparecem como mais relevantes em nossa pesquisa de campo, no sentido de que
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são usadas nos cursos de formação dos professores na área, pelos diferentes sujeitos
pesquisados. Procuramos inicialmente conceituar essas categorias e/ou temas, para depois, em
um segundo momento, descrevermos como cada sujeito ou grupo de sujeitos entendia e/ou
operacionalizava essas categorias e, a partir disso, fazer uma leitura interpretativa e/ou reinterpretativa das mesmas.
Piaget, sem dúvida alguma, foi o autor mais estudado, discutido e usado pelos
diferentes sujeitos participantes da pesquisa e dos diferentes projetos usados para
fundamentar, teoricamente, os cursos de formação e/ou capacitação de Professores em
Informática da Educação, bem como seu método.
Em uma primeira abordagem pode-se dizer que, normalmente, esse método é
denominado de "método clínico" por ter sido elaborado no Hospital Psiquiátrico, onde Piaget
atendia seus pacientes. Este método partia do seguinte princípio básico: "aceitar o modo de
falar do doente, seguindo o curso de seu pensamento, sem interferências do clínico,
procurando este apreender uma possível coerência interna do pensamento do doente que
apresentava, observado de maneira superficial, falta de lógica, perda do bom senso" 120 .
Continuando suas pesquisas, nas diferentes áreas, aos poucos Piaget foi percebendo
que existiam certas semelhanças entre a linguagem dos doentes e a linguagem infantil, os
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quais não seguiam a mesma lógica lingüística dos adultos. E, em função dessas similaridades,
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ele começou a usar esse método de pesqmsa na elaboração de toda a sua epistemologia
genética, método que ainda hoje é muito usado em pesquisas da área educacional e que
inicialmente foi entendido por Piaget desse modo:
[... ] A arte do investigador clínico consiste em não fazer originar respostas, mas em
fazer falar livremente e em descobrir as tendências espontâneas em lugar de
canalizá-las e encerrá-las. Seu trabalho deve consistir em situar toda sintonia num
contexto mental, em lugar de fazer abstração do contexto. O método clínico deve
partir da observação das reações espontâneas da infância. O método clinico é um
método que oferece muito trabalho, inclusive não se pode trabalhar ao mesmo tempo
com grande número de crianças.12 1
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A par da criação desse seu método clínico de pesquisa, Piaget igualmente se destacou
pelos seus estudos na área da epistemologia genética que, em última análise, busca pesquisar
a linguagem e a estrutura lingüística enquanto produto de construções e de abstrações
reflexivas.
A linguagem é uma instituição coletiva, cujas regras se impõem aos indivíduos, que
se transmite de maneira coercitiva de gerações em gerações desde que existem
homens e cujas formas particulares (ou línguas) atuais derivam, sem
descontinuidade, de formas anteriores que provém, elas próprias, de formas mais
primitivas e assim sucessivamente, sem hiato, desde uma origem única ou uma
poligenia inicial. 122
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Por outro lado, essa mesma linguagem, em Piaget, parte de uma organização cognitiva
mais geral, cujas raízes mergulham na ação e nos mecanismos sensório-motores que são mais
profundos do que o próprio fato lingüístico, em particular. Desse modo, ela se constitui em
um dos elementos de um feixe maior de manifestações que repousa sobre a função serniótica
da qual participam o jogo simbólico, a imitação diferida e a imagem mental.
Piaget considera igualmente qualquer aquisição cognitiva - linguagem - "como o
produto de uma construção progressiva a partir de formas evolutivas da embriogênese
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biológica até ao pensamento científico contemporâneo" 123 Mas, também tem consciência de
que a "linguagem é uma condição necessária, mas não suficiente, para a construção das
operações lógicas" 124 .
[ ...] É necessária a linguagem, diz ele (Piaget, 1966, p. 113), ' porque sem o sistema
de expressão simbólico que a linguagem constitui, as operações permaneceriam no
estado de acções sucessivas sem nunca se integrarem em sistemas simultâneos ou
que abarcam simultaneamente um conjunto de transformações solidárias. Sem a
linguagem, por outro lado, as operações permaneceriam individuais e ignorariam,
por conseguinte, esta regulamentação que resulta da troca interindividual e da
cooperação' [... ) 125
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Essa regulação ou auto-regulação do comportamento, no ser humano, toma-se mais
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flexível e possibilita, de forma ampla, os processos de desenvolvimento e de aprendizagem.
Esses processos podem progredir pela consciência e pela regulação do comportamento. Em
Piaget esse processo efetivo de construção das estruturas do conhecimento ocorre
fundamentalmente pela equilibração.
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[... ] Quando, no entanto, se volta, em sua obra, ao exame detalhado desse processo,
notadamente em vastos segmentos de sua obra empírica, não deixa dúvida de que a
equilibração consiste numa multiplicidade de processos concorrentes. Dos mais
importantes fazem parte a assimilação e a acomodação, a abstração reflexiva
(abstraction réfléchissante), a tomada de consciência (prise de conscience) e a
descentração (décentration). [... ] 126

Na pesquisa de campo os sujeitos privilegiam esses esquemas e/ou categorias ao
falarem desses princípios lingüísticos piagetianos.
Outro princípio fundamental dessa teoria da equilibração das estruturas cognitivas é o
da interação, que Piaget toma emprestado de Marx.
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O modelo geral de interação que nos servirá à colocação do problema de
equilibração sob o ponto de vista funcional , e que chamaremos o modelo de tipo n
virá mostrar, entre outros aspectos, como os observáveis registrados sobre a ação se
subordinam aos que ressaltam do objeto: donde uma coordenação melhor
conceitualizada das ações do sujeito, que é, finalmente, aplicada ou atribuída aos
objetos. O problema anterior é então compreender como são relacionados os
observáveis da ação e os do objeto sobre o qual ela recai e é esta interação elementar
que designaremos por tipo L É, pois, ela que trataremos de analisar primeiro. ficando
entendido que intervirá a título de mecanismo parcial no interior dos processos de
conjunto de tipo Il. 127

Piaget conceitua, desse modo, a interação, quando busca examinar como o esquema
explicativo da equilibração se desenvolve concretamente nas interações entre os sujeitos e
objetos que formam a base desse processo de construção do conhecimento. 128
Segundo esse princípio,
[... ] a teoria, o conhecimento não parte nem do sujeito (S) nem do objeto (0), mas
dialeticamente da interação indissociável de ambos, pois nenhum dos dois estão
prontos (S (:::) 0). São totalidades que se diferenciam um pela ação do outro,
representando um movimento dialético de troca, de mudanças recíprocas, na qual a
noção de desenvolvimento do conhecimento se am~lia e passa a se constituir das
idéias de construção e interação com o meio social. 1 9

Como podemos observar, o conhecimento não se encontra nem no sujeito nem no
objeto, como também não se constrói pela simples exposição do sujeito ao meio. Mas é
construído pela interação do sujeito com o meio. Portanto, o conhecimento se constrói na
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medida em que o sujeito interage com o objeto a ponto de decompô-lo e recompô-lo. E, nessa
atividade do sujeito sobre o objeto, bem como do objeto sobre o sujeito, influenciados pelos
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impulsos e força de ambos, é que vai se produzindo o próprio conhecimento em suas mats
diferentes formas. 130
Se é assim que se constrói o conhecimento, também é verdade que conhecimento é
mais do que relação ou interação direta do sujeito com os objetos e vice-versa. Conhecimento
também é produto da interpretação, representação e construção. E quem diz representação,
"diz reunião (ação) de um 'significante' (símbolo) que permite a invocação de um
'significado' (conceito) fornecido pelo pensamento" 131 .
[...] não se adquire conhecimento objetivo através de um mero registro de
informações externas, pois ele se origina de interações entre o sujeito e os objetos,
isso necessariamente implica dois tipos de atividades - de um lado a coordenação
das próprias ações e de outro lado a introdução de inter-relações entre os objetos.
Estas duas atividades são interdependentes porque é somente através da ação que
essas relações podem aparecer. Conseqüentemente, o conhecimento objetivo sempre
está subordinado a certas estruturas de ação. Porém, estas estruturas são o resultado
de uma construção e não estão dadas nos objetos, pois dependem de uma ação, e
nem no sujeito, pois o sujeito deve aprender como coordenar suas ações (as quais
geralmente não são programadas hereditariamente, salvo nos casos de reflexos ou
instintos. 132
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Agora, a construção de qualquer estrutura, no sentido piagetiano, não ocorre por
sobreposição, mas por incorporação das estruturas anteriores. Essa nova estrutura sempre é
construída a partir de outra estrutura lógica mais elementar e que envolve o equilíbrio e o
desequilíbrio dos sistemas cognitivos, seus processos de auto-regulação e compensações, bem
como o da equilibração majorante. Ora, isso exige a cooperação dos sujeitos envolvidos no
processo, já que essa é fruto da interatividade cognitiva, interação entre os parceiros
pensantes, das trocas afetivas e da problematização construtiva feita por meio da colocação e
recolocação constantes das dúvidas e certezas que guiam os sujeitos em suas pesquisas, com o
objetivo claro de levá-los à tomada de consciência e à autonomia moral e intelectual. 133
Esquemas e/ou categorias essas que vão aflorar em nossa pesquisa de campo e que iremos
trabalhar com mais atenção no capítulo quatro.
Maçada e Tijiboy 134 , ao analisarem mais detidamente essa cooperação dos sujeitos
envolvidos em processos de aprendizagem, se dão conta, por exemplo, de que a cooperação
requer interação e colaboração, bem como requer uma postura de tolerância e convivência
com as diferenças e o diferente, com os quais se constroem negociações constantes e relações
de respeito mútuo; não relações hierárquicas. Além disso, para existir cooperação, segundo
elas, é necessário que os grupos tenham objetivos comuns, atividades e ações conjuntas e
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coordenadas .
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Os professores formadores do LEC buscam envolver seus professores/alunos nesse
processo de construção colaborativa do conhecimento, por meio de projetos de aprendizagem
sobre os quais também queremos falar um pouco, não pela sua relevância teórica, e sim pelo
uso constante pelos professores dos NTEs do Rio Grande do Sul em seu trabalho educativo
com os próprios professores/alunos e com os alunos/alunos, especialmente na região
metropolitana de Porto Alegre, enquanto mecanismo e/ou método próprio, para aplicar a
teoria piagetiana na área .

•

Inicialmente, é bom lembrar que o termo projetos em nivel educacional está envolto
em muitos vícios, porque, quando falamos em "ensino por projetos", a maioria dos
responsáveis diretos pela educação pensa estar-se tratando de planos das escolas, de projetos
das escolas e/ou mesmo de projetos dos professores. E nós, quando falamos em projetos de
aprendizagem nesse trabalho, não estamos nos referindo a nenhum desses projetos, nem à
lógica operativa que acompanha os mesmos. Por outro lado, temos igualmente consciência de
que os professores, as escolas e os sistemas de ensino, quando dizem que estão trabalhando
com projetos ou projetos de aprendizagem, podem estar trabalhando os mesmos a partir de
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concepções teóricas ou metodológicas bem diferentes. Os projetos de aprendizagem, aqui
discutidos, partem da concepção elaborada e disseminada pelos pesquisadores do Laboratório
de Estudos Cognitivos (LEC) da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul e tem por base teórica a lógica piagetiana.
Aliás, esse grupo, historicamente, vem fundamentando suas pesquisas na psicologia
cognitiva e na epistemologia genética de Jean Piaget. E, a partir dessa base teórica, busca
investigar o uso da tecnologia informativa e comunicativa, para qualificar o processo de
aprendizagem dos educandos e dos educadores na área.

•

•

A professora

D~

Léa Fagundes, coordenadora do laboratório, ao procurar explicitar a

concepção dos projetos de aprendizagem do LEC, assim se expressa:
Quando falamos em "aprendizagem por projetos" estamos necessariamente nos
referindo à formulação de questões pelo autor do projeto, pelo sujeito que vai
construir conhecimento. Partimos do princípio de que o aluno nunca é uma tábua
rasa, isto é, partimos do princípio de que ele já pensava antes. E é a partir de seu
conhecimento prévio, que o aprendiz vai se movimentar, interagir com o
desconhecido, ou com novas situações, para se apropriar do conhecimento
específico - seja nas ciências, nas artes, na cultura tradicional ou na cultura em
transformação. Um projeto para aprender vai ser gerado pelos conflitos, pelas
conturbações no sistema de significações, que constituem o conhecimento particular
do aprendiz. Como podemos ter acesso a esses sistemas? O próprio aluno não tem
consciência dele! Por isso, a escolha das variáveis que vão ser testadas na busca de
solução de qualquer problema, precisa ser sustentada por um levantamento de
questões feitas pelo próprio estudante. 135
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Como podemos ver, o aluno não precisa ter a pnon consciência de tudo, mas é
importante que o educando manifeste suas dúvidas e suas certezas e, a partir dessas, busque
informações nos diferentes meios e pelas diferentes formas para comprovar ou colocar em
xeque suas hipóteses.
Os outros elementos teórico-metodológicos, que se fazem presentes em nossa pesquisa
de campo, serão explicitadas à medida que vão emergindo das falas dos entrevistados, já que
aparecem aí como categorias ou elementos complementares da epistemologia genética para
dar conta do uso didático-pedagógico dos recursos informáticos e comunicativos na educação.
Mas, antes de terminarmos essa nossa fundamentação teórica, baseada na teoria
piagetiana de se construir o saber e na própria filosofia da consciência, gostariamos de
destacar ainda que a filosofia da consciência vai muito além do acima exposto, e que nós
procuramos evocar da mesma os elementos necessários para construirmos o aporte teórico
básico para essa pesquisa.
No esquema que segue, procuramos delinear esse todo mawr da filosofia da

•

consciência no que se refere à educação e, ao mesmo tempo, negritamos o caminho teórico
percorrido nessa nossa análise.
....
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3.2.2 Filosofia da linguagem: a Guinada Lingüística e a Guinada Pragmática

La racionalidad de las opiniones y de las acciones es un tema que tradicionalmente
se ha venido tratando en filosofia. Puede incluso decirse que el pensamiento
filosófico nace de la reflexivización de la razón encarnada en el conocirniento, en el
habla y en las acciones. El tema fundamental de la filosofia es la razón.136

Habermas, fiel a essa cultura filosófica ocidental, e também por procurar privilegiar a
razão, dá a essa seu toque particular, qual seja, a de pensá-la a partir de uma relação estreita
entre essa racionalidade e o saber. Mas este saber é distinto do conhecimento tradicionalmente
tido como verdadeiro e usado ou definido como o único digno de crédito no meio acadêmico.
Na teoria do agir comunicativo, o autor propõe a superação dessa racionalidade por outra em
seu lugar. Nessa nova filosofia, os sujeitos capazes de linguagem e de ação fariam uso de uma
racionalidade que
[.. .] tiene menos que ver con e! conocirniento o con la adquisición de conocirniento
que con la forma en que los sujetos capaces de lenguaje y de acción hacen uso del
conocimiento.[... ] 137

•

Portanto, ele rejeita a análise do conhecimento e da razão, como meios adequados para
refletir sobre a razão

138

,

feitos a partir da filosofia da consciência, porque esta tem abordado,

muitas vezes, a razão de forma unilateral. No entanto, reconhece que a mesma veio
preparando o caminho para o pensamento pós-metafísico, principalmente através da anteconsciência de Nietzsche, a lógica e a semântica de Frege, e os objetos intencionais de
Husserl, como também através das "terceiras" categorias como: "corpo capaz de expressão",
"comportamento", "ação" e "linguagem" que foram propostas por teóricos como Freud,
Piaget e Saussure, para procurarem escapar ao dualismo próprio da Filosofia da consciência,

•

na época .
[...] Entre o estudo da razão através da análise do conhecimento e da ação, e o
mesmo estudo através da análise da linguagem não existem apenas diferenças
importantes de conteúdo e de método, mas também em relação à própria dimensão
da razão: a razão que se depreende da atividade do sujeito cognoscente e agente ele
[Habermas] caracteriza como subjetiva e instrumental, porque centrada na noção de
subjetividade e voltada para o domínio teórico e/ou prático dos objetos. Já a razão
que pode ser descoberta pela análise da atividade dos sujeitos lingüísticos é uma
razão intersubjetiva e não instrumental, porque a prática lingüística envolve pelo
menos dois participantes (ou sujeitos) e tem como único objetivo o
entendimento.[... ] 139

Mas, a filosofia da linguagem de Habermas não dá a devida importância à análise
formal das frases para explicar a questão da razão através da linguagem, já que esta se limita à
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relação que se estabelece entre linguagem e mundo, isto é, do uso cognitivo da linguagem,
não levando em conta as relações que se estabelecem entre os sujeitos, quando estes se
utilizam da linguagem para referir-se ao mundo, o que equivale ao uso comunicativo da
linguagem. Para usar esta linguagem com essa intenção comunicativa, Habermas sugere uma
segunda guinada, a guinada teórica comunicativa140 .
A teoria do agir comunicativa, como uma expressão de racionalidade comunicativo,
baseada nos atos de fala de Austin, ou seja, o estudo da linguagem como uso
cotidiano das pessoas, realizava também uma guinada pragmática, que Habermas
chama de pragmática universal. 'Esta teria como tarefa identificar e reconstruir as
condições universais de entendimento' . Estas condições universais de entendimento
exigem, para o que deseja participar num processo de entendimento, tem que reunir
as seguintes pretensões universais de validez: usar exl>ressões inteligíveis, para dar a
entender algo, procurar dar-se a entender, e de entender-se com os demais. O
objetivo do entendimento é de chegar a um acordo. Mas, para que este acordo seja
alcançado, deve ter como base o reconhecimento de ' quatro correspondentes
pretensões [de] validez: inteligibilidade, verdade, veracidade e retidão. 141

Desse modo, a pragmática comunicativa proposta por Habermas vê o sujeito
cognocente não somente como alguém "que se relaciona com objetos para conhecê-los ou
para agir através deles e dominá-los" 142 , mas como alguém que, em seu processo de
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desenvolvimento histórico, se vê obrigado a se entender com os outros sujeitos sobre os
eventuais significados que envolvem o ato de "conhecer objetos", de "agir através de
objetos", ou ainda de "dominar esses objetos e/ou coisas".
Agora, nessa teoria do agir comunicativo, Habermas toma de Popper a idéia dos três
mundos (o mundo objetivo, social e subjetivo) e reveste os mesmos com uma nova matiz.
Desse modo, ele concebe o mundo como uma teoria da constituição da experiência, deixando
de trabalhar a partir do ser em geral e das propriedades transcendentes da metafisica.

,.

143

Ele

define igualmente o mundo sistêmico e o mundo da vida como os dois mundos fundamentais
de sua teoria, bem como trabalha sua teoria na dialeticidade desses dois mundos.
Aliás, ele, em sua teoria do agir comunicativo, privilegia de tal maneira o mundo da
vida, que esse acaba se transformando em uma das categorias básicas de sua teoria.
Porém, enquanto cientista que possui uma sólida formação crítico-dialética, ele vê a
realidade social, econômica, política e cultural em constante movimento e/ou em um
constante processo de transformação dos opostos que constituem o fenômeno . Motivo pelo
qual ele busca entender igualmente a teoria da sociedade, como também pede para que sua
teoria seja entendida, simultaneamente, como sistema e mundo da vida .

•

Toda teoria de la sociedad que se reduzca a teoria de la comunicación está sujeta a
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limitaciones que es menister tener muy presentes. La concepción de la sociedad
como mundo de la vida, que es la que más obvia resulta desde la perspectiva
conceptual de la acción orientada al entendimiento, sólo tiene un alcance limitado
para la teoría de la sociedad. Por eso voy a proponer que entendamos las sociedades
simultánearnente como sistema e como mundo de la vida 144

Mas, como Habermas não é um teórico do sistema, ele delineia este seu conceito de
sistema dialeticamente a partir do próprio conceito do mundo da vida, uma das linhas mestras
de sua Teoria do Agir Comunicativo. Assim, em casos normais, é possível explicar a
reprodução simbólica do mundo da vida a partir das forças comunicativas da própria ação
social . Porém, em situações excepcionais ou de crise, o desmoronamento do mundo da vida
coloca em cena o seu contrário, o sistema. Nesses processos de integração sistêmica, os
modos estratégicos de ordenar as conseqüências da ação têm por objetivo a conservação e
manutenção do sistema vigente.145
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[... ], en el plano dei análisis sistémico, e! desacoplamiento de sistema y mundo de la
vida se refleja como sigue: e! mundo de la vida, que al princípio es coextensivo com
un sistema social poco diferenciado, se va viendo degradado progresivamente a un
subsistema entre otros. En ese proceso los mecanismos sistémicos se desligan cada
vez más de las estructuras sociales a través de las cuales se cumple la integración
social. Las sociedades modernas alcanzan, como veremos, un nivel de diferenciación
sistérnica en que la conexión entre organizaciones que se han vuelto autónomas
queda estabelecida a través de medios de comunicación deslingüistizados. Estos
mecanismos sistérnicos controlan un comercio social ampliarnente descolgado de
normas y valores, es decir, a aquellos subsistemas de acción econórnica y
administrativa racionales com arreglo a fines que según el diagnóstico de Weber se
han independizado de sus fundamentos prácticos-morales.146

De fato, Habermas entende que o mundo sistêmico é o pólo contrário do mundo da
vida e que, historicamente, ambos foram interagindo entre si por meio de um processo
constante de diferenciação das estruturas de compreensão do mundo .
A estruturação conceitual dos componentes do mundo da vida e do sistema obedece a
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uma evolução que, segundo Habermas, acaba tomando as relações sociais e as organizações
dos sistemas em geral sempre mais complexas e racionais. Em conseqüência, produzem a
institucionalização de imperativos que medeiam a organização social e sua estruturação
sistêmica. O aumento da complexidade do sistema e da racionalização instrumental do mundo
da vida acaba separando também o mundo da vida dos subsistemas particulares. E, em
decorrência disso, se efetiva uma racionalidade técnica instrumental, tanto na sistematização
da ação (enquanto ciência), corno no agir cotidiano (empírico ).147

..

E mais, Habermas, ao reconhecer a complexidade da sociedade moderna, retoma o
materialismo histórico para mostrar como esse mundo foi se coisificando historicamente ou,
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como ele mesmo diz, a maneira como o mundo da vida foi sendo colonizado pelo mundo do
sistema. Mas, mesmo assim, ele estrutura "sistema" e "sociedade" como dois conceitos do
próprio mundo da vida.
[.. .] Sua proposta situa o sujeito como ator dentro do mundo, no qual os demais
atores também podem orientar suas ações a partir desse mesmo contexto; ou seja,
trata-se de uma teoria da sociedade que não reduz a comunicação a limitações
funcionais. Ele atribui ao mundo vivido o papel de ser a referência na qual os
agentes comunicativos se movem e dentro da qual estabelecem uma estrutura social
numa relação que resguarda os mundos objetivo, social e subjetivo. 148
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O mundo da vida, outra concepção de sociedade aqui discutida, pode se apresentar ou
ser discutida a partir de vários ângulos, mas Habermas o concebe como aquela categoria que
resgata

a

linguagem

ou

as

ações

lingüísticas

dos

falantes

que

se

expressam

argumentativamente entre si, e com base em pretensões de validade, com o objetivo de chegar
a um entendimento e a um consenso intersubjetivo.
Nesse intuito, Habermas 149 busca reconstruir o saber, em princípio pré-teórico,
intuitivo, que ainda não foi tematizado ou questionado, e que, enquanto tal, aparece no
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contexto cotidiano da vida, criando sempre novos horizontes para o processo de construção de
entendimentos e consensos intersubjetivos.
O mundo da vida é uma das categorias básicas da teoria do agir comunicativo de
Habermas. Já dissemos que neste agir comunicativo tudo ocorre. É o pano de fundo
de todo acontecer inicial, dos contatos das pessoas, da linguagem, do pensar, das
ações, da ação intersubjetiva. No mundo da vida está o começo da teoria da
evolução social. De acordo com isto, a racionalidade comunicativa, a teoria da ação
comunicativa, é uma forma de extensão que se concretiza também, por exemplo, na
teoria da evolução social de Habermas.150

Dentro desse mundo da vida ocorrem ações comunicativas que podem se expressar de
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diferentes formas dialógicas, mas sempre envolvendo dois ou mais sujeitos que, para se
comunicarem entre si, em sua forma mais simples, recorrem à fala.
Para diferenciar mais e melhor os atos da fala das simples atividades lingüísticas,
· Habermas procura identificar os atos da fala pela sua capacidade de auto-interpretação, bem
como pela sua estrutura reflexiva, além, é claro, de visarem a fins ilocussionários.151 Desse
modo, os atos de fala objetivam construir consensos provisórios sobre atos realizados
cooperativamente e com o assentimento livre de um ou mais destinatários no interior do
próprio mundo da vida.

•

Para Pizzi,
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[.. .] os atos de fala, transformados em ações de fala, favorecem a relação
interpessoal de pelo menos dois sujeitos capazes de linguagem e de ação. A relação
entre falantes e ouvintes sucede-se num mundo partilhado por sujeitos
intersubjetivos. A compreensão do ato de fala deve-se ao fato de que tanto o falante
como o ouvinte podem (e devem) "defender" a verdade das afirmações verdadeiras.
Quando um proferimento for percebido como falso, ele não pode ser aceito, pois
não "vale para todos" . A orientação é que todos os sujeitos podem expor seu
proferimento, estabelecendo sua pretensão de validade e defendendo-a
racionalmente. As condições pragmáticas, porém, exigem que um proferimento seja
válido somente se ele serve para a formação do consenso.152
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Além dessa ação comunicativa ordinária (atos de fala), Habermas também apresenta e
discute uma segunda ação comunicativa, a da discussão . A primeira pressupõe, ingenuamente,
a validade das conexões de sentido para possibilitar a troca de informações. Já, na ação
comunicativa que é decorrente de um discurso argumentativo, há a problematização de uma
situação e/ou das pretensões de validez, e não a troca de informações. O discurso tenta
problematizar e reconstruir, por meio de justificativas válidas, um acordo que já existiu na
ação comunicativa ordinária. 153
Para logram,
o discurso é uma forma de comunicação pura que, de modo reminiscente da epoché
fenomenológica de Husserl, coloca entre parênteses. hipoteticamente, a validade de
todas as premissas existenciais e normativas para poder submetê-las ao exame da
razão. Purgando das limitações e:\_ternas e internas associadas à ação quotidiana, ele
busca proposições verdadeiras e prescrições corretas e é motivado exclusivamente
pela força do melhor argurnento.1 ' 4
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Este novo modelo de racionalidade habermasiana tem seu suporte em procedimentos
argumentativos, em que as pretensões de validade se referem à verdade proposicional, à
correção normativa e à autenticidade subjetiva. Em outras palavras, o conceito de razão não
está mais centrado no sujeito monológico ou no objeto solitário, mas inclui, além do
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argumento cognitivo e instrumental, o procedimento lingüístico e a argumentação discursiva .
Portanto, uma prática comunicativa que instaure necessariamente um processo de contestação
e de defesa de pretensões de validez. Desse modo, espera-se que todo enunciar..te seja capaz
de arrolar argumentos, em favor de sua pretensão de validez, com os quais possa motivar o
assentimento de seus interlocutores. 155
A instauração desse discurso argumentativo requer algumas condições prévias, tais
como: direitos iguais para se argumentar e/ou se defender; ausência de coerção ou de
quaisquer tipos de ameaça ou constrangimento, enfim, a existência daquilo que Habermas
chama de "uma situação ideal de fala" 156 , em que se impõe tão somente a força do melhor

•

argumento.
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Mas todos esses diálogos que se processam no mundo da vida, através da fala, do
discurso e do argumento, objetivam o entendimento intersubjetivo dos diferentes atores
envolvidos em uma determinada ação ou prática, como é o caso da prática de formação de
professores em Informática da Educação que vem sendo desenvolvida na Região
Metropolitana de Porto Alegre, a partir da década de 1990.
No marco da teoria da ação, o entendimento não pode ser entendido como uma tarefa
do tipo

psicológico,

tampouco

pode segutr uma caracterização empírica de tipo

comportamental. Mas, ao contrário, a atitude habermasiana orientada ao entendimento exige
que se analise o saber pré-teórico dos falantes competentes "os quais podem, por si só,
distinguir intuitivamente quando tratam de exercitar uma influência sobre os outros e quando
se entendem com eles; [... ]" 157 .
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Entenderse es un processo de obtención de un acuerdo entre sujetos lingüística e
interactivamente competentes. Pero puede ocurrir que un grupo de personas se sienta
uno en um estado de ánimo, el cual sea tan difuso, que resulte dificil seõalar su
contenido proposicional, el objeto intencional a que ese estado de ánimo se dirige.
Tal "unanimidad" no cumple las condiciones dei tipo de consenso en que las
tentativas de entenderse terminan cuando tienen buen suceso. Un acuerdo alcanzado
comunicativamente, o un acuerdo supuesto en común en la acción comunicativa, es
un acuerdo proposicionalmente diferenciado. Merced a esta estructura lingüística, no
puede ser sólo inducido por un influjo ejercido desde fuera, sino que tiene que ser
aceptado como válido por los participantes. [... ] Los procesos de entendimiento
tienen como meta un acuerdo que satisfaga las condiciones de un asentimiento,
racionalmente motivado, ai continido de una emisión. Un acuerdo alcanzado
comunicativamente tiene que tener una base racional : [... ] El acuerdo se basa en
convicciones comunes. El acto de habla de un actor sólo puede tener éxito si e! outro
acepta la oferta que esse acto de habla entra fía , tomando postura (siquiera sea
implícitarnente) con un sí o con un no frente a una pretensión de validez que en
princípio es susceptible de crítica. [...]. 158

Como podemos observar, o entendimento está no centro desse novo conceito de
racionalidade desenvolvido por Habermas. Este seu conceito amplia as possibilidades de
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coordenar as ações sem recorrer a coerções para se buscar a solução dos conflitos, e sim pela
busca intersubjetiva de se construir consensos provisórios.
Segundo Habermas, o próprio
[... ] esboço do agir comunicativo é um desdobramento da intuição segundo a qual o
telos do entendimento habita na linguagem. O conceito "entendimento" possui
conteúdo normativo, que ultrapassa o nível da compreensão de urna expressão
gramatical. Um falante estende-se com outro sobre uma determinada coisa. E ambos
só podem visar tal consenso se aceitarem os proferimetos por serem válidos, isto é,
por serem conformes à coisa. O consenso sobre algo mede-se pelo reconhecimento
159
intersubjetivo da validade de um proferimento fundamentalmente aberto à crítica.

•

Portanto, o consenso pressupõe uma racionalidade comunicativa centrada no
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entendimento lingüístico, em que os participantes buscam um consenso construído no
entendimento intersubjetivo das pretensões de validade lançadas pelos próprios atos de fala
proferidos pelos sujeitos falantes e agentes.
Para Habermas, está claro igualmente que um consenso
[... ] no puede producirse cuando, por ejemplo, un oyente acepta la verdad de una
afirmación, pero pone simultáneamente en duda la veracidad dei hablante o la
adecuación normativa de su emisión; y lo mismo vale para el caso en que, por
ejemplo, un oyente acepta la validez normativa de un mandato, pero pone en duda la
seriedad dei deseo que en ese mandato se expresa o las presuposiciones de existencia
anejas a la acción que sele ordena (y com ello la ejecutabilidad dei mandato).160

Para se chegar a esse entendimento e/ou consenso provisório e intersubjetivo,
Habermas faz uso do discurso argumentativo. Este discurso é entendido pelo autor como "o
tipo de fala em que os participantes tematizam as pretensões de validade que se apresentam
duvidosas e tratam de cumprir ou de recusá-las por meio de argumentos". 161 Aliás, essa
argumentação deve conter razões que devem estar conectadas de forma sistemática com as
pretensões de validade das manifestações ou das emissões problematizadas.
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Para não incorrermos em equívocos quanto à Filosofia da Linguagem, finalizamos essa
seção com um quadro resumo das diferentes correntes da Filosofia da linguagem que podem
ser privilegiadas ou não pelos educadores. Negritamos os princípios e as categorias
habermasianas para destacar o caminho teórico percorrido pelo autor.
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•

Quadro 03: As diferentes correntes da filosofia da Linguagem e a sua influência na Educação

3.3 ASPECTOS METODOLÓGICOS DO TRABALHO

3.3.1 Estudo de Caso

Esse é um Estudo de Caso de natureza qualitativa, dialética e hermenêutica. A opção
pela abordagem dialética se deve, em primeiro lugar, ao fato de nós entendermos o real como
contraditório e/ou em permanente mudança, sendo as contradições fonte de transformações.
De fato, ao longo do processo de investigação, procuramos destacar as contradições inerentes
aos fenômenos em foco e estudá-las a partir de sua origem, seu movimento e
desenvolvimento, apontando, assim, suas limitações e suas possibilidades de transformação.
A dialética é teoria, e como tal, defende uma concepção de mundo e da vida.
Ontologicamente, o ser, a realidade, se transfonnam. Os fenômenos, materiais e
ideais, têm uma origem e um desenvolvimento que se realiza através de
contradições, que pennitem a passagem do ser de um estado inferior a um
superior.162

•

De fato, para o materialismo dialético, a fonte do desenvolvimento das formações
materiais está no seu interior, o que, em absoluto, quer dizer que esse

rejeita as forças

externas que modificam os objetos. Mas, tão somente reconhece que, no desenvolvimento
dessas formações materiais, existem elementos chamados contrários que estão em interação e
em luta permanentes.

•

Estes [contrários], no processo de transfonnação, são opostos. Mas não podem
existir um sem o outro, apesar de possuírem algum aspecto importante ou essencial
que o outro não possui. [... ] Os opostos estão em interação permanente. Isto é o que
constitui a contradição, ou seja, a luta dos contrários. Desta maneira, a contradição é
a fonte genuína do movimento, da transfonnação dos fenômenos. O fato de que os
contrários não podem existir independentemente de estar um sem o outro constitui a
unidade dos contrários. Dialeticamente, tanto na unidade como na luta existe
movimento. Na luta, o movimento é absoluto; na unidade, relativo. Os contrários
interpenetram-se, porque em sua essência têm alguma semelhança, alguma
identidade, que se alcança quando se soluciona a contradição, quando se realiza a
passagem dos contrários de um para o outro. A identidade é importante, mas
também o é a diferença. Nesta, precisamente, pode estar a origem da contradição
dialética. É útil lembrar que nem todas as diferenças são contradições dialéticas.
Quando se atinge a identidade dos contrários, na interação, surge um novo objeto,
um novo fenômeno, com qualidade diferente da que apresentavam os fenômenos
opostos. É o desenvolvimento, a transforrnação. 163
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Temos consciência de que, às vezes, é difícil distinguir os aspectos contrários dos
fenômenos, principalmente quando estes fenômenos fazem parte do atual momento histórico,
como é o caso da Informática da Educação. Mas, esse fenômeno, quando estudado a partir da
base teórica do professor formador e/ou capacitador de professores em Informática da
Educação e professores de sala de aula que usam os recursos informáticos em sua ação
educativa, possibilita desvelar uma primeira contradição. Ou seja: a contradição que envolve a
base teórica e prática de formação e/ou capacitação de professores em Informática da
Educação oferecida aos professores e as exigências de formação e/ou capacitação exigida pela
sociedade informatizada, bem como a base teórica que sustenta a prática cotidiana dos
professores de sala de aula no uso dos recursos tecnológicos para desencadear o processo de
ensino-aprendizagem escolar. Além disso, essa formação e/ou capacitação busca oferecer uma
formação de base ao profissional da área ou essa formação e/ou capacitação se restringe a
oferecer ao docente uma formação e/ou capacitação de baixo custo e em serviço, como
correntemente é proposto pelo Banco Mundial aos governos dos diferentes países como
condição para obterem financiamentos internacionais para a educação básica de seus países,
conforme já analisamos no capítulo dois, na seção 2.5.4.
Por outro lado, ao estudarmos esse fenômeno a partir da teoria do agir comurúcativo de
Habermas, logo nos deparamos com outra contradição, aquela que envolve o mundo sistêmico
e o mundo da vida dos diferentes sujeitos nos diferentes mundos, bem como as diferentes
ações que interagem constantemente entre si e que, em nível macroscópico, revelam hoje um
processo de colorúzação do mundo da vida, articulado pelo mundo sistêmico, como o próprio
Habermas

argumenta. Entre essas ações

habermasianas, gostaríamos de

privilegiar

particularmente as ações instrumentais e as ações comunícativas, bem como as contradições
que lhes são inerentes e que, por um lado, estão em luta e, por outro lado, coexistem em nosso

•

mundo real. Essa luta pode fazer emergir, em nossa sociedade globalizada, o novo, o
diferente, na formação de professores em Informática da Educação.
Habermas fala em ações instrumentaís na medida em que seus sujeitos se orientam
úrúca e exclusivamente para alcançar o êxito no mundo objetivo e, conseqüentemente, tentar
influir externamente por meio de ameaças, sanções ou seduções para alcançar seus objetivos.
No caso específico da formação e/ou capacitação de professores em Informática da Educação,
as ações instrumentais estão associadas predominantemente aos planos elaborados e/ou às
ações desenvolvidas pelos gestores da formação e/ou capacitação de professores em

•

Informática da Educação com o intuito de motivar, articular, implantar e desenvolver as

94

políticas públicas de formação e/ou capacitação de professores na área.
Já, na ação comunicativa, os participantes atuam intersubjetivamente para alcançar,
fundamentalmente, o entendimento e/ou o consenso provisório. Nesse processo, predominam
as negociações, as falas, os diálogos, os discursos, os argumentos, para se

chegar

intersubjetivamente a consensos provisórios. Em nosso objeto de estudo, essas ações
comunicativas ocorrem predominantemente entre os pesquisadores, os educadores, os
capacitadores, os capacitados, sempre que esses se dispõem a discutir suas ações, seus
projetos, suas pesquisas com seus pares e com seus diferentes na busca incessante do
entendimento intersubjetivo sobre o uso da Informática

da Educação, da formação e/ou

capacitação de professores na área, bem como na aprendizagem e/ou construção do
conhecimento auxiliada pelas modernas tecnologias.
A opção por um Estudo de Caso justifica-se na medida em que buscamos estudar em
profundidade um fenômeno de natureza complexa, como é o caso da formação de professores
em Informática da Educação com base nas políticas públicas do país, do Estado do Rio
Grande do Sul e, especialmente, dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre.

•

Trivinos 164 destaca que o Estudo de Caso é uma categoria de pesquisa que nos permite
analisar uma unidade em profundidade, bem como explorar o fenômeno em toda a sua
complexidade, como é o caso desse estudo, sendo seu ma10r ou menor aprofundamento
determinado pelos enfoques teóricos adotados pelo investigador.
Nesse sentido, dizemos que trabalhamos com um Estudo de Caso, mesmo trabalhando
com duas instituições de ensino superior, quatro escolas e um Núcleo de Informática da
Educação, como a própria delimitação do problema já o mostrou explicitamente. E, aqui,
procuramos tratar todas essas informações recolhidas das mais diferentes formas e dos

•

diferentes grupos e sub-grupos, como oriunda do mesmo Estudo de Caso .

3.3.2 População

Como já mencionamos no tipo de estudo, estamos trabalhando com um Estudo de
Caso de natureza qualitativa. E o estudo qualitativo se diferencia profundamente do estudo
quantitativo quanto à população e à amostra. Razão essa que igualmente nos leva a

•

considerarmos nesse Estudo de Caso a população enquanto uma referência.

165

Com isso, nós

não desprezamos as informações quantitativas da população, como podemos observar pelo
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quadro abaixo .

F armadores (60)

Multiplicadores (08)

1
População

•

(referência)

1:

:r

Coordenadores (08)

Professores ( 100)

Quadro n. 04: A população dessa pesquisa enquanto referência

Mas, a transformação da população em simples referência não sigrufica que estamos
desprezando-a naturalmente, mas tão somente colocando-a em um segundo plano, já que, na
pesquisa qualitativa, não existe essa preocupação excessiva, própria da pesquisa quantitativa,

•

quanto à delimitação exata da população. Do mesmo modo, não consideramos essas
informações para fixar o tamanho de nossa amostra, porque, para a pesquisa qualitativa, não é
relevante quantificar os resultados e, mesmo que a população estabeleça algum tipo de
medição dos fenômenos, essa quantificação somente é considerada para auxiliar na descrição
e interpretação das informações e para obter generalidades sobre nosso objeto de pesquisa,
para podermos indicar, desse modo, as possíveis tendências de nosso objeto de estudo. 166
Feitos esses esclarecimentos prévios sobre o tema, podemos dizer que, em nosso
Estudo de Caso, a população é composta por sete sub-casos ou sete sub-grupos, escolhidos

•

intencionalmente e

por conglomerados e/ou

por grupos

representativos . Ou

seja,

privilegiamos, nessa nossa pesquisa de campo, as práticas de formação e/ou capacitação de
professores em Informática da Educação na região metropolitana de Porto Alegre, a partir dos
trabalhos de pesquisa e formação e/ou capacitação de professores na área, desenvolvidos pelo
Laboratório de Estudos Cogrutivos (LEC) do Instituto de Psicologia (PSICO) da Uruversidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) com a participação de professores da Psicologia, da
Educação, da Informática e do Pós em Educação e em Informática na Educação, bem como
pelo Grupo de Informática na Educação (GIE) da Faculdade de Informática (FACIN), da
Pedagogia dos Multimeios e Informática Educativa, bem como do Campus Virtual da

•

Pontifícia Uruversidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), com os quais interagiram
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professores das diferentes faculdades e áreas.
Ou seja, os lugares que foram e são a nossa referência maior na pesquisa de campo
foram e são a UFRGS e a PUCRS, já acima mencionados. Mas, para referendar ou não a
experiência de formação e/ou capacitação de professores do LEC/PSICO da UFRGS, nós
pesquisamos o CEPIC e/ou o NTE de Novo Hamburgo, em especial, seus multiplicadores e
seus sub-centros de Informática da Educação Jacob KroeffNeto e Antônio Benfica Filho, que

•

ao longo de sua caminhada sempre contaram com o apoio e/ou a assessoria do LEC .
E as escolas indicadas pela PUCRS para balizarmos as experiências de formação e/ou
capacitação de professores na área dessa agência formadora, foram o Colégio Pastor Dohms e
o La Salle- Nossa Senhora das Dores, ambas de Porto Alegre, atentando especialmente para a
ação de seus coordenadores e professores em

Informática da Educação, bem como dos

professores que usaram e/ou usam os recursos da informação e da comunicação em seu fazer
pedagógico.
Entre os critérios estabelecidos previamente para escolhermos esses grupos e sub-

•

grupos para comporem a população e os sujeitos de nosso Estudo de Caso, destacamos: a) a
escolha das instituições formadoras - UFRGS e PUCRS - por seu reconhecido trabalho e pela
sua liderança no processo de formação de professores em Informática da Educação; b) a
escolha de instituições educativas que, em sua prática de uso dos recursos informáticos na
educação, seguiram, ao longo dos anos, as orientações da UFRGS e da PUCRS, na área; c) a
escolha de sujeitos ou representantes das universidades - professores formadores - e das
escolas - professores que usam os recursos informáticos em sua prática educativa - dos
diferentes grupos e sub-grupos que são representativos quanto ao desenvolvimento de práticas
de ensino e aprendizagem auxiliadas por recursos informáticos.

•

Mais especificamente, nossa população é formada :
- No LEC/PSICO da UFRGS, pela equipe de professores pesquisadores do LEC, os
professores de sala de aula que interagem com esses professores pesquisadores, como também
é formada pelos professores pesquisadores e doutorandos do PGIE da UFRGS.
Contemplamos esses dois sub-grupos da UFRGS com o objetivo de respeitar a co-autoria e a
parceria desses sub-grupos entre si e seus sujeitos no desenvolvimento dos diferentes
processos formativos desencadeados pelos mesmos para formar e/ou capacitar os professores
em Informática da Educação.

•

- No GIE/F ACIN da PUCRS, pelos professores pesquisadores e alunos das diversas
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edições do Curso de Especialização em Informática na Educação realizadas na década de
noventa pela instituição. A partir de 1998, contemplamos igualmente os professores e alunos
matriculados regularmente no Curso de Pedagogia - Habilitação em multimeios e informática
educativa. E, nos dois últimos anos, essa população foi acrescida dos professores e alunos do
Campus Virtual da PUCRS. Nessa instituição, contemplamos esses três cursos acima
mencionados com o objetivo de respeitar a dinamicidade do próprio processo de formação
e/ou capacitação de professores em Informática da Educação na universidade.

•

- No CEPIC e NTE de Novo Hamburgo, pelas 53 escolas municipais e 28 escolas
estaduais da região que, até 2001 , tinham aderido ao Proinfo via NTE de Novo Hamburgo e
os seis multiplicadores do núcleo . É oportuno registrar aqui que, historicamente, esse NTE era
denominado CEPIC e articulava basicamente as políticas de Informática da Educação de
Novo Hamburgo. Em 1998, com a criação do NTE, de abrangência regional, ele se instituiu,
com base na caminhada de treze anos do CEPIC que foi, sem sombra de dúvida, a pedra
fundamental do atual NTE.
Desse NTE priorizamos a população composta por alunos e professores de sala de aula

•

que usam os recursos informáticos em sua atividade educativa, e os coordenadores dos
laboratórios da E. M . Antônio Benfica Filho e da E. M . Jacob Króeff Neto do município de
Novo Hamburgo, pelas razões que vamos expor no final dessa seção, além, é claro, dos
critérios já mencionados.
- No Colégio Pastor Dohms e La Salle - Nossa Senhora das Dores, ambos de Porto
Alegre, a população é formada pelos alunos e professores que usam os recursos informáticos

em sua atividade educativa, bem como pelos coordenadores dos laboratórios de Informática
da Educação dos colégios acima referidos.

•

Além dos critérios e das particularidades de cada sub-grupo já explicitados para

escolher a população que constituiu o objeto desse Estudo de Caso, levamos igualmente em
consideração: a) a maior autonomia ou poder de influência dos sujeitos no processo
pedagógico de formação e/ou capacitação de professores em Informática da Educação da
região; b) o maior grau de desenvolvimento tecnológico e/ou de uso dos recursos tecnológicos
na Educação; c) o número de cursos em nível de capacitação e/ou formação de professores em
Informática da Educação já realizados; d) o número e tipo de cursos de Pós-Graduação e
Extensão oferecidos na área durante a década de 1990; e) um maior engajamento na

•

capacitação e/ou formação de professores em Informática da Educação para os sistemas de
ensino e/ou projetos públicos na área; f) universidades com uma preocupação particularmente
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forte na formação de recursos humanos para as escolas privadas e públicas; g) um maiOr
tempo de prática educativa de ponta na área; h) uma maior inserção no processo de
globalização; i) maior facilidade de acesso para o pesquisador.

3.3.3 Amostra

•

Os sujeitos que compuseram nossa amostra foram escolhidos de forma intencional, dos
seguimentos formados pelos professores formadores e professores formandos da UFRGS e
da PUCRS, que fazem parte de nossa população e que já delimitamos na seção anterior.
Optamos por essa amostra intencional porque queríamos garantir o aceso à experiência de
formação de professores em Informática da Educação relevante e de comprovado
reconhecimento local, regional, nacional e internacional, para discutirmos com os sujeitos das
mesmas alternativas de formação e/ou capacitação de professores em Informática da
Educação. Para isso nos baseamos em um levantamento prévio sobre a incidência das

•

diferentes Universidades do Rio Grande do Sul na formação e/ou capacitação de professores
na área, bem como a sub-ramificação desse trabalho formativo em experiências práticas
relevantes e capazes de referendar ou não a formação e/ou capacitação na área, oferecida
pelas universidades contempladas.
Delimitados os diferentes grupos e sub-grupos, bem como os sujeitos a serem
pesquisados, com base nas sugestões da banca de defesa do projeto, assim, contatamos com os
responsáveis da área em cada instituição, os quais nos sugeriram vários professores de sua
Universidade e de escolas particulares e públicas, onde as mesmas interagiam com os
professores em Informática da Educação e/ou os formavam na área, para comporem nossa

•

amostra. De forma esquemática poderíamos dizer que nossa amostra intencional e qualitativa
se orientou por alguns critérios que emanaram dos objetivos dessa investigação e que
orientaram igualmente a seleção dos sujeitos que participaram dessa nossa pesquisa de campo.
Dentre os mesmos destacamos o critério geral a partir do qual foram determinantes,
na escolha dos participantes desse Estudo de Caso, as indicações feitas pelos coordenadores
dos diferentes grupos e a disposição dos sujeitos da pesquisa em participarem da mesma.
Entre os critérios específicos estabelecidos para determinarmos essa amostra, destacamos o
fato de que os sujeitos participantes fossem : professores formadores da UFRGS e da PUCRS

•

que atuavam na área; professores multiplicadores dos NTEs; professores coordenadores de
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projetos de Informática nas escolas; professores de sala de aula, formados pelos professores
formadores e que usavam a informática em sua prática educativa.
Com base nesses critérios escolhemos, então, quatro professores formadores de
docentes em Informática da Educação do LEC!UFRGS e seis professores formadores, na área,
da PUCRS, receptivos à pesquisa, para participarem com o pesquisador de uma entrevista
semi-estruturada.

•

Nos colégios Pastor Dohms e La Salle - Nossa Senhora das Dores, realizamos uma
entrevista semi-estruturada com os coordenadores e/ou os responsáveis por articular o uso dos
recursos informáticos e comunicativos nas escolas, sujeitos que, nas visitas de apresentação,
se destacaram nesse trabalho . Já, entre os professores coordenadores dos laboratórios e entre
os professores de sala de aula que usavam a informática como mais um recurso didáticopedagógico em suas atividades educativas, nesses sub-estratos, um total de três sujeitos de
cada escola pesquisada receberam o pesquisador para que esse pudesse acompanhar suas
atividades educativas auxiliadas pelos modernos recursos tecnológicos, por meio de seis
observações semi-dirigidas. Além disso, articulamos com os coordenadores de cada escola

•

para que seis professores que usavam os recursos informáticos em sua atividade educativa
pudessem responder um questionário aberto. É importante ressaltar, ainda, que cada sujeito da
pesquisa participou livremente da mesma, depois de explanados seus objetivos. Também é
importante destacar que o número de instrumentos que mencionamos, em cada grupo ou subgrupo, se referem efetivamente ao número de instrumentos que retomaram, e não ao número
de instrumentos envidados aos participantes da pesquisa.
A par disso, tínhamos escolhido o Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) de Novo
Hamburgo e de Gravataí para perfazerem outro sub-grupo de nossa amostra. Mas, por falta de

••

tempo, morosidade dos processos de autorização e pelo excessivo envolvimento com a
pesquisa de campo no NTE de Novo Hamburgo, achamos por bem desconsiderar os sujeitos
dos diferentes seguimentos do NTE de Gravataí de nossa amostra. Já, no NTE de Novo
Hamburgo, participamos de duas reuniões gerais quinzenais dos professores em Informática
da Educação das escolas com os multiplicadores. Com base nessas visitas de apresentação e
observação, pedimos para fazermos uma entrevista semi-estruturada com dois multiplicadores
que, nas observações semi-dirigidas, tinham-se destacado na articulação e defesa do trabalho
do NTE, a partir de uma base teórica claramente definida. Já, entre os professores
coordenadores dos laboratórios, pedimos para trabalharmos com professores que já

•

acompanhamos desde a nossa dissertação de mestrado, o que nos possibilitou uma visão
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melhor sobre a caminhada do NTE em si. Entre esses professores/coordenadores dos
laboratórios de Informática da Educação e os professores nas escolas de sala de aula que usam
os recursos informáticos em sua atividade educativa, escolhemos sete sujeitos dos subcentros: Jacob Kroeff Neto e Antônio Benfica Filho para acompanharmos seus trabalhos
escolares no laboratório, com observações semi-dirigidas, e para aplicarmos um questionário
aberto. Além disso, fizemos uma visita de apresentação em cada sub-estrato pesquisado e
participamos da I Semana de Informática Educativa do Núcleo .

•

O total de sujeitos participantes dessa pesquisa, com seus referidos sub-estratos e/ou
niveis, bem como os instrumentos aplicados aos mesmos estão resumidos no quadro que
segue.

Sujeitos pesquisados e número

Instrumentos

..Ll

A

•

F armadores = 1O

M

o
s
T
R

•

I

J.l

Multiplicadores=

Coordenadores =

q

Entrevistas semi-estr.

031 q

Entrevistas semi-estr.

031 Q

Entrevistas semi-estr.

Prof. de laboratório = 06

Ohservacões semi-dir.

q Observações

semi-dir.

Questionários abertos

A
Prof. de sala de aula = 24

b

.__Q_u_es_t_io_n_á_r_io_s_a_.b_e_rt_o_s__.

Quadro n. 05 : Os sujeitos e os instrumentos da amostra

Além disso, mandamos por correio eletrônico um questionário aberto a seis
multiplicadores de NTEs do Rio Grande do Sul, obtendo o retorno de três questionários com
respostas. Igualmente, aplicamos um questionário aberto ao coordenador e a quatro
professores de sala de aula que usam os recursos informáticos em suas atividades educativas,

•

do colégio Auxiliadora de Canoas, a título de reserva técnica, haja vista que alguns
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questionários enviados estavam demorando além do previsto para retomarem. Na época,
preferimos nos precaver a chegar ao final da pesquisa com falta e/ou insuficiência de
informações.
Como já é possível de se observar, a escolha dos sujeitos, em todas as suas etapas e
subestratos, foi norteada pelo interesse dos mesmos em participarem da pesquisa e pelas
recomendações prévias a respeito do nível de excelência do trabalho desenvolvido por eles.

•

Ou seja, queríamos ver essas experiências exitosas e as ações de seus sujeitos para que as
mesmas servissem de referência na elaboração de nossas recomendações ou de nossa proposta
de formação e/ou capacitação de professores em Informática da Educação. Agora, foi grande
o ônus que pagamos por essa escolha, pois encontramos os sujeitos da amostra muito
sobrecarregados de trabalho, o que dificultou nossa coleta de informações.
Essa

coleta

de

informações

procurou,

igualmente,

privilegiar

os

diferentes

componentes que compõem cada estrato pesquisado, bem como a compreensão do fenômeno
em foco desde o seu nascimento e desenvolvimento. Razão esta que também nós ajudou a
desvelar as contradições inerentes a cada um desses processos ou movimentos dos estratos ou

•

dos componentes .

3.3.4 Coleta das informações

Para coletar as informações de nossa pesqutsa de campo empregamos a entrevista
semi-estruturada, a observação semi-dirigida e o questionário aberto, por entendermos que

..

esses instrumentos se adequavam mais ao nosso tipo de estudo e aos sujeitos envolvidos na
pesquisa. Também tentamos organizar grupos de discussão com os sujeitos de alguns subestratos, mas depois abandonamos a idéia pela dificuldade que encontramos em reurur os
sujeitos convidados em decorrência da multiplicidade de suas atividades.
Desse modo, nossa coleta de informações basicamente se pautou pela: a) aplicação de
um questionário aberto, contendo três questões para vinte e quatro docentes que atuam em
escolas e usam os recursos informáticos da educação; b) realização de nove observações semidirigidas em quatro escolas que reforçavam seu processo de ensino e aprendizagem auxiliados
pelo uso da tecnologia digital; c) realização de dezesseis entrevistas semi-estruturadas, das

•

quais três foram feitas com os coordenadores em Informática da Educação dos colégios
particulares pesquisados, dez com os docentes formadores das uníversidades e três com os
UFRGS
6!Bl!OlECA SfiORitt DE EOUCACAO
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multiplicadores dos NTEs pesquisados. Todas as entrevistas tinham por objetivo aclarar e/ou
aprofundar

aspectos do fenômeno em estudo, especialmente sobre as suas práticas de

formação de professores em Informática da Educação, bem como seus marcos teóricos. Como
podemos observar, essa coleta de informações privilegiou, por um lado, sujeitos dos
diferentes estratos e sub-estratos pesquisados e, por outro, buscou entender o fenômeno em
foco em seu nascimento e desenvolvimento. Por essa razão, nós nos interessamos igualmente
em desvelar as contradições inerentes ao processo e/ou aos momentos mais significativos
desses estratos e/ou componentes.
As entrevistas semi-estruturadas, como já vimos, foram aplicadas principalmente aos
docentes formadores e docentes formados e/ou multiplicadores dos cursos de formação e/ou
capacitação de professores em Informática da Educação das faculdades da UFRGS e da
PUCRS ligadas à educação, bem como aos professores coordenadores em Informática da
Educação nas escolas particulares e aos professores das escolas particulares e multiplicadores
dos NTEs, responsáveis pela organização e dinamização do uso da informática nas escolas
públicas. Desse modo, buscamos trabalhar com diferentes grupos sociais e diferentes sujeitos.

•

Isso nos permitiu apreciar o problema a partir de diferentes ângulos - confrontando os
mesmos sempre que sentíamos necessidade de fazê-lo, principalmente, para resgatar os
elementos fundamentais da história de uso da Informática da Educação e da formação de
professores na área, muitas vezes, não devidamente documentada, bem como dos esquemas
e/ou categorias privilegiadas pelas diferentes práticas formativas.
Também foram feitas algumas observações semi-dirigidas das aulas e reuniões
pedagógicas. Segundo Trivifí.os, "observar é abstrair de um conjunto de fenômenos, de um ou
vários fenômenos para assinalar suas características, em detalhe, separadamente da totalidade
desse pequeno mundo que se oferece aos olhos das pessoas" 167 Esse isolamento do fenômeno
em nossa pesquisa qualitativa de natureza dialética é algo passageiro, uma primeira fase e
talvez a mais simples de todo esse processo complexo que esse estudo envolve. Mas também
é o momento em que se pode colocar o sujeito diante do fenômeno, permitindo que o mesmo
faça uso da palavra.
Essa observação semi-dirigida nos permitiu captar aspectos que estavam fugindo à
teoria, aos objetivos, às interrogações, às hipóteses originais desse estudo e que, por sua vez,
exigia de nós uma re-adequação do foco de pesquisa para podermos interpretar os novos
elementos do conhecimento que foram sendo desvelados pelos sujeitos participantes de nossa

•

pesquisa. Desse modo, as teorias e hipóteses iniciais continuaram re-elaborando o
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conhecimento que buscávamos, porém, enriquecido com os novos achados que o fenômeno
em foco, por meio de seus sujeitos, nos desvelou. 168
Para alcançarmos êxito nessa nossa técnica de observação semi-dirigida, lançamos
mão de algumas estratégias metodológicas, dentre as quais destacamos a amostragem de
tempo e as anotações de campo. Por amostragem de tempo, entendemos o acompanhamento
do trabalho de coordenadores, de docentes formadores, de docentes formandos e docentes
multiplicadores e professores de sala de aula que usaram o laboratório de Informática da

•

Educação e que foram objeto deste nosso estudo, através da escolha aleatória de algumas
jornadas de trabalho de alguns dos sujeitos acima mencionados. Já, por anotações de campo,
entendemos todas as observações descritivas e/ou reflexões que realizamos sobre expressões
verbais e as ações desses sujeitos, descrevendo-as seguidas ou não de comentários pessoais
críticos.
Já os questionários abertos nos ajudaram a entender o mundo da vida dos professores
de sala de aula que usam os recursos informáticos em suas atividades educativas, bem como a
buscar os elementos teórico-metodológicos de seu trabalho - o que, por vezes, nos escapava

•

nas observações semi-dirigidas, e/ou para referendar as mesmas .

3.3.5 Análise e interpretação das informações

Na análise e interpretação das informações, optamos por uma abordagem dialéticointerpretativa, por entendermos que essa se aproximava mais e melhor da realidade prática da
formação e/ou capacitação de professores em Informática da Educação que estava sendo

•

pesquisada nesse trabalho . Essa abordagem procura colocar a fala dos sujeitos em seu
contexto maior, para entendê-la a partir do seu interior e dentro de seu campo e de sua
especificidade histórica. Ou seja, a abordagem dialético-interpretativa, em nosso Estudo de
Caso, mesmo partindo do material recolhido sobre as teorias que fundamentam a formação
e/ou capacitação de professores em Informática da Educação nos diferentes grupos e subgrupos de nossa amostra intencional, num primeiro momento, se preocupou com o contexto
sócio-histórico desses segmentos sociais e de seus sujeitos, que constituíram nossa amostra
intencional e que, na redação do texto, são explorados na medida em que falamos do mundo
sistêrnico e do mundo da vida .

•

Nesse primeiro nível, queremos trabalhar com a totalidade que, enquanto realidade
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objetiva, significa para Lukács:
Um todo coerente em que cada elemento está, de uma maneira ou outra, em relação
com cada elemento; e de outro, que essas relações formam na própria realidade
objetiva, correlações concretas, conjuntos, unidades ligadas entre si de maneiras
complementares diversas, mas sempre determinadas.169

A segunda condição e/ou momento desse nosso método é o de captar os movimentos
contraditórios, dinâmicos, inacabados e em permanente projeção das concepções teóricas dos
princípios ordenadores e das categorias que subjazem aos cursos de formação e/ou
capacitação de professores em Informática da Educação estudados. Nesse movimento de
análise da prática social, a ação humana é tomada e considerada enquanto resultado de
condições anteriores e exteriores da ação, mas também como práxis.
Esse segundo momento interpretativo é, na verdade, o ponto de partida e o ponto de
chegada desta investigação. Isso porque ele representa o encontro dos fatos empíricos, no
caso, as experiências de capacitação/formação de professores em Informática da Educação,
com o todo da Sociedade Informatizada e das teorias que orientam essa formação e/ou

•

capacitação. Mas, para chegar a esse todo, partimos dos materiais concretos que chegaram até
nós por meio da(s) : a) comunicações individuais (entrevistas semi-estruturadas); b)
observações de uso e manuseio dos recursos informáticos na educação; c) análise das
instituições, dos cursos, dos coordenadores, dos docentes formadores, dos docentes
formandos, dos professores multiplicadores, dos professores dos laboratórios de Informática e
dos professores de sala de aula que usam os recursos informáticos em sua atividade educativa
e em seus processos formativos.
Para operacionalizar a análise, a explicação, a interpretação e re-interpretação dessas
informações desta pesquisa, nós nos propomos a:
1°) Ordenar as informações provenientes dos questionários abertos, das entrevistas
semi-estruturadas e das observações semi-dirigidas, bem como dos diferentes documentos
sobre o marco teórico da formação e/ou capacitação de professores em Informática da
Educação. Esta etapa, entre outras coisas, se constituiu na: a) transcrição de fitas-cassete; b)
releitura do material; c) organização dos relatos em determinada ordem, o que já supôs um
início de classificação; d) organização, igualmente, das informações das observações em urna
determinada ordem, de acordo com nossa proposta analítica. Este trabalho nos deu um mapa
horizontal de nossas descobertas de campo .

•

A partir desse trabalho, começamos a enumerar detalhada e exatamente os aspectos

-

- - -- --

-

- --

- - - - - - - -- -- - - -
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que constituíram nossa pesquisa de campo. Nessa descrição procuramos igualmente separar
os elementos do fenômeno por nível de importância- descrição sincrônica (ver cap. 04), bem
como nos preocupamos em buscar a origem e o desenvolvimento dos elementos fundamentais
do fenômeno - processo diacrônico (ver cap. 02). Num segundo momento, procuramos
classificar as informações a partir das relações que estabelecem entre as questões
teoricamente elaboradas, por meio dos objetivos e de hipóteses de nossa pesquisa, bem como

.

das questões suscitadas pelo quadro empírico das pesquisas de campo. Entre as categorias
teoricamente elaboradas para o estudo do fenômeno em foco, destacamos: a) a formação
argumentada de professores em Informática da Educação; b) os princípios e/ou categorias
teórico-metodológicas que orientaram ou fundamentaram a formação de professores em
Informática da Educação dos sujeitos dessa nossa pesquisa de campo; c) as diferentes
interações que os sujeitos pesquisados constituíram e/ou construíram no processo de formação
de professores em Informática da Educação do qual os mesmos participaram; d) o mundo da
vida da formação de professores em Informática da Educação; e) o mundo sistêrnico da
formação e/ou capacitação de professores em Informática da Educação; f) o contexto da
formação e/ou capacitação de professores em Informática da Educação na região

•

metropolitana de Porto Alegre.
As duas últimas categorias já foram explicitadas e analisadas demoradamente no
capítulo três desse estudo, bem como partes da primeira categoria. Nesse momento, queremos
centrar nosso foco de estudo nas quatro primeiras categorias, especialmente na segunda,
terceira e quarta categoria.
O primeiro aspecto, queremos tão somente completar e enriquecer com experiências
concretas de formação de professores. Já, a categoria do mundo da vida, que está na raiz do
próximo capítulo, consideramos de fundamental importância para esse estudo.
Nesse capítulo explicitamos a base teórica e metodológica de nosso estudo para
iniciarmos o próximo capítulo, já com o

em~ate

teórico-prático de toda a formação de

professores em Informática da Educação, objeto desse estudo. A interação é um dos
elementos norteadores desse embate, motivo pelo qual ela aparece na base teórica na prática
formativa e será igualmente retomada nas considerações finais, em outro nível. E a base
teórica que sustenta as práticas de formação de professores, na área, está ancorada no
referencial teórico piagetiano, outro norteador do capítulo que segue, haja vista que, de uma
forma ou outra, ele ainda se apresenta como a referência maior de toda e qualquer formação

•

na área no momento. Com base nessa referência maior, vamos procurar descrever e explicitar
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os princípios e os esquemas ou categorias que permeiam a atual formação de professores em
Informática da Educação, na região metropolitana de Porto Alegre, a partir das falas dos
sujeitos entrevistados e observados.
2°) Classificar as informações a partir de uma relação entre as questões teoricamente
elaboradas, os objetivos, as hipóteses e as questões suscitadas pelo quadro empírico. Entre as
categorias teoricamente elaboradas nesta etapa, destacamos a da(s)/dos) : a) formação
argumentada de professores em Informática da Educação; b) teorias de formação de

•

professores em Informática da Educação; c) diferentes interações que se constituem e/ou se
constroem na formação de professores em Informática da Educação; d) mundo da vida da
formação de professores em Informática da Educação; e) mundo sistêmico da formação de
professores em Informática na Educação; f) contexto da formação e/ou capacitação de
professores em Informática da Educação na região metropolitana de Porto Alegre.
Com base nessas categorias estabelecidas a priori, e com base nos pressupostos
teóricos das hipóteses de nossa pesquisa, começamos a fazer a classificação do material
recolhido em nossa pesquisa de campo. Para isso, fizemos inicialmente uma leitura exaustiva,

•

repetitiva, flutuante e interrogativa de todo o material coletado em nossa pesquisa de campo .
Esse exercício teve o objetivo de apreender as estruturas de relevância dos sujeitos sociais e
das idéias centrais que os mesmos tentaram transmitir, bem como os movimentos centrais
produzidos pelos textos e pelos sujeitos em tomo do tema em foco, no caso, concepções
teóricas de formação e/ou capacitação de professores em Informática da Educação. Essa
leitura nos ajudou a estabelecer processualmente as categorias empíricas do trabalho, que
foram confrontadas com as categorias analíticas estabelecidas e teoricamente balizadas pela
investigação, procurando sempre elucidar suas relações dialéticas e/ou contraditórias.
Num segundo momento, procuramos constituir vários "corpus" de comunicação com o
conjunto de informações recolhidas pelas entrevistas semi-estruturadas e as observações semidirigidas sobre as teorias que orientaram e/ou orientam a formação e/ou capacitação de
professores em Informática da Educação nos diferentes grupos de pesquisa, e nos diferentes
estratos contemplados pela pesquisa. E, em cada um desses grupos, procuramos explorar as
informações e as representações específicas que também constituíram conjuntos e/ou "corpus"
diferenciados. Constituídos os "corpus", fizemos uma "leitura transversal" de cada corpo. Ou
seja, recortamos de cada entrevista ou documento as informações que referenciavam e/ou

•

compunham os princípios e os esquemas e/ou as categorias desenvolvidas. Esses princípios e
categorias norteadores se encontram resumidas no quadro n. 06, logo abaixo . Os critérios
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usados para classificar, em primeira instância, estes temas vieram de variáveis e/ou categorias
empíricas, bem como de variáveis e/ou categorias teoricamente construídas para este estudo.
Os princípios e categorias empíricas tiveram seu surgimento ligado à recorrência dos( as)
mesmos(as) nas entrevistas semi-estruturadas,

nas observações semi-dirigidas e nos

questionários abertos.

Os princípios e as categorias que emergiram da prática de formação e
capacitação de professores em Informática da Educação

•

os

PRINCÍPIOS

AS CATEGORIAS

•

construção;

•

assimilação;

•

interação;

•

acomodação;

• equilibração.

•

abstração reflexionante;

•

tomada de consciência;

•

• descentração .
' .
Quadro n. 06: Os pnnctpiOs
e categonas que emerguam da coleta das Informações.

Thompson 170 , falando argumentativamente das formas discursivas, diria que essas
construções lingüísticas supraproposicionais podem abranger várias cadeias de raciocínio,
bem como podem ser reconstruídas de diversas maneiras. Essas cadeias de raciocínio
geralmente não chegam a ser argumentos válidos, no sentido tradicional da lógica formal ou
silogística. Segundo Thompson, essas construções lingüísticas são construídas enquanto
padrões de inferência que conduzem de um tema, ou tópico, a outro, de uma maneira mais ou

...

menos convincente, bem como mais ou menos implícita, o que nós também procuramos fazer
em nossa análise. Essa construção fazemos a partir do referencial teórico de Piaget, o qual,
além

de

predominar

nas

falas,

nos

permite

reconstruir

e

tomar

explícitos,

argumentativamente, os padrões de inferência que caracterizam os discursos dos diferentes
sujeitos participantes de nossa pesquisa de campo. Com isso foi possível romper com os
diferentes discursos e os diferentes conjuntos de afirmações ou asserções que se organizavam
ao redor de cada tópico ou tema discutido. Desse modo, foi possível mapear as relações entre
essas afirmações e esses tópicos e seus operadores lógicos, ou quase lógicos.

•

Enumerados e explicitados os diferentes aspectos do fenômeno, bem como
constituídos os "corpus", passamos para as considerações finais. Nessa parte, retomamos
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todas as informações da pesquisa para fazermos nossa análise, interpretação, compreensão e
re-interpretação hermenêutica das mesmas. Usamos a interpretação e/ou a re-interpretação
hermenêutica para esse momento e movimento da pesquisa, porque, como definem muito bem
Habermas e Thompson, a mediação interpretativa não deixa de ser uma forma de reinterpretar
algo que já foi interpretado por alguém.
[... ] La hermenêutica entiende la mediación entre aquello que el intérprete lleva
consigo y aquello que el intérprete se apropia, como un desarrollo de la misma
tradición en cuya apropiación está interesado el intérprete. La hennenéutica no cae
en la perplejidad de ese análisis lingüístico que no es capaz de justificar su propio
juego de linguage. Pues parte de que la ejercitación en los juegos dei linguage nunca
puede lograrse abstractamente, sino solamente a partir de la base de los juegos de
linguage que el intérprete ya domina. La comprensión hermenêutica es una
interpretación de textos que supone textos ya entendidos; conduce a nuevos procesos
de formación ya cumpridos; constituye un fragmento de socialización ya cumplidos;
constituye un fragmento de socialización que parte de una socialización ya efectuada
[ ... ] 171

Por outro lado, também recorreremos à interpretação e re-interpretação, como recurso
didático-metodológico, para a interpretação das informações dessa nossa pesquisa, por
querermos buscar, por meio dessa, "novos sentidos para as coisas" 172 ,

•

por meio de um

entendimento intersubjetivo com alguém sobre algo 173
Desse modo, se, por um lado, a interpretação constrói sua própria análise pela divisão
sucessiva e sócio-histórica dos fatos e/ou situações, por outro lado, implica em um novo
movimento do pensamento. Esse movimento novo, por sua vez, procede por síntese e por
construção criativa de novos possíveis significados. 174

ANÁLISE, INTERPRETAÇÃO E COMPREENSÃO DAS INFORMAÇÕES

* Agrupamos e
ordenamos

*

Em

seguida

* E a partir dessa

as orgamzamos um quadro com categorização

informações com base os princípios e as categorias procuramos
na teoria, nos objetivos que emergiram da coleta das analisar,
e

nas

teses

pesqmsa.

descrever,

interpretar

dessa informações considerando a compreender

e
as

teoria, os objetivos e as teses informações recolhidas.
da pesquisa.

Quadro n. 07: Quadro s1ntese da anáJise, Interpretação e compreensão das Informações

•

Todo esse processo de análise, interpretação e compreensão é retomado no quadro
síntese n. 07.
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Nas considerações finais deste trabalho, procuramos orientar, prioritariamente, nossa
ação no sentido de buscar esses novos sentidos e significados teóricos para a formação de
professores em Informática da Educação, a partir da teoria do agir comunicativo de Habermas
e de seus operadores lógicos, ou quase-lógicos .

•

•

4 COMO SE FORMAM E/OU

SE CAPACITAM

OS PROFESSORES EM

INFORMÁTICA DA EDUCAÇÃO QUE ATUAM NAS ESCOLAS DO RIO
GRANDE DO SUL, POR MEIO DAS AÇÕES FORMATIVAS DESENCADEADAS
PELO LEC DA PSICO DA UFRGS E DOS DIFERENTES GRUPOS DE
INFORMÁTICA DA EDUCAÇÃO DA PUCRS JUNTO ÀS ESCOLAS QUE
FAZEM PARTE DESSE ESTUDO DE CASO

4.1 INTRODUÇÃO GERAL

O mundo da vida, uma das categorias básicas da teoria do ag1r comunicativo de

•

Habermas, pretende ser nossa referência maior nesse capítulo em que procuraremos
descrever, com mais detalhes, o mundo da vida de cada um dos grupos e sub-grupos que
compõem nossa amostra intencional de pesquisa. Ele será igualmente nosso suporte teórico
para descrevermos as categorias teóricas que suportaram e suportam as práticas de formação
e/ou capacitação de professores em Informática da Educação, desencadeadas pelas agências
formadoras pesquisadas, e que emergiram do mundo da vida dos diferentes sujeitos que
compuseram nossa amostra intencional.
Temos consciência de que no mundo da vida ocorrem os mais diversos tipos de ações.

•

"Porém, [as] ação [ões] comunicativa[s] é [são] preponderantes, porque o mundo da vida é
uma unidade na qual todos os integrantes estão regidos pelos mesmos valores, as mesmas
vivências" 175 , como podemos observar em cada grupo e sub-grupo de nossa pesquisa de
campo.
De fato,

os grupos compostos especialmente pelos docentes formadores do

LEC/PSICO da UFRGS e dos diferentes grupos de Informática da Educação da PUCRS, bem
como pelos professores multiplicadores do CEPIC/NTE, pelos professores coordenadores dos
laboratórios de Informática da Educação e pelos professores de sala de aula que usam os
recursos informáticos em suas atividades educativas, nos sub-centros de Informática da

•

Educação das E . M . Jacob Kroeff Neto e Antônio Benfica Filho, bem como das escolas
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particulares Pastor Dohms e La Sa11e - Nossa Senhora das Dores, compartilham uma série de
vivências e de valores comuns e próprios de quem está comprometido diretamente com a
educação e a Informática da Educação e seu mundo da vida. Aliás, a própria tecnologia
começa a auxiliar a reforçar e aprimorar sempre mais essas vivências e esses valores dos
sujeitos envolvidos e comprometidos com esse trabalho .
E, assim como Habermas apregoa, esses sujeitos, mesmo que por vezes de forma
inconsciente, produzem em seu mundo da vida objetos simbólicos que constituem, ao longo
dos anos, uma realidade de conhecimentos pré-teóricos que, por sua vez, se sedimentam em
atos de fala característicos nas suas diferentes atividades e ações cooperativas.176 E, para
manter viva essa rede de vivências e valores, esses sujeitos, além de se comunicarem via
'chat' , ' e-mail ' , listas, discutem, produzem e compartilham textos, documentos e 'sites', bem
como se auxiliam mutuamente com um pequeno suporte técnico e tecnológico.
Esse mundo da vida é problematizado por Habermas, desde o início de sua teoria,
quando ele, na introdução dos pressupostos ontológicos da ação teleológica, da ação regulada
por normas e da ação dramatúrgica, analisa os diferentes tipos de ações e relações que seus

•

sujeitos estabelecem com o mundo objetivo, o mundo social e o mundo subjetivo, com a
intenção de desenvolver ações orientadas ao entendimento intersubjetivo. Essas relações
sujeito-mundo voltam a aparecer em sua análise quando ele discute os tipos puros de ação
orientados ao entendimento. Desse modo,

•

[.. .] Analizando los modos de empleo de! lenguaje puede aclarase qué significa que
un hablante, al ejecutar uno de los actos de habla estándar, entable una relació
pragmática : con algo en e! mundo objetivo (como totalidad de las entidades sobre las
que son posibles enunciados verdaderos); o con algo en e! mundo social ( como
totalidad de las relacioes interpersonales legítimamente reguladas); o con algo en e!
mundo subjetivo (como totalidad de las proprias vivencias a las que cada cual tiene
un acceso privilegiado y que el hablante puede manifestar verazmente ante un
público), relación en la que los referentes del acto de habla aparecem al hablante
como algo objetivo, como algo normativo o como algo subjetivo. 177

E é a partir dessa lógica que queremos agora enumerar detalhada e exaustivamente os
grupos e sub-grupos de nossa amostra intencional da pesquisa de campo.
É claro que não faremos, aqui, uma descrição sincrônica e diacrônica exaustiva de cada
grupo e sub-grupo a partir dos três mundos, já que muitos desses aspectos que nos ajudaram a
explicar o fenômeno em estudo já foram apresentados e discutidos nos capítulos anteriores.
Assim, gostaríamos de restringir, aqui, nossa análise ao mundo da vida dos diferentes grupos

•

que compuseram nossa amostra, com a questão de base que orientou toda essa nossa análise,
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•

interpretação e compreensão das informações, qual seJa: como os formadores, os
formados/multiplicadores, os formados/coordenadores e os professores de sala de aula
trabalharam, em sua prática formativa, os princípios e as categorias teóricas que emergiram de
nossa pesquisa de campo?

4.2 ALGUNS DADOS SOBRE AS PRÁTICAS DE FORMAÇÃO E/OU CAPACITAÇÃO DE
PROFESSORES EM INFORMÁTICA DA EDUCAÇÃO NA REGIÃO METROPOLITANA DE
PORTO ALEGRE

As práticas de formação e/ou capacitação de professores em Informática da Educação
da região metropolitana de Porto Alegre, privilegiadas nesse Estudo de Caso, por um lado,
estão intimamente ligadas à prática de formação e/ou capacitação de professores na área
levada a bom termo pelo CEPIC/NTE de Novo Hamburgo, LEC/PSICO da UFRGS e os
grupos de Informática da Educação da PUCRS . E, por outro lado, esses núcleos de

•

Informática da Educação, em suas políticas de formação e/ou capacitação de professores em
Informática da Educação, seguiram, de um modo geral, as políticas nacionais e regionais
estrategicamentel9 1 elaboradas pelas mesmas com ou sem a participação dos diferentes
sujeitos. Desse modo, para se elaborarem seus programas e/ou curriculos de formação e/ou
capacitação de professores na área, os diferentes grupos

levaram em consideração as

diretrizes gerais de formação e/ou capacitação para o setor, emanadas do SEEDIMEC, do
Prolnfo, das agências de fomento, da filosofia e/ou proposta político-pedagógica de cada
instituição, das demandas locais e regionais, bem como das pessoas responsáveis em autorizar
e/ou conduzir os respectivos projetos. Cientes disso, procuramos pincelar algumas breves

•

notas sobre as ações deflagradas pelas mesmas para levarem adiante seus processos de
formação e/ou capacitação de professores em Informática da Educação, por meio de seus
cursos de formação e/ou capacitação na área, bem como de outros aspectos relevantes em sua
trajetória formativa.

9
[ )

Conferir no inicio da seção 2.5 o nosso entendimento de ação estratégica.
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4.2.1 Práticas desenvolvidas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), especialmente pelo Laboratório de Estudos Cognitivos ( LEC), da
Faculdade de Psicologia (PSICO)

O projeto de Informática da Educação da UFRGS tem seu reconhecimento oficial
ligado ao projeto de pesquisa encaminhado à Comissão Especial de Informática na Educação
da Secretaria Especial de Informática (SEI) em resposta ao comunicado n° 15/83 da SEIISS e
aprovado, juntamente com

outros quatro projetos das 26 propostas encaminhadas na

oportunidade à Comissão, para desenvolverem pesquisas de ponta no uso dos recursos
informáticos na educação para o MEC. A proposta da UFRGS para o projeto EDUCOM
tentou, na verdade, unificar e apoiar projetos institucionais pré-existentes, sem, no entanto,
interferir na fundamentação teórica, metodológica e/ou nas hipóteses de trabalho de cada
unidade.
Desse modo, o Centro-Piloto da UFRGS se propôs a aglutinar em um projeto três
linhas específicas de formação e de pesquisa da Universidade, com o objetivo de : a)

•

desenvolver sistemas computacionais e formar recursos humanos na área; b) utilizar os
microcomputadores no processo de ensino-aprendizagem e estudar seus efeitos cognitivos e
afetivos entre os aprendizes; c) disseminar e pesquisar a linguagem de programação Logo,
bem como buscar pesquisar novos recursos para ajudar os alunos a aprender.
O Centro de Processamento de Dados, no que tange à formação e/ou ao treinamento de
pessoal, desenvolveu um programa específico de formação voltado para professores do 1° e
do 2° graus, bem como desenvolveu um projeto de desenvolvimento de Sistemas de Suporte
Educacional. Este último programa privilegiou três subprojetos, a saber: a) SIGEDI (Sistema

•

Gerenciador de Programas Instrucionais); b) CPPI (Conjunto de Pequenos Programas
Instrucionais); c) SPELI ( Sistema de Planejamento de Ensino de Língua Inglesa).
O EDUCOM da Faculdade de Educação, na área da formação de recursos humanos, já
em 1984 promoveu um seminário e duas palestras sobre o uso dos recursos informáticos na
educação, bem como promoveu um curso de "Introdução à Computação - linguagem Logo" .
Em nível de pós-graduação, realizou, em 1985, um Seminário Avançado sobre o uso do
computador na educação e disponibilizou a disciplina de "Prática de Pesquisa em Informática
na Educação" aos pós-graduandos. Em 1986, promoveu o primeiro curso de especialização,
denominado "Informática na Educação", do qual participaram alguns sujeitos entrevistados
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nessa pesquisa, entre outras atividades.
Já o EDUCOMILEC se propôs a pesqUisar, com o auxílio da Linguagem de
Programação Logo e do modelo piagetiano de interação cognitiva, novos processos de
interação professor-aluno na aprendizagem auxiliada pelo computador. De fato, dentro dos
seus objetivos de formação de recursos humanos para o uso dos recursos informáticos na
educação, o LEC se propôs a oferecer à comunidade: a) cursos de extensão teórico-práticos,

•

com carga horária de 48 horas, para professores facilitadores e observadores; b) estágios em
Psicologia, com a duração de um semestre, para alunos de psicologia, matemática e fisica; c)
cursos de especialização em Psicologia Piagetiana, com carga horária de 368 horas, para a
equipe técnica e facilitadores; d) treinamento de dezoito monitores para a SEMEC de Novo
Hamburgo.
O mundo da vida da formação de professores em Informática da Educação da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul está intimamente ligado às articulações
coordenadas pelo LEC da PSICO e pelo PGIE da F ACED, mas vai além das ações e
articulações desses grupos e seus sujeitos. Nesse trabalho, iremos restringir nossa descrição e

•

análise ao mundo da vida desses dois sub-grupos, por entendermos que os mesmos são uma
boa amostra representativa das ações desencadeadas pela UFRGS no sentido de capacitar
e/ou formar professores em Informática da Educação para a região, o país e o mundo .
Para entendermos o mundo da vida do Laboratório de Estudos Cognitivos (LEC),
precisamos nos reportar à década de setenta, quando o mesmo grupo começou a desenvolver
suas pesquisas, envolvendo a psicologia cognitiva, o uso do computador na educação e a
educação centrada na aprendizagem. Nessas pesquisas sempre vinha à tona, de forma direta
ou indireta, o papel dos diferentes sujeitos - professores e alunos - no processo de construção
do conhecimento.
Além disso, é importante destacarmos que esse grupo conta com uma coordenadora
emblemática que é piagetiana convicta, como também é uma profissional que, com seu
entusiasmo pelo uso do computador na escola, propõe inclusive um novo modelo educacional.
O LEC, convicto de sua proposta educacional, vem desenvolvendo pesquisa na área
com ou sem apoio dos órgãos oficiais, no sentido de aprofundar e disseminar sua proposta
educacional. Assim, participou do Projeto EDUCOM, da organização e disseminação dos
CIES, CIEds e CIETs, da elaboração dos diferentes projetos nacionais e internacionais de

•

Informática da Educação, além, é claro, de desenvolver projetos-piloto na área, como é o caso
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do projeto de formação de professores em Informática da Educação à distância (via correio
eletrônico), com um grupo de vinte professores da Costa Rica, entre outros.
De fato, em 1992, a UFRGS recebeu uma pesquisadora/bolsista, do Projeto de
Informática da Educação de Costa Rica, por intermédio do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID). Já, em 1994, o LEC realizou um curso de especialização em
Educação à Distância (EAD) pela INTERNET para os professores do MEP da Costa Rica,
continuando, por alguns anos, a prestar essa assessoria técnica e pedagógica aos mesmos .

•

Em 1996, foi criado o Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação, em
nível doutoral, envolvendo vários programas de pós-graduação. Fruto de uma das disciplinas
desse programa, um grupo de doutorandas aproveitou a disciplina do Laboratório de
Telecomunicação, com a professora Liane Tarouco, para desenvolver um projeto de formação
continuada de professores, denominado LUAR. Aliás, a professora Liane Margarida
Rockenbach Tarouco reuniu, nessa disciplina, vários projetos cujo foco principal era o de
desenvolver ambientes virtuais de aprendizagem ou de formação em rede e os disponibilizou
para os internautas. Desse modo, além do projeto LUAR, foram surgindo, ao longo dos anos,
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outros projetos na área, como : Os Ambientes de Realidade Virtual Cooperativos de
Aprendizagem - ARCA; A Oficina Virtual na INTERNET - OVNI; O Passeio Virtual à
Pesquisa da UFRGS ; O Projeto MetroPOA; O Grupo de Trabalho Formação de Recursos
Humanos - GTRN; As Tecnologias de Ensino à Distância Aplicadas às Artes e Línguas TEDAL, entre outros.
Na mesma época e por meio de uma parceria e/ou uma relação interinstitucional entre
algumas Universidades Federais no Rio Grande do Sul, Ceará, São Paulo e Distrito Federal,
surgiu o Projeto EDUCARDI que, enquanto tal, começou a pesquisar formas de aplicação da
INTERNET em EAD tanto para populações de regiões distantes quanto para a formação de
professores das redes públicas estaduais e municipais e contribuiu na elaboração do Programa
Nacional de Informática da Educação no final de 1996.
Em 1998, atendendo a uma solicitação da Secretaria Estadual da Educação do Rio
Grande do Sul, a UFRGS, em co-parceria com a PUCRS, coordenou o primeiro curso de
especialização em Informática da Educação para professores multiplicadores das redes
públicas de ensino do Estado e seus municípios. Inicialmente, foram selecionados trinta e seis
professores integrantes de seis NTEs do RS e seis representantes da SEED/SEC, com o

•

objetivo de levar as novas tecnologias aos processos pedagógicos de toda a rede pública de
ensmo.

116

Na seqüência, e a pedido do SEEDIMEC, o LEC disponibilizou outros cursos de
especialização em Informática da Educação, para a formação de multiplicadores para a
Secretaria da Educação do Estado do Rio Grande do Sul, bem como de outros Estados
brasileiros.
Na virada do milênio, o SEEDIMEC, em parcena com o LEC/PSICO da UFRGS,
disponibilizou um curso à distância para multiplicadores em parceria com professores que
usam os recursos informáticos no seu fazer pedagógico nas escolas públicas, o qual foi
denominado Curso dos 500 anos.
Em 2001 , a UFRGS, em parceria com a SEEDIMEC, abriu a seleção para o Mestrado
em Educação à Distância. Para termos uma idéia desse curso não custa dar uma olhada nos
eixos temáticos que o mesmo disponibilizou para 200211 : Conhecimento, subjetividade e
práticas educacionais em IE e EAD na sociedade do conhecimento cooperativo; Políticas de
formação, políticas de educação, políticas de gestão em IE e EAD na sociedade do
conhecimento cooperativo; e Cultura, curriculo e sociedade em IE e EAD na sociedade do
conhecimento cooperativo .

•

O mundo da vida dos pesquisadores do LEC está muito ligado aos desafios que a
coordenadora e seus pesquisadores se propõem ao serem desafiados pelo mundo da vida e
pelo mundo sistêmico, no sentido de incrementarem e disseminarem o uso dos recursos
informáticos na educação. Para exemplificar, isso nada melhor do que pegarmos a experiência
da entrevistada número três que, em 1995, em sua disciplina de Psicologia da Educação,
propôs a sete alunos que cursassem a disciplina à distância, via correio eletrônico . Para isso,
dividiu por conta uma turma de 30 alunos em duas turmas, e fez um grupo à distância com um
trabalho diferenciado e outro grupo na forma presencial. O mesmo ocorreu em 1996 quando a
mesma professora, em uma disciplina com a Professora Eliane Tarouco, foi desafiada a
construir um 'site'. Ela buscou auxílio com as colegas mais próxímas e construiu a primeira
versão do TECLEC, para a formação de professores à distância, cuja plataforma, depois de
melhorada, serviu de base e de inspiração para o curso dos 500 anos - um curso à distância
para multiplicadores dos NTEs do Brasil organizado pelo SEEDIMEC em parceria com o
LEC da UFRGS . 178
Atualmente, este pioneirismo e esta vanguarda da UFRGS estão intimamente ligados a
uma

•

fina, porém sólida, teia de serviços que interconectam departamentos, faculdades,

programas e/ou pesqutsas com vista

à formação inicial e continuada de professores em

Informática da Educação. Para perceber isso, basta observar

que muitos de seus
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pesquisadores na área hoje são doutores, pós-doutores, doutorandos, mestrandos

e/ou

graduandos envolvidos na pesquisa teórico-prática da própria instituição.

4.2.2 Práticas desenvolvidas pela Pontificia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul (PUCRS), especialmente pelo Grupo de Informática Educativa (GIE)
da Faculdade de Ciência da Informática (FACIN)

A experiência de uso dos recursos informáticos na educação da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul remonta às décadas de 70 e 80, época em que a
informática começou a marcar presença no cotidiano das atividades que lhe eram inerentes
enquanto agência formadora. Mas, na área educacional, ela começou a ser articulada nos anos
90, quando um grupo de professores da Faculdade de Educação e do Instituto de Informática
dessa Universidade decidiram montar, a partir do Sistema Operacional MUSIC/SP, um
projeto prático de instrumentalização de professores e alunos dos cursos de licenciatura no
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uso critico da Informática da Educação na PUCRS .
Segundo Côrtes 179 , esse Sistema Operacional era o recurso ideal para se realizar essa
instrumentalização, uma vez que o MUSIC se constituía em

um software especialmente

criado para o uso acadêmico e, ao mesmo tempo, já estava implantado na PUCRS há um
tempo suficientemente expressivo para embasar uma experiência de instrumentalização de
professores dos cursos de licenciatura para o uso crítico de tecnologias educacionais
informatizadas. Entre os motivos que levaram a equipe formativa a considerar o MUSIC um
sistema operacional adequado para o projeto, se destacam: a) o fato de o referido software
possibilitar à comunidade acadêmica um multi-uso; b) a facilidade de seu uso; c) a segurança
que ele oferece aos usuários; d) a simplicidade de sua operacionalidade; e) a alta qualidade e
performance com que o mesmo opera, enquanto sistema operacional.
Com essa experiência de instrumentalização dos professores no uso dos recursos
informáticos na educação em andamento, em 1991, um grupo de professores da Universidade
sentiu a necessidade de criar um grupo de Pesquisa em Informática na Educação. Este grupo,
que procurava pesquisar e desenvolver softwares educacionais na área, sentia a necessidade
de se encontrar para trocar e compartilhar suas experiências na área, bem como para refletir
sobre o uso dos computadores, enquanto ferramentas de ensino-aprendizagem, na educação.

•

Frente a tudo isso, institucionalizaram um grupo que passou a se denominar: Grupo de

ll8

Informática na Educação da Faculdade de Informática ( GIE/F ACIN) da PUCRS .
Esse grupo tinha por objetivos: a) desenvolver software educacional de qualidade
adequado à realidade brasileira; b) contribuir para a formação de recursos humanos
qualificados para trabalhar na

Informática da Educação; c) desenvolver pesquisas em

tecnologias aplicadas que pudessem auxiliar os docentes e os discentes na melhoria de seu
trabalho educacional.
Em 1992, esse

grupo orgaruzou um curso de especialização em Informática da

Educação (lato-sensu), dando ênfase à interdisciplinaridade, ao desenvolvimento de
habilidades que ajudem os profissionais da área a planejar seus modelos computacionais, bem
como a elaborar e formar conceito de laboratório e de técnicas computacionais.
Segundo Giraffa 180 , esse grupo, inicialmente denominado de Grupo COLMÉIA,
constituiu-se na união de esforços para desenvolver softwares educacionais de qualidade e
adequados à realidade brasileira, um dos reclamos do público-alvo, na maioria professores
do ensino fundamental e médio das escolas particulares. Desse modo, esse curso de
especialização, em suas primeiras edições, se preocupou mais com a instrumentalização dos

•

professores e das escolas da rede particular de ensino.
Em 1996, esse grupo já contava com cinqüenta docentes, dos qua1s dezessete se
encontravam engajados com o Grupo COLMÉIA Segundo vários professores do curso, a
interdisciplinaridade intrinsecamente associada à área de Informática aplicada à Educação
exigiu o estabelecimento de parcerias entre o Grupo COLMÉIA e professores especialistas
em áreas como Educação e Psicologia, para mencionar algumas das áreas que inter-atuavam
como consultoras no curso. Por outro lado, como a maioria dos projetos eram desenvolvidos
por alunos do curso de Bacharelado em Informática do II/PUCRS, sob a forma de trabalho de
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conclusão, também foi necessário articular esta parceria. A organização desse grupo e o curso
de especialização em Informática da Educação constituíram-se em um dos elementos
agregadores do grupo e, a partir do qual, não só estabeleceram parcerias intra-comunidade
acadêmica, bem como parcerias com outras instituições de ensino.
A par desse curso, outros grupos foram surgindo na instituição com objetivos
similares, mas em fases diferentes, como fruto dessa efervescência tecnológica, já que a
instituição escolheu a Informática como uma das áreas de excelência de seu ensino e sua
pesqmsa.

•

Desse fervor tecnológico e em parceria com a IBM, foi criado na Universidade um

119

Centro de Informática na Educação similar ao centro que a lBM tinha no Rio de Janeiro, e
segundo o qual a escola que comprasse equipamentos informáticos para seus laboratórios da
referida empresa, receberia grátis, por meio de uma equipe de especialistas da PUCRS, um
curso de capacitação para os professores da escola.181
Em 1999, esse curso de especialização em Informática da Educação foi reformulado,
agora, objetivando : a) enfatizar a interdisciplinaridade através da aplicação de conhecimentos
de diversas áreas via projetos e modelagens em ambientes educacionais; b) desenvolver
habilidades de planejamento e construção de ambientes de Educação à Distância; c) propiciar
vivências em ambientes de Educação à Distância, bem como uma reflexão sobre os mesmos.
A partir de 1998, a Universidade também passou a oferecer, no Curso de Pedagogia, a
habilitação em multimeios e informática educativa. Essa habilitação, fruto de toda uma
caminhada da comunidade universitária, visava, desde então, a formar profissionais
instrumentalizados e conscientes da intencionalidade no uso dos recursos da comunicação e
da informação na educação e no ensino de forma reflexiva, criativa e crítica.
Seu curriculo, que se desenvolve ao longo de oito semestres, tem uma série de matérias
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pedagógicas que habilitam os cursantes para o magistério. Mas oferece, igualmente, a seu
público-alvo, o dominio dos recursos técnicos nos diferentes multimeios hoje em uso nos
processos formativos, especialmente o do uso pedagógico dos recursos informáticos, porque,
no entender dos mentores do curso, a realidade e o problema do uso da Informática da
Educação nos dias de hoje é que
[...]temos todas as escolas privadas e grande parte das escolas públicas com equipamento, mas quem
responde por esse equipamento nas escolas? O técnico de infonnática, não o pedagogo e aí o que acontece?
Continua o mesmo problema de antes. Nós não temos quem faça a articulação pedagógica dessas
ferramentas com a proposta pedagógica da escola, com os projetos de ensino que estão sendo desenvolvidos
na escola e esse é o grande problema. Então os professores levam os seus alunos ao laboratório de
informática, deixam lá com o técnico, eles ficam brincando ou ficam fazendo jogos, ou ficam fazendo
qualquer coisa por conta do próprio responsável do laboratório que é um técnico e que não tem fom1ação
pedagógica. [... ] 182

Ainda em 1998, em um outro convênio entre a Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul e a IBM, se possibilitou a participação da Universidade no projeto da IBM,
denominado Campus Global. Por esse convênio, o Campus Global da PUCRS integraria o
"Plano de Pesquisa e formação de recursos humanos" do projeto maior "IBM Global
Campus" .

•

Em 2001, visando a acompanhar os novos tempos, a Pontifícia Universidade Católica
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do Rio Grande do Sul cnou a PUCRS VIRTUAL, com a finalidade de ampliar as
possibilidades de aprendizagem,

usando

os recursos informáticos para socializar o

conhecimento, como também para proporcionar aprendizagens significativas aos usuários
desses recursos.
Desse modo, a PUCRS VIRTUAL, comprometida que está com o ser humano e com
as necessidades da sociedade informatizada, quer proporcionar a seu público usuário uma
educação por e em redes multifacetadas e polissêrnicas.

!

!
1

..

Para dar conta desses objetivos, esse projeto busca desenvolver em seus formandos
habilidades cognitivas superiores e habilidades sociais que envolvam capacidades e
habilidades para resolver problemas, bem como para planejar e executar ações numa
perspectiva ativa, participativa, autônoma e colaborativa.

4.2.3 Práticas desenvolvidas pelo Centro de Preparação e Iniciação à Ciência da
Informática (CEPIC)

de Novo Hamburgo, e pelo Núcleo de Tecnologia

Educacional (NTE) da região .

•

Os cursos de capacitação em Informática da Educação, em Novo Hamburgo,
começaram a surgir em 1984, a partir de um acordo assinado entre o então secretário de
Educação, professor Sarlet, e a professora Fagundes do Laboratório de Estudos Cognitivos da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) . Para iniciar esse processo formativo, o
então Secretário Municipal da Educação pediu à comunidade educativa e aos diretores das
escolas que indicassem nomes de pessoas para fazerem um curso de formação de professores
em Informática da Educação oferecido pelo LEC/ PSICO da UFRGS .
As pessoas escolhidas, num total de quinze, fizeram um curso de 360 horas, de abril a
dezembro de 1984, juntamente com outras pessoas do projeto "Agora" ll 31 . Era um curso no
qual os professores - alunos

iam, três vezes por semana, até o Laboratório de Estudos

Cognitivos (LEC), em Porto Alegre, para estudar a teoria e a prática do uso do computador,
auxiliados pela lógica de programação Logo e a partir do método clínico de Piaget. Além

O projeto "Agora" era formado por um grupo de empresários e lideranças hamburguenses com a finalidade
de viabilizar a informática em Novo Hamburgo .

[l3J

•

121

•

disso, esses professores se reuniam duas tardes por semana para estudar o livro do Papert
sobre Logo, do Bossuet sobre o computador na escola e os de Paulo Freire sobre a pedagogia
da libertação.
A partir de 1986, esse curso de capacitação inicial começou a ser realizado na própria
Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Novo Hamburgo (SEMEC), por professores
do CEPIC, assessorados pela equipe do LEC. Eram cursos que duravam em média um ano,
com uma carga horária de 200

a 240 horas, destinando-se, em princípio, às pessoas

interessadas em trabalhar no Centro.
Nesse curso de capacitação inicial, o CEPIC passou a observar alguns critérios de
seleção, dentre os quais destacamos o de: a) realizar uma entrevista de seleção prévia de
acordo com critérios sobre conceitos de educação e de Informática da Educação, além da
possibilidade e do interesse dos candidatos em assumir a proposta de trabalho do Centro; b)
iniciar a programação em Logo com desafios 183 e, posteriormente, estabelecer contratos de
trabalho na linha de Bossuet 184 , que envolvessem projetos de programação nos quais os
professores-alunos usassem comandos conhecidos previamente e/ou

•

fossem buscar os

comandos necessários para solucionar os possíveis obstáculos que seus projetos pudessem
enfrentar; c) priorizar, dentro da parte teórica, o estudo de pesquisas norteadas pela
epistemologia genética de Piaget sobre conhecimentos com que as crianças trabalhassem em
ambiente de aprendizagem, auxiliadas pela Linguagem de programação Logo, como: sistema
numérico posicional, língua escrita e orientação espacial; d) reservar horas do curso para que
os professores-alunos pudessem fazer observações registradas em protocolos, bem como
tempo para poderem trabalhar com as crianças nos laboratórios; e) organizar discussões
teóricas a partir das observações e das práticas realizadas com crianças; f) realizar avaliações
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que levassem em conta todos os trabalhos desenvolvidos no curso

e a participação do aluno,

bem como as mudanças observadas pelos mesmos durante todo o processo.
Segundo o entrevistado número quarenta 185 , esse curso de capacitação, no seu inicio, a
exemplo do curso ministrado pelo LEC, procurou seguir rigorosamente o método clínico. Ou
seja, usar na capacitação inicial de seus professores em Informática da Educação o mesmo
método de trabalho que os professores-alunos utilizariam, mais tarde, em suas atividades
docentes com as crianças. Mas, o Centro não tardou em descobrir que esse método, ao excluir
a discussão teórica, formava profissionais com um fraco

embasamento teórico, o que

diminuía suas possibilidades de êxito para engendrar o novo em seu trabalho educativo. Além

•

do mais, a equipe do CEPIC tomou consciência de que esse seu primeiro modelo de curso
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•

provocava um irrisório desenvolvimento da lógica de programação Logo, uma vez que os
comandos novos da linguagem Logo só eram introduzidos na medida em que eram
demandados pelo usuário, tomando o processo muito lento e, às vezes, interminável.
Outro passo importante que o CEPIC de Novo Hamburgo deu foi o de reservar um dia
por semana à formação e/ou capacitação continuada e/ou em serviço. Nesse dia, os
professores em Informática da Educação do município paravam sua prática para refletir sobre
ela a partir de uma teoria suficientemente crítica e capaz de dar conta, qualitativamente, do

•

fazer pedagógico desse projeto e construir, na interação com os alunos, professores,
coordenação e assessoria, uma nova relação de ensino-aprendizagem.
Aliás, todo o projeto de vanguarda, principalmente em uma área assim, que evolui a cada dia, não se
pode trancar o profissional apenas em uma sala de aula. Eles precisam trocar experiências, eles precisam
conversar, eles precisam também colocar seus problemas, para que em grupo as soluções venham de uma forma
em que a diversidade de opiniões ajude a buscar uma solução.186

E, para que esses momentos de formação na ação melhorassem sempre mais em seu
teor transformador, a coordenadora do Centro percorria todos os anos os subcentros.

•

Acompanhava a metodologia de trabalho dos professores assistentes de informática e/ou
facilitadores, discutia com eles os problemas enfrentados e/ou encaminhava-os para a
assessoria. AJém disso, aproveitava esses momentos para observar "in loco" o trabalho
realizado pelo(a) professor(a) e, quem sabe, detectar alguma deficiência no desenvolvimento
da atividade docente do(a) mesmo(a) que poderia se transformar em um tema gerador de uma
futura reunião pedagógica, não no sentido de destruir

e/ou desmerecer o trabalho do(a)

professor(a), como muitos meios de comunicação levam o povo a pensar, ao insistir em suas
reportagens que os únicos responsáveis pelo fracasso na educação são os professores. Na

..

verdade, a coordenadora, sem aquela preocupação de dar retomo imediato, buscava descobrir
em que áreas do projeto se concentravam as maiores dificuldades dos facilitadores e, assim,
trabalhá-las nas reuniões semanais de estudo dos professores do projeto. 187 E, desse modo,
buscava, sempre de novo, identificar os temas geradores e/ou os subsídios necessários para as
reuniões de formação e/ou capacitação continuada dos professores do projeto.
Em 1987, já com mais computadores adquiridos em convênio com o MEC, o Centro
começou um processo de descentralização dos laboratórios e dos professores.
Desse modo, o município chegou em 1996 com o CEPIC atendendo, em seus subcentros, alunos das cinqüenta e cinco escolas municipais, da pré-escola até a 88 série,

•

professores da rede municipal de ensino, professores de outros municípios da região, por meio
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de cursos de formação, ex-alunos da rede municipal, bem como parte da comunidade por
meio do clube Logo .
Durante o ano de 1996, a coordenação do CEPIC também participou na elaboração do
projeto de Informática da Educação do Estado do Rio Grande do Sul, em resposta à proposta
do Programa Nacional de Informática na Educação, lançado no final de 1996. E na condição
de ser um projeto pioneiro na região e na modalidade envolvendo ensino, pesquisa e extensão
na área, o CEPIC reivindicou para si a condição de NTE nessa nova conjuntura política na

•

área.
Segundo o Programa Nacional de Informática na Educação, o NTE tem uma estrutura
descentralizada e uma função de descentralizar o apoio e o processo de incorporação da
tecnologia nas escolas, onde educadores e técnicos em informática são responsáveis por uma
série de ações, explicitadas no capítulo dois 188 , que visam a implantar o projeto nacional nas
diferentes realidades do país com ações comuns e outras peculiares de cada região . Os
professores que atuam nesses NTEs precisam fazer primeiro um curso de pós-graduação lato
sensu, ministrado, no caso do Rio Grande do Sul, pela Universidade Federal do Rio Grande

•

do Sul e pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, para, a partir daí,
coordenar as ações próprias do NTE e dos multiplicadores no processo de levar, em parceria
com o Proinfo, o Estado e os Municípios, os recursos informáticos às escolas da rede pública
estadual e municipal da região .
Com base nessa formação, o CEPIC de Novo Hamburgo passou a atender cinqüenta e
três escolas municipais e vinte e oito escolas estaduais, com laboratórios próprios, nos
dezesseis municípios que passaram a compor este NTE.
Com base nesses e noutros cursos de formação, os professores multiplicadores do
CEPIC e do NTE de Novo Hamburgo passaram a coordenar a implantação dos laboratórios de
Informática da Educação na região, além de formar professores para usarem os recursos
informáticos na educação - ou visando a atender as necessidades de se acompanhar o
desenvolvimento tecnológico com suporte na formação de professores em Informática da
Educação, tendo sempre em mente a idéia de mudar os paradigmas tradicionais da educação
por meio da formação de multiplicadores, bem como definir uma linha pedagógica própria a
partir dos objetivos do Projeto Nacional, Estadual, da equipe formativa e das urgências e
necessidades locais.

•

Como podemos observar por essas experiências práticas de formação e capacitação de
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professores em Informática da Educação levadas a bom termo pelas diferentes agências
formadoras e em diferentes níveis, ambas as experiências têm em comum o compromisso e a
determinação de contribuir com a formação e/ou capacitação de professores na área. Mas,
essas mesmas experiências divergem entre si quanto à forma de fazer essa formação e/ou
capacitação, bem como quanto à ênfase que as mesmas dão . Umas privilegiam o domínio
tecnológico, outras o domínio pedagógico e/ou ainda o domínio psicopedagógico. E é
justamente essa ênfase que vai caracterizar e/ou distinguir uma agência formadora da outra .

•
4.3 ALGUNS DADOS SOBRE OS SUB-CENTROS DE INFORMÁTICA DA EDUCAÇÃO, OS
LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DA EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS CONTEMPLADAS
POR NOSSA PESQUISA DE CAMPO

As experiências de uso dos recursos tecnológicos da informática para auxiliar no
processo de ensino-aprendizagem dos alunos nas escolas aqui privilegiadas estão intimamente

•

ligadas à prática de formação e/ou capacitação de professores em Informática da Educação
levadas a bom termo pelo CEPIC/NTE de Novo Hamburgo, LEC/PSICO da UFRGS e
GIE/F ACIN da PUC/RS. Essas experiências de uso dos recursos informáticos na educação, de
modo geral,

seguiram as concepções teórico-metodológicas e as políticas de uso

estrategicamente articuladas pelas agências formadoras de professores na área, bem como as
ações articuladas por empresas especializadas na área e as Faculdades de Informática da
região . As Faculdades de Informática e as empresas especializadas no ramo tinham e ainda
têm uma ascendência sobre os laboratórios de Informática da Educação das escolas
particulares.
Cientes disso, procuramos caracterizar brevemente cada uma das escolas envolvidas
nesse Estudo de Caso, bem como o uso que cada sub-estrato fez dos recursos infom1áticos
para auxiliar seus educandos no processo de ensino-aprendizagem.

4.3.1 Sub-centro de Informática da Educação Jacob Krõeff Neto de Novo
Hamburgo

•

O sub-centro de Informática da Educação Jacob KroeffNeto ocupa uma sala ampla da
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escola municipal de Ensino Fundamental do mesmo nome localizada em Novo Hamburgo,
Rio Grande do Sul, na rua Cururipe, no 80, bairro Rincão . Funciona em dois turnos, atendendo
as crianças dos 5° e 6° níveis da Educação Infantil e as quatro séries iniciais do ensino
fundamental. Essa escola deseja se engajar com os objetivos dos pais, alunos e professores,
bem como promover a construção integrada dos conhecimentos, partindo daquilo que a
criança sabe, dentro de uma lógica questionadora e participativa, com o objetivo último de
formar cidadãos.
O sub-centro, embebido e engajado com os princípios e os objetivos dessa escola,
inicialmente começou a atender os alunos das escolas municipais da região, a saber: E . M .
Jacob K. Neto; E . M . Getúlio Vargas; E . M . José Bonifácio; E . M . João Goulart e E . M.
Antônio Benfica Filho. Em 1993, foi criado outro sub-centro de Informática da Educação na
Escola Municipal Antônio Benfica Filho, à qual foi vinculada a E . M . João Goulart.
No ano de 1997, o MEC lançou o projeto Estadual de Informática da Educação, para o
qual a escola enviou um projeto de adesão e foi contemplada com um laboratório de dezesseis
computadores, impressora, scanner, entre outros recursos. E, em contrapartida, a escola ficou

•

responsável pela montagem da sala e pelas instalações exigidas para o mesmo, que ainda não
chegaram.
Em 1998, o centro foi contemplado com um projeto da OEA , oportunidade em que o
sub-centro recebeu mais quinze computadores, além de poder dispor do sinal do NTE para
usar a internet.
O laboratório está organizado em uma sala ampla pintada de verde-amarelo, com arcondicionado, quinze computadores, um servidor e uma impressora distribuídos ao longo de
três paredes da sala. Os computadores estão ligados em rede e têm acesso à internet, usando o

•

próprio sinal do CEPIC. Além disso, a sala é mobiliada com uma mesa fixa, ao longo da
parede, para colocar os computadores, uma mesa de trabalho e reuniões ao centro e cadeiras
estofadas simples.
No laboratório trabalham duas coordenadoras que auxiliam as professoras de sala de
aula em suas atividades no laboratório e/ou desenvolvem atividades e/ou projetos com alunos
do currículo normal e em parceria com professoras de sala de aula. Com outros alunos
desenvolvem projetos no turno inverso, como é o caso, por exemplo, do projeto
"Metamorfose" e "Animais de Estimação" desenvolvidos ao longo do ano passado, entre

•

outras atividades .
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4.3.2 Sub-centro

de Informática da Educação Antônio Benfica Filho de Novo

Hamburgo

O sub-centro de Informática Antônio Benfica Filho da Escola Municipal de mesmo
nome atende crianças do 5° e 6° níveis da Educação Infantil e das séries iniciais do Ensino
Fundamental e foi construído na Rua Alfredo Ebert, n. 358 .
Esta escola, pela sua proposta pedagógica, busca o desenvolvimento global dos
educandos através do envolvimento de toda a comunidade escolar no processo educacional,
em especial, se destaca pela postura profissional de seus educadores que ensejam o desafio
pelo novo e diferente em sua prática educativa, bem como a transformação dos saberes e das
realidades de seus educandos para, assim, educar cidadãos pensantes e criticas. Para alcançar
esses objetivos a escola buscou, nos últimos anos, organizar o currículo a partir de eixos
temáticos e de projetos de aprendizagem, à maneira do projeto AMORA do Colégio
Aplicação da UFRGS .

•

O Sub-centro de Informática da Educação busca ser um suporte a mais na escola para
levar adiante essa proposta pedagógica, tendo uma participação ativa, no sentido de trazer
para a vida escolar toda a discussão e proposta de trabalho do NTE de Novo Hamburgo .
O laboratório de Informática da Educação fica em um dos pavilhões da escola, com
tranca de reforço na porta e grades nas janelas, no meio do espaço escolar. O local do
laboratório é uma sala de aula comum, porém especialmente adaptada para essa atividade, de
modo que as instalações dos computadores em rede e a própria rede elétrica corressem pelas
paredes laterais da sala. As mesas são fixas, contra as paredes, sobre as quais se encontram
quinze computadores, um servidor, uma mini-câmera de vídeo, um scanner, uma impressora,

•

ambiente de rede local, bem como ligação discada à INTERNET, uma escrivaninha para o
professor, um quadro branco e cadeiras estofadas simples.
Uma das caracteristicas do atendimento informático dessa escola é que, em geral, a
turma normal de aula é dividida pela metade. Assim, como as atividades escolares, em sua
maioria, são desenvolvidas por meio de projetos de aprendizagem, os grupos se alternam no
laboratório: um deles fica só com a coordenadora do laboratório e o outro grupo fica com a
professora ou com a professora substituta, desenvolvendo outra parte do projeto. Ou seja,
enquanto um grupo usa o laboratório para desenvolver seu projeto, outro grupo fica na sala de

•

aula fazendo pesquisa bibliográfica sobre o mesmo projeto e/ou montando o esquema geral do
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mesmo. Desse modo, a coordenadora do laboratório prectsa se inteirar e trocar
constantemente informações com todas professoras para discutir com elas o suporte
informático que pode oferecer aos professores e alunos da escola, em seus diferentes projetos.
Entre as principais dificuldades detectadas, podemos destacar a de: integrar a
informática com projetos de aprendizagem em séries iniciais;

democratizar o acesso e a

qualidade de acesso à INTERNET; o despreparo do professor, mesmo depois dos onze anos

•

de uso do computador na escola.189

4.2.6 Colégio Pastor Dohms de Porto Alegre

O Colégio Pastor Dohms, situado na Rua Américo Vespúcio, n° 83 , no bairro
Higienópolis, em Porto Alegre, foi fundado em 1931 por moradores do bairro e hoje está
ligado à Rede Sinodal de Escolas Particulares. Essa escola, em nivel de educação infantil,
atende crianças dos 2 aos 6 anos de idade em diferentes etapas, além de oferecer aos pais a

•

opção do atendimento em turno integraL
Além disso, oferece o ensino fundamental completo, bem como o ensino médio diurno
e noturno, com ênfase na formação científica humanística, no ensino por projetos e no
currículo "bilíngüe - português I alemão".
A pesquisa pedagógica do Colégio Pastor Dohms objetiva: a) a construção do
conhecimento, enfatizando o desenvolvimento das operações de pensamento; b) a propagação
da aprendizagem a partir do desenvolvimento das habilidades mentais; c) a ênfase na
construção do raciocínio lógico, da autonomia e da criatividade. 190

•

Para perseguir esses objetivos, a instituição orienta suas ações pedagógicas pelo livro:
"Ensinar a Pensar" do L E. Raths, editado pela EDU, em 1976, e reinterpretado na escola
pela professora Lia Kappel.
Além disso, é intenção do Colégio experimentar todo ato inovador, pnmetro em
pequenos grupos, para, só depois, transformá-lo em prática pedagógica regular, bem como
propiciar um bom relacionamento professor/aluno, objetivando o desenvolvimento afetivo das
pessoas.

•

As atividades especiais, normalmente desenvolvidas na forma de projetos e oficinas,
também têm um papel de fundamental importância na proposta do Colégio. "Nelas, toda a
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comunidade dos alunos busca a complementação ou o aprofundamento de suas atividades
regulares" 19 1 .
O Colégio dispõe igualmente de uma moderna planta de informática, que visa
informatizar a parte administrativa e pedagógica do Colégio, bem como oferecer, à sua
clientela, dois laboratórios de informática para uso dos professores em aula e um minilaboratório de informática na biblioteca, além de disponibilizar

em cada sala de aula um

computador ligado em rede e com acesso à internet .

•

Nossa escola tem aulas de informática nos 3 níveis de ensino: Infantil, Fundamental e Médio. As aulas são
desenvolvidas no Laboratório de Informática juntamente com as professoras de cada turma que trabalham
conteúdos de sala de aula, usando principalmente, softwares educacionais e o Office da Microsoft
,com algumas turmas mais adiantadas. Nas s•s, 63 s e 7"s séries tem uma disciplina de informática, com 2
aulas semanais, durante um trimestre em cada ano. Nessas aulas trabalhamos softwares de programação,
multimídia e internet. 192
Como podemos ver, o Colégio Pastor Dohms, em seu mundo da vida educacional,
busca pensar, a seu modo, no presente e no futuro de seus educandos, alicerçados nos ideais
humanos, morais e cívicos do homem do século XXI, como também busca debater os mais
diferentes temas com o auxílio dos modernos recursos tecnológicos, pedagógicos

e

metodológicos.

4.3.4 Colégio La Salle- Nossa Senhora das Dores de Porto Alegre

O Colégio Particular La Salle - Nossa Senhora das Dores, localizado no centro de
Porto Alegre, mais precisamente na rua Riachuelo, n° 800, atende o público de Porto Alegre
em nível de Educação Infantil e toda a Educação Básica.
Enquanto Colégio confessional, essa instituição educativa, como todas as escolas
lassalistas, almeja construir, por meio da educação, "uma sociedade constituída por indivíduos
livres, responsáveis, solidários, participativos, autônomos e com consciência cidadã."

193

O Colégio La Salle - Nossa Senhora das Dores, procurando encarnar essas idéias em
sua prática educativa, busca fazer do seu ato educativo um processo dialógico contínuo e
progressivo, com o objetivo de possibilitar ao educando um crescimento integral da pessoa
humana em comunidade.

•

Para levar esses objetivos à prática, a comunidade educativa do Colégio Dores busca
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pnonzar conteúdos e processos que favoreçam a aquisição de conhecimentos básicos, a
preparação científica, o desenvolvimento de habilidades e competências, tomando a pessoa do
aluno capaz de interagir com as diferentes tecnologias do mundo da informação e do
conhecimento. Além disso, buscam preparar os educandos para o exercício da cidadania e do
mundo do trabalho, bem como educar para: a amizade, a participação, a solidariedade, o
respeito a si mesmo, aos outros e à natureza.
Para buscar alcançar esses objetivos, o Colégio se apóia em metodologias que
favoreçam o aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Bem
como a instituição parte do princípio de que "a apropriação e a produção do conhecimento se
realiza por meio da contextualização e da interdisciplinaridade, de forma crítica, procurando

I

tomar cada pessoa humana sujeito de seu próprio crescimento" 194 .
Nesse processo de construção do conhecimento, o Colégio também dá grande

I

importância aos recursos tecnológicos da informação e da comunicação. Assim, o colégio
possui três laboratórios de informática interligados em rede e à internet, além da

I
•l
I
I
I

informatização dos outros setores da escola. O coração desse projeto se encontra na
biblioteca, por onde os alunos têm acesso aos diferentes serviços na área e podem desenvolver
sua pesquisa no local e/ou à distância. Além disso, o Colégio tem uma pesquisa em
andamento para tornar a educação do Colégio à distância.
No currículo regular, o Colégio oferece aos alunos da Educação Infantil e da 1a série
do Ensino Fundamental o acesso ao Laboratório de Informática três vezes por semana, com
projetos específicos para cada faixa etária. Os alunos de 2a série à 6a série do Ensino
Fundamental,

dependendo

da

série,

têm

aula

de

informática

semanalmente

ou

quinzenalmente. Já os alunos das 7a e ga séries do Ensino Fundamental e da l a e 2a séries do

•I

Ensino Médio têm aulas de Informática organizadas por meio de atividades extra-classe
(cursos).
Analisando as práticas de uso dos recursos informáticos nas escolas pesquisadas e seus
princípios e objetivos programáticos, observamos outra contradição interna nas próprias
instituições pesquisadas, que se toma mais gritante nas instituições que não trabalham com a
formação e/ou capacitação continuada e/ou em serviço, e menos forte nas instituições que
trabalham sistematicamente com a formação e/ou capacitação continuada e/ou em servtço,
como as próprias sub-seções deixaram transparecer claramente ao longo dessa análise.

•

Outra contradição emerge na medida em que se olha comparativamente as instituições
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pesquisadas, ainda que esse não seja nosso objetivo maior. Mas ficam nítidas as diferenças de
uso dos recursos informáticos nas escolas pesquisadas e dessas em relação às suas agências
formadoras, mesmo que todas estejam preocupadas com o uso dos recursos da informação e
da comunicação, como o desvelam as sub-seções de cada experiência teórico-prática aqui
descrita e analisada.

4.4 ALGUNS ESQUEMAS E/OU CATEGORIAS TEÓRICAS, DE NATUREZA PIAGETIANA, QUE
SE APRESENTARAM, NA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE, NO
PROCESSO DE FORMAÇÃO E/OU CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES EM INFORMÁTICA
DA EDUCAÇÃO

Ao longo do capítulo quatro procuramos descrever, explicar e analisar o mundo da
vida de alguns organismos específicos, de nosso Estudo de Caso, envolvidos com as teorias e

•

práticas de formação e/ou capacitação de professores em Informática da Educação. Agora,
procuramos caracterizar rapidamente os diferentes sujeitos participantes de nossa pesquisa de
campo, em seus diferentes níveis. Essa caracterização envolve todos sujeitos participantes da
pesqu1sa

que,

de

um

modo

geral ,

são

professores

formadores,

professores

formados/multiplicadores, professores/coordenadores do uso da informática nas escolas,
professores/coordenadores dos laboratórios de informática da Educação nas escolas e
professores de sala de aula. E, por outro lado, essa caracterização envolve os anos de
experiência

•

dos diferentes sujeitos

na área, bem como o tipo de formação inicial e

continuada que possuem, como o quadro síntese que segue o explícita muito bem:

Características dos sujeitos participantes de pesquisa de campo
Professores

Formados/multiplicadores e

Coordenador/laboratórios

formadores:

Formados/coordenadores:

e Formados/sala de aula:

- metade doutores e metade - professores graduados;
mestres;

- doze anos de experiência;

- dez anos de experiência;

-

-

•

em

geral,

em

geral,

informatas

informatas, educadores das diferentes áreas.

- professores graduandos e
normalistas;
e - oito anos de experiência;
- em geral, professores das
diferentes áreas.

psicólogos e educadores .

-

.
. .
Quadro n. 08: Caractenzaçao geral dos SUJeitos participantes da pesqUisa
.
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Feita essa caracterização geral dos sujeitos participantes de nossa pesquisa de campo,
fomos igualmente impelidos, por questões éticas e estéticas, a construirmos um quadro no
qual identificamos, com códigos, os sujeitos, as instituições, os níveis de participação e os
instrumentos aplicados aos participantes de nossa pesquisa de campo. Desse modo, a análise,
interpretação e compreensão das informações recolhidas por meio das entrevistas semiestruturadas, das observações semi-dirigidas e dos questionários abertos procurou resguardar
as instituições e os sujeitos participantes desse Estudo de Caso .

•

Por esse motivo, o leitor encontrará no quadro n. 09 cada sujeito da pesquisa
identificado por um número romano escrito por extenso e que, enquanto tal, pode funcionar
como um pseudônimo. As instituições serão identificadas por uma letra maiúscula, podendo
uma mesma instituição ser identificada por duas letras maiúsculas, para possibilitar ao leitor a
identificação de quem formou quem e, assim, facilitar a construção das relações possíveis
e/ou necessárias para a devida compreensão dessa análise. Quanto ao lugar social ocupado
e/ou o nível de participação de cada sujeito participante da pesquisa, identificaremos com as
letras: PF - os professores formadores; PM - os professores multiplicadores; PC - os

•

professores coordenadores; PL - os professores dos laboratórios de informática das escolas; e
PSA - os professores de sala de aula e/ou os prof. Regentes. Já os instrumentos serão
identificados pelas letras minúsculas: ese - quando forem entrevistas semi-estruturadas; osd quando forem observações semi-dirigidas; q - quando se referirem aos questionários abertos.
E, para separar uma informação da outra, usamos uma 'contra barra'.

•

•

Nome

Instituição

Nível de

Instrumentos

dos stücitos

participante

participação

aplicados

Primeiro

A

Prof. formador

Entrevista s.e.

Segundo

A

Prof. formador

Entrevista s.e.

Terceiro

A

Prof. formador

Entrevista. s.e.

Quarto

A

Prof. formador

Entrevista s.e.

Quinto

B

Prof. formador

Entrevista s.e.

Sexto

B

Prof. formador

Entrevista s.e.

Sétimo

B

Prof. formador

Entrevista s.e.

Oitavo

B

Prof. formador

Entrevista s.e.

Nono

B

Prof. formador

Entrevista s.e.
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Décimo

B

Prof. formador

Décimo Primeiro

NC

P. multiplicador

Entrevista s.e.
ese/osd
'

•

•

•

•

Décimo Segundo

NC

P . multiplicador

ese/osd

Décimo Terceiro

NC

P . multiplicador

ese/osd

Décimo Quarto

NC

P. coordenador

Entrevista s.e.

Décimo Quinto

BID

P. coordenador

Entrevista s.e .

Décimo Sexto

B/E

P. coordenador

Entrevista s.e.

Décimo Sétimo

NF

P. de laboratório

Osd/q

Décimo Oitavo

NF

P. de laboratório

Osd/q

Décimo Nono

NG

P. de laboratório

Osd/q

Vigésimo

NG

P. de laboratório

Osd/q

Vigésimo Primeiro

B/D

P. de laboratório

Osd/q

Vigésimo Segundo

B/E

P. de laboratório

Osd/q

Vigésimo Terceiro

BID

Prof. de sala de au la

Questionário

Vigésimo Quarto

B!D

Prof.de sala de aula

Questionário

Vigésimo Qu into

B!D

Prof.de sala de aula

Questionário

Vigésimo Se>..'to

B/D

Prof.de sala de aula

Questionário

Vigésimo Sétimo

BIE

Prof.de sala de au la

Questionário

Vigésimo Oitavo

B/E

Prof.de sala de au la

Questionário

Vigésimo Nono

B/E

Prof.de sala de au la

Questionário

Trigésimo

B/E

Prof.de sala de aula

Questionário

Trigésimo Primeiro

NF

Prof.de sala de aula

Questionário

Trigésimo Segundo

NF

Prof.de sala de aula

Questionário

Trigésimo Terceiro

NF

Prof.de sala de aula

Questionário

Trigésimo Quarto

NF

Prof.de sala de aula

Questionário

Trigésimo Quinto

NG

Prof.de sala de aula

Questionário

Trigésimo Sexto

NG

Prof.de sala de aula

Questionário
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Trigésimo Sétimo

A/G

Prof.de sala de aula

Questionário

Trigésimo Oitavo

A/G

Prof.de sala de aula

Questionário

Trigésimo Nono

H

Formando

Entrevista. s. e.

Quadragésimo

c

P. coordenador

Entrevista. s. e.

. .
..
Quadro n. 09 : Os SUJeitos e as mstitUições partiCipantes da pesqmsa, bem como a função que cada
sujeito ocupava e os instrumentos aplicados aos mesmos

•

Desse modo, caracterizados e identificados todos os sujeitos, grupos e sub-grupos de
sujeitos participantes da pesquisa e ordenadas as informações com base na teoria, nos
objetivos e nas teses desta pesquisa,

iniciamos uma "leitura flutuante" de todo o material

coletado, no intuito de apreender as idéias centrais e/ou os esquemas e/ou as categorias
teórico-metodológicas que orientavam as falas e as ações dos sujeitos envolvidos nesse
mundo da vida formativo, como já explicitamos na sub-seção 3.3.5 .
No final dessa mesma seção, organizamos um quadro, quadro n. 06, com os princípios
e as categorias que emergiram da coleta das informações, considerando a teoria,os objetivos e

•

as teses desse Estudo de Caso, que agora iremos descrever, analisar, interpretar e
compreender
É verdade que, depois de várias tentativas de categorização empírica dos achados dessa
pesquisa de campo, achamos melhor estruturar esses princípios, essas categorias e/ou os
esquemas que emergiram das informações recolhidas a partir dos depoimentos dos diferentes
sujeitos, quer em função da multiplicidade dos achados, quer em função da multiplicidade de
sentidos de que os mesmos se revestiram. Mas tomamos o cuidado de identificar cada sujeito
a partir de seu mundo da vida institucional e funcional, entre outras informações que o leitor
poderá, sempre que necessário, consultar, a partir do pseudônimo - em número romano - de
cada sujeito da pesquisa no quadro n. 09, logo acima.
Portanto, dividimos e abordamos as teorias e as categorias que se fazem presentes no
mundo da vida das práticas de formação e/ou capacitação de professores em Informática da
Educação por meio das falas dos diferentes atores pesquisados. Assim procuramos,
inicialmente, partir dos princípios e das categorias e/ou esquemas, dos próprios sujeitos da
pesquisa, procurando sempre deixar que os mesmos descrevessem ou falassem de suas
compreensões teóricas dos princípios e categorias privilegiadas em sua ação educativa. A
partir dessas informações, buscamos fazemossa interpretação e re-interpretação na forma de

•

considerações sobre os fundamentos teóricos desse estudo .
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Nesse sentido, iniciamos nossa análise, desenvolvendo os diferentes entendimentos
que os próprios sujeitos pesquisados têm sobre o que é uma teoria. De fato, o que muitas
vezes um sujeito entrevistado entendia por teoria não coincidia com o que o outro entendia
sobre a mesma. Por isso, procuramos entender essas diferentes compreensões que os sujeitos
das mesmas e/ou das diferentes áreas tinham sobre o que era uma teoria, como o depoimento
que segue nos revela.
[... ] Um outro problema sobre o qual eu até já escrevi e identifiquei há vários anos que para ciência da
educação, o que a ciência da educação considera uma teoria para nós em ciência da computação muitas
vezes não é. Teoria para nos é uma coisa que é possível de ser formalizada e computada, então ela tem que
ter um modelo matemático por trás que a explique, se não eu não consigo computar isso na máquina. Então
por isso que eu chamei a disciplina de paradigmas educacionais e não de teorias educacionais. [... ] Piaget
tem modelos matemáticos para explicar qual é a lógica operatória da criança, há uma lógica, então aquilo ali
fica tratável em informática [... ] 195

Com base nesse depoimento, tivemos o cuidado de procurar abordar as teorias, sempre
a partir e dentro da lógica das ciências da educação. Ou seja, descrevemos e analisamos a
maneira como nessa nossa pesquisa de campo a teoria de Piaget é entendida, principalmente
por meio dos princípios e das categorias e/ou os esquemas privilegiados pelos diferentes

•

sujeitos em seus processos de formação de professores em Informática da Educação. E, nesse
processo de apropriação teórico-prática do autor, tivemos a oportunidade de conviver com
estudiosos piagetianos muito convictos e que insistiram na necessidade de se fazer sempre
esse embasamento teórico, a partir dos próprios escritos de Piaget, para, assim, buscar
aprofundar e explicitar mais e melhor a epistemologia genética nos diferentes momentos e
movimentos da aprendizagem, auxiliados pelos modernos recursos tecnológicos.

•

E eu não gosto dos autores que explicitam, eu nunca gosto de ler autores que ex-plicitam, eu gosto de
procurar explicitação diretamente nos autores das teorias, entende porque a educação se vale muito, os
professores estão sempre pedindo me dá um autor, eles querem livros, mas esses livros são um filtro que a
compreensão do autor dá [da teoria de outro autor]. E eu prefiro sempre ver diretamente no autor[ ... ] 196

Mas, essa convicção não impediu que os mesmos também privilegiassem

outros

autores que estudaram Piaget ou estudaram as aplicações educacionais da teoria de Piaget, o
que é possível de ser feito, já que esse pensamento enseja uma grande fecundidade.

•

[...] Piaget tem uma posição que nós precisamos de um século para digerir e para aplicar. Por exemplo, como
é a epistemologia da física, a epistemologia da biologia, a epistemologia da matemática, a epistemologia da
sociologia, enfim, tem uma série de tratados de epistemologia de cada uma dessas áreas e fora isso tem toda
a parte de ensino, que é uma parte fundamental, e que é desenvolvida pela psicologia genética. A psicologia
genética é o suporte a fonte onde ele colhe os dados, para assim poder fazer a sua teoria, a do modelo teórico
da epistemologia genética.197
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Agora, como é que eles entendem essa teoria? A ma10na dos sujeitos pesquisados
partiram do princípio de que ninguém ensina ninguém e de que, no processo educativo, se faz
necessário deslocar, descentrar, o eixo do professor para o aluno, como também se faz
necessário deslocar o eixo do ensino para o eixo da aprendizagem, porque, segundo esses
sujeitos, o conhecimento no sentido piagetiano é construído e reconstruído constantemente.
[... ] Piaget se preocupou em saber como o ser humano constrói o conhecimento científico e esta é a questão
dele. Como é que o ser humano constrói conhecimento cientifico? Então é bastante restrita e limitada, é
pontual, é com o conhecimento científico que ele está preocupado. Então como funciona o pensamento do
homem na construção do conhecimento científico, na produção do conhecimento científico. Mas só que esse
conhecimento científico não vai mais ter a feição atomista de sua época. Ele o abre para a fisica da
relatividade, esse conhecimento cientifico não é mais a matemática, a geometria Euclidiana, ele se abre prá
discutir novos espaços que o espaço Euclidiano não dá conta. [... ] 198

E, hoje, os pesquisadores na área se perguntam como os educandos constroem o
conhecimento científico auxiliado pelas modernas tecnologias, inclusive auxiliados pela
inteligência artificiaL

•

Então uma corrente que a gente estudou bastante e com a qual a gente tentou trabal har foi Piaget. Já ha-via
um grupo lá na UFRGS, que trabalhava, tendo Piaget como inspiração para construção dos sistemas
inteligentes. A grande novidade era essa idéia base de Piaget que a inteligência é uma estrutura que se
constrói e na inteligência artificial tradiciona lmente se trabalhava com a inteligência artificial como se essa
fosse wna propriedade atribuída ou não aos sistemas. Então a gente pensou em analisar toda a noção da
inteligência de Piaget, a construção do que acontece ao longo do tempo no ser humano, em especial na
criança que constrói seu pensamento para aplica-la a inteligência artificia L [... ] 199

Esse princípio piagetiano da construção, em sua base teórica e prática, segundo as
informações coletadas para essa pesquisa, pode ser resumido no quadro que segue:

o

•

PRINCÍPIO

Em que consiste?

DA

CONSTRUÇÃO

Como aparece no trabalho?

- Piaget se preocupou em investigar acerca da - "Nos estamos preocupados de como o aluno
origem do desenvolvimento e da organização constrói o conhecimento" .
do conhecimento humano .

- "Os educandos constroem o conhecimento

- Ele fez a investigação de forma lógica e na medida em que buscam responder suas
mediante processos de desequilibração e re- dúvidas e questionar suas certezas" . (Projetos
equilibração.

de Aprendizagem)

Quadro n. lO: Em que consiste o pnncíp10 da construção e como os suJeitos se referem ao mesmo?

Feito esse deslocamento da ênfase, se faz necessário questionar: como o sujeito
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aprende e processa essa aprendizagem? Segundo os teóricos piagetianos, que participaram de
nossa pesquisa de campo, o conhecimento é construído na interação, na colaboração, na
tomada de consciência, enfim, no processo de desequililibração e reequilibração, como
mostram os depoimentos que seguem.
Bom, nós temos como base fundamental , sem dúvida, a teoria de Piaget. Ela é o sustentáculo do processo na
medida em que se acredita, que se conhece interagindo né, não há possibilidade de se construir
conhecimento sem interação [... ]200 .
Piaget na epistemologia genética trabalhou profundamente o conhecimento desde a biologia. E desde o
nascimento da inteligência da criança ele enfatiza a dimensão social porque a teoria dele é interacionalista,
tudo está baseado na interação, ele não privilegia nem o sujeito, nem o mundo objetivo, ele diz que o
importante é a interação de um sujeito cognoscente com o mundo a ser conhecido, então é uma
epistemologia interacionista e sendo interacionista tem que privilegiar o social porque o ambiente não é só o
mundo natural. [... ]201

E mais, nesse processo de desiquilibração e reequilibração, todos aprendem e todos
ensinam interativamente.
[... ] para se poder ter processos interativos diferenciados sem hierarquia né, então todos aprenderiam e todos
ensinariam. Assim poderiamos dizer que as trocas interativas são o forte do processo. [... ]202

•

Mas, todo esse processo de construção interativo, por vezes, também não está claro o
suficiente para os próprios professores orientadores ao articularem suas ações educativas,
exigindo dos mesmos tempo e disposição para rediscutir aspectos dessa base teórica na ação .
[ ... j tínhamos reuniões e debates sobre temas como interação, o conceito de interação como é que se via isto,
as formas de interação então a gente pesquisou bastante sobre isso, a gente subdividiu capítulos de livro, que
cada um levava como tema para estudar e depois cada um trazia aqui seu estudo para discutir nessa mesa e
debater com os colegas do grupo. [...] 203

Esse debate e essa discussão se fazem necessários, principalmente, quando se quer

•

criar um novo aplicativo computacional e se quer usar a base teórica piagetiana, como era o
caso dos professores pesquisadores, que buscavam princípios e categorias desse teórico para
construírem, na área da inteligência artificial, ambientes de aprendizagem abertos e
interativos. Ou ainda, quando buscavam no meio informático e, mais especificamente, quando
procuravam, nos ambientes computacionais de rede, privilegiar atividades interativas.

•

[... ]Então nós estamos usando para a parte da interatividade a experiência de hipertextualidade, então para
desenvolver essa experiência de hipertextualidade nós estamos trabalhando com HTML ou qualquer
linguagem de formação de noção, a gente tem também trabalhado com o Java Script, sendo que Java script a
gente trabalha através do ambiente do driver porque isso tem que ser transparente para os professores ou
seja, para nós, porque o professor não tem que aprender a arrumar[ ... ] 204
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O quadro que segue procura resurrur comparativamente esse princípio piagetiano da
interação em sua concepção teórica e prática:

o

PRICÍPIO

DA

Em que consiste?

INTERAÇÃO
Como aparece no trabalho?

-Para explicar a origem, o desenvolvimento e - Os sujeitos estabelecem interações com o

.

a representação do conhecimento, Piaget parte meiO, os professores, os alunos e outros
de uma concepção interacionista.
concepção,

Nessa

Piaget

pesquisadores.
privilegia

a - Mútua ajuda.

interação de um sujeito cognoscente com um
mundo

a ser conhecido que,

de forma

- "Piaget privilegia processos interativos nos
quais todos aprendem e todos ensinam" .

esquemática, poderia ser representado dessa
- "Nesse trabalho interativo as trocas são o

~

forma : S..._ O.

forte do processo" .
Quadro n. ll: Em que consiste o pnncípio da Interação e como essa mteração ocorre na prática diária?

•

E, nesse processo interativo de se formar o professor em Informática da Educação, os
professores

formadores

buscam

em

Maturana

outra

categoria

importante

para

o

desenvolvimento de todo esse processo interativo que envolve, inclusive, a questão da autoria.
[... ] Isto aí teve também um suporte nosso para mim fundamental porque eu sou bióloga do Maturana, né. E
a medida em que o Maturana trabalha muito com a questão da autoria, embora ele não se ligue diretamente
com uma autoria em questão de ambientes informatizados mas ele passou a ser importante para nós porque
autoria é importantíssima num ambiente informatizado, principalmente se ele estiver trabalhando com
INTERNET, na medida em que ali fica claro e se explícita [a idéia de] que todos são autores de alguma
coisa né, e o texto passa a ter uma outra característica. Então aquele que fa z o texto, também pressupõe que
ele vai ter uma volta do mesmo, na medida em que aqueles que lêem o texio poderão interferir nesse texto
através de processos interativos. E essa interferência pode ser aceita e se for aceita, provavelmente vai fazer
com que o texto assuma uma outra dimensão, então aí nós estaríamos ligando processos cooperativos né, em
que as pessoas cooperam, realizam operações diferenciadas e em conjunto.205

De fato, essa construção do conhecimento, além de se processar pela autoria e na
interação, também ocorre pela colaboração e cooperação dos sujeitos, como revela a fala que
segue e que é extraída de uma das entrevistas semi-estruturadas dessa pesquisa.
[... ] assim, alguém coloca um tex1o né, faço uma nova cópia, rubrico ali e se as pessoas acham que ficou
melhor do que o anterior, nós passamos aquele anterior como base de dados né, que seria um arquivo morto
e ficamos com essa [nova versão] e vamos trabalhar nela. Então, de um processo só colaborativo, ou seja,
de levantamento de dados, agora partimos para um processo de construção de conhecimento por meio de
processos cooperativos. [.. .]206

•
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E esse processo colaborativo e cooperativo dos sujeitos entre si inclusive leva alguns
professores formadores a buscarem fazer algumas aproximações teóricas entre Piaget e
Vygotsky.

•

[... ]Eu acho que o universo de educação à distância, as ferramentas que eu tenho criado são muito propícias
para isso. E mais, criar esses trabalhos colaborativos e até se perguntar; Bom o que eu posso fazer com isso?
Aliás em um desses ensaios a gente viu que; pô, essa também foi uma das boas sacadas do Vygotsky. Então,
dentro do modelo de educação à distância, começar a trabalhar com pares e/ou em grupo. Não que isto
destoe do que Piaget falou. Não, não destoa, mas eu acho que ele [Vygotsky] deu uma ênfase muito forte a
essa relação de mediação. [.. .]207

Mas, para que ocorresse efetivamente essa colaboração e cooperação, enfim, essa
interação piagetiana, os sujeitos pesquisados se deram conta de que precisavam afinar seus
sistemas de referência, bem como precisavam se abrir para o novo e o diferente, para que os
sujeitos participantes dessas interações pudessem vivenciá-las nas suas práticas educativas.
[...]um outro forte é de que as interações pressupõem relações entre o teu sistema de referência, ou o que tu
já conheces e aquilo que tu passas a conhecer e a idéia é de que só há realmente wn processo de construção
quando tu estabeleces novas amarras daquilo que tu já conheces, então tu modificas o teu sistema de
pensamento. de níveis de coordenações de idéias que tu já tens. 208

•

Questão que fica ma1s clara no quadro comparativo n. 12, no qual procuramos
explicitar isso a partir da categoria da assimilação:

CATEGORIA
Em que consiste?

DA

ASSIMILAÇÃO
Como aparece no trabalho?

- No processo cognitivo, a assimilação ocorre - "Como é que eu envolvo o aprendiz em
"quando o sujeito modifica o objeto para processos interativos capazes de provocar
poder conhecê-lo" .

novas relações e com isso faz com que ele
assimile esses novos conceitos e/ou relações".

' .
Quadro n. 12: Em que consiste a categona da assmulação e como os suJeitos a percebem na praXIs?

. .

Essa atitude assimilatória, no processo de ensino-aprendizagem, exige que o professor
e/ou o educador mude e qualifique suas formas de desequilibrar e reequilibrar os aprendizes.
Ou seja, exige que os mesmos façam perguntas inteligentes a seus aprendizes, o que, segundo
os professores formadores e pesquisadores, exige que o professor conheça seus alunos e tenha
a pericia necessária para saber quando, como e o quanto pode e deve desequilibrar seu
aprendiz, para que esse seja capaz e queira buscar um novo equilíbrio. Só assim,

•

l39

[... ] ele faz um processo de aprendizagem ou até um processo de acomodação e esse é para mim o grande
lance do professor, e/ou a grande tarefa do professor, é o de fazer perguntas inteligentes e essas perguntas
inteligentes sempre serão desequilibradoras, mas elas são inteligentes até que ponto? Elas são
desequilibradoras até o momento em que, aquilo que é problematizado é possível de ser resolvido porque se
é um problema de âmbito tão grande que o aluno diz que isso ele não consegue resolver, e aí ele
imediatamente se retrai e aquilo, para ele passa a não ser mais um problema desafiador. [... f 09

Para associar essas falas com a categoria da acomodação, explicitada na parte teórica
desse estudo, elaboramos o quadro comparativo que segue:

CATEG O RIA DA ACOMODAÇÃO
Como aparece no trabalho?

Em que consiste?

-No processo cognitivo, a acomodação -"E essa é uma das preocupações do curso: quando e
ocorre "quando o sujeito se modifica quanto eu devo desequilibrar o aluno para que ele se
para poder conhecer algo".

sinta à vontade de buscar um novo equilíbrio, e essa
vontade significa então ele fazer um processo de
aprendizagem ou até um processo de acomodação

•

[ .. ]" .
. .

Quadro n. 13 : Em que constste a categona da acomodação e como os sujettos a percebem na práx1s?

Uma das participantes de nossa pesquisa, em sua entrevista semi-estruturada, diz que
ela, em sua tese doutoral, trabalha isso dialeticamente, quando discute os campos adquiridos,
os campos de intencionalidade e os campos de possibilidade dos sujeitos na construção de seu
conhecimento.
[.. .] Assim quando esse sujeito tenciona esses campos adquiridos ele entra em desequilíbrio. E todo processo
de apoio que a gente fa z, de ajuda na reequilibração ele acaba num outro campo de possibilidade que é
diferente daquele que o meio campos já adquiriu, isso é, teoria de Piaget. Então quando ele consegue
atualiza novos possíveis. isso e a teoria dos possíveis né, aqui lo passa a ser um novo campo adquirido e que,
de alguma fonna é novamente tencionado. Então isso é o processo que o Piaget define como processo de
desenvolvimento e de aprendizado 21 0

Agora, o grande desafio da maioria dos sujeitos pesquisados era o de desequilibrar os
professores que faziam os cursos de formação e/ou capacitação de professores em Informática
da Educação, para que esses entrassem em novos processos de interação, novos sistemas de
assimilação, coordenação e construção de conceitos, porque, segundo eles, os professores
formandos e multiplicadores só mudarão sua prática se os formadores interagirem com eles a
partir de uma nova prática .

•

l40

•

[... ]um curso no qual a gente quer propor uma inovação ele já tem que ter um formato inovador, a gente não
pode propor que as pessoas inovem e a gente faz o tradicional porque é a própria vivência do curso que
também te faz tomar consciência de uma série de coisas sobre a tua ação. Então se a gente vai fazer um
curso onde a gente usa prioritariamente o ato de ensinar, de ditar informações, (deves fazer isso, as coisas
devem ser desse ou daquele jeito e depois pedes para a pessoa: Agora tu vais fazer tudo de forma inovadora,
isso é um contra-senso, é uma incoerência. Então nós, como docentes, temos que procurar formas
inovadoras, formas diferentes de propormos e isso é o nosso grande desafio, né? [.. _f 11

Esse processo de inovação atinge e/ou desequilibra, por vezes, o próprio formador e

...

sua prática, mas os sujeitos pesquisados entendem que isso faz parte do processo. Aliás, para
que o processo de mudança atinja todos os envolvidos e/ou ocorra na prática formativa, essa
mudança precisa ocorrer primeiro entre os formadores, porque, se eles não vencerem suas
resistências por meio de um processo desequilibrador, dificilmente colocarão educativamente
o outro em desequilíbrio, como o revela a fala de um dos entrevistados.
[... ) Nós estamos no primeiro ano de uma efetiva implementação desse projeto, e até agora o que nós
conseguimos foi desestabilizar parte do grupo do centro. Então nós estamos naquele momento de revolta
absoluta, onde todos acham que dão uma aula maravilhosa, e que sempre funcionou, [... f 12

•

De forma resumida, todo esse processo de desequilibração e reequilibração com base
em nossa análise teórico-prática pode ser apresentado no quadro que segue:

DESEQUILIBRAR

E

REEQUILIBRAR

Em que consiste?

Como aparece no trabalho?

- Para Piaget, pela equilibração se efetivava -

Os

professores

deixam

desafios

nos

fundamentalmente o processo de construção trabalhos dos alunos.
das estruturas do Conhecimento. Mas um

•

- Os professores trabalham os projetos de
exame detalhado de sua obra empírica não apren d.1zagem a partir
· das du' vt·das e das
deixa dúvidas de que a equilibração consiste
numa

multiplicidade

de

certezas dos educandos.

processos

concorrentes, entre os quais se destacam os
processos ou as categorias da assimilação,
acomodação, abstração reflexionante, tomada

-Fazer com que o educando mergulhe no seu
ser e se pergunte sobre o que ele gostaria de
descobrir e/ou saber como pessoa.

de consciência e descentração.
Quadro n. 14: Em que consiste o pnncípio da equilibração e como os sujeitos a percebem na práxis?

Outros sujeitos entrevistados expressaram o que, na prática, eles estavam fazendo para

•

que seus educandos professores vivessem o novo e o diferente, durante seu processo de
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•

formação, a partir de projetos de aprendizagem. O que, por ter sido muito desafiador,
reconhecem que valeu a pena.
Entre essas experiências, gostaríamos de destacar a construção de uma plataforma
própria para o desenvolvimento de cursos de formação de professores à distância e para o
desenvolvimento de cursos de formação de professores a partir das perguntas e das
aprendizagensdos educandos já construídas.
Bom, uma das primeiras coisas que a gente faz, por exemplo, com os professores é fazê-los viver um
projeto de aprendizagem que é a coisa mais desequilibradora do mundo para eles, ou seja, eles são postos
numa situação em que eles são convidados, são desafiados a penetrar internamente neles mesmos e ver
aquilo que eles gostariam de descobrir ou saber como pessoa, então isso é muito dillcil, isso é altamente
desequilibrador porque o professor quando é professor ele é pessoa, ele é professor, ele se coloca no perfil de
professor e no perfil de professor ele pensa muitas vezes diferente do que ele é quando ele está no perfil de
pessoa né, e aí quando se pergunta para ele. O que tu gostarias estudar? Qual a coisa que tu gostarias
investigar? Normalmente eles se reportam imediatamente ao seu processo como professor[ .. .] 2 13

•

Essa proposta de se trabalhar a partir de projetos de aprendizagem começou a ser
articulada pelo grupo do LEC nos cursos de formação de professores de Informática da
Educação que vêm sendo oferecidos ao público-alvo em convênio com o SEED/MEC, para

•

romper com o paradigma tradicional dos cursos de form ação na área, bem como para buscar
uma maior coerência teórico-metodológica nos mesmos.
[... ] Em geral os cursos são feitos assim. Começa o curso. Vamos escolher um te:-.10 e não sei o que para que
as pessoas comecem a se questionar. No nosso curso não tem isso. A gente já viu que isso aí não adianta,
fica no puro discurso. Então a gente disse assi m, não vamos entrar por aí. Então a gente entra di reto na
questão de fazer um projeto. Isso desestabiliza muito mais por que, é um choque entre a tua concepção e a
tua prática. Então, o projeto de aprendizagem é alguma coisa que está nessa linha de possibilitar ao sujeito
essa capacidade de ele se resgatar enquanto aprendiz. Então a gente pede que ele não entre numa posição de
professor-aluno, que ele deixe de lado essa sua função e pense alguma coisa que ele quer aprender - por isso
a idéia de projeto de aprendizagem. Não é um projeto que ensina ninguém a fazer nada, é um projeto de
aprender né. Então eu vou projeta r e vou fazer um pla nejamento aberto de alguma coisa que eu quero
aprender. [.. _f 14

•

A ABSTRAÇÃO
Em que consiste?

REFLEXIONANTE
Uma fala que explicita isso!

- Conduz a conceitos a partir de aspectos - "Ele [o professor-aluno] entra numa perspectiva
ou propriedades de ações ou operações.
- Ela também é a principal responsável
pela construção das estruturas cognitivas.

de que ele é um aprendiz e de que ele precisa
entender

seu

processo

de

construção

conhecimento. Então, ele modifica sua forma de
se relacionar com o conhecimento" .

•

do

. .

' .
Quadro n. 15: Em que consiste essa categona e como os SUJeitos a percebem na praXIs?
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•

Para entender melhor esse processo reflexionante piagetiano na prática educativa,
elaboramos, no final da página anterior o quadro comparativo n. 15, que busca aprofundar e
aclarar mais essa questão .
Mas, para entrar nesse processo de abstração refletida, se faz necessário igualmente
que os sujeitos elejam um problema e exponham suas certezas e dúvidas sobre o mesmo, bem
como levantem suas hipóteses e, a partir disso, comecem a trabalhar e a interagir auxiliados
por um professor orientador e/ou facilitador. Então,
[.. .]a nossa idéia, nossa intenção, é que, quando o sujeito está trabalhando em seu projeto de aprendizagem é
o de orientar e não a idéia de eu estou ensinando para ele o que ele vai ter que fazer dou algumas dicas,
algumas dicas de tecnologia e tal para ele fazer o seu projeto, mas é ele que tem que mexer com as páginas,
ele tem que usar os recursos, ele vai botar ali dentro, se ele quer botar um vídeo. Então o projeto é uma
intersecção de tudo isso de uma nova metodologia usada, de uma teoria que diz como é que se conhece, bem
como de uma necessária apropriação de tecnologia. [... ]215

De forma mais explícita e, ao mesmo tempo, sintética, explicamos esse movimento de
descentração no quadro que segue:

•

A

CATEGORIA DA DESCENTRAÇÃO
Uma fala que explicite isso!

Em que consiste?

- Ocorre na medida em que relaxamos uma - "[... ] Ou seja, eles são postos em situações
centração e/ou relativisamos algo absoluto em

que

e/ou uma certeza, possibilitando a construção convidados,
de novas conexões.

eles

[professores-alunos]

são

desafiados

a

são

penetrar

internamente neles mesmos e ver o que eles
gostariam de descobrir ou saber enquanto
pessoas e não enquanto professores. [...]".

•

.

.

. .

Quadro n. 16: Em que consiste a categona da descentração e como os SUJeitos a exphcitam na práxis?

Agora, os modelos de projetos de aprendizagem acima descritos divergem dos
modelos de projetos de aprendizagem propostos pelo Fernando Hemández e Montserrat
Ventura21 6 :

•

[... ]Sim há uma aproximação com o Hemández, mas há uma coisa diferente, esse grupo espanhol trabalha
com projetos, na verdade ele não usa o termo projetos de aprendizagem porque para eles é uma metodologia
dele. Eu diria que é menos, não seria o termo desafiadora, ele é menos, está me faltando o termo, ela vai
menos ou ela não vai tão longe porque ela aceita a barreira que o espaço escolar como hoje se constitui
coloca. [... ] Então ele busca inovar, ele chama inclusive de transgredir, fazer uma transgressão, mas essa
transgressão não é tão grande assim que possa complicar uma estrutura que já está formalizada né, então ele
leva em conta a grade de conteúdos, ele leva em conta os niveis por série, ele leva em conta o fato do
professor hierarquicamente ser um depositário de informações, ele leva em conta a hierarquia constituida na
escola, há uma turma que administra e tem uma turma que é administrada, então ele vai, mas não vai tão
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•

longe. E os nossos projetos de aprendizagem eles vão mais a fundo e nesse sentido a gente tem mais
coragem eu acho né, talvez tenhamos mais coragem mas os resultados são mais difíceis de conseguir. [...]2 17

Difere igualmente do modelo de projetos desenvolvido pelos Colégios pesquisados:

•

[... ] No 2° grau, como é que são os projetos? A escola, além da carga horária anual de 720 horas normais,
ela exige, no segundo grau, o acréscimo de 400 horas e que são dados na forma de projeto. O que é isso?
Eles são obrigados aqui a fazer 400 horas-extras, divididas como? Um sem número de atividades extras
entre as quais: 120 são só para línguas. Aí tem que escolher, ou alemão ou inglês, ou espanhol. Com uma
dessas línguas eles já cumprem o equivalente a 120 horas. Então só faltam mais 280 horas para serem
preenchidos com outros projetos. Os alunos podem fazer duas línguas, pode fazer alemão e inglês, pode
fazer alemão, inglês e espanhol, eles que decidem. Podem se inscrever no projeto de fotografia, de arte em
vidro, de informática, de grafite, como tu viste ali sobre aquele muro, danças modernas, entre outros. [.. _f 18

O modelo de projetos de aprendizagem do LEC vai mais fundo, como revelam seus
autores. Mas, para entender melhor essas diferenças, vamos ver como é que esses projetos se
desenvolvem na prática. Segundo a professora Fagundes, uma das mentoras do modelo de
projeto de aprendizagem desenvolvido pelo LEC, e usado para se trabalhar a Informática da
Educação nas escolas e para organizar os cursos de Formação de Professores em Informática
da Educação do grupo, para se iniciar um projeto de aprendizagem, se faz necessário :

•

•

[...] usamos como estratégia levantar, preliminarmente com os alunos, suas certezas provisórias e suas
dúvidas temporárias. E por que temporárias? Pesquisando, indagando, investigando, muitas dúvidas tomamse certezas e algumas certezas se transformam em dúvidas; ou, ainda, geram outras dúvidas e certezas que,
por sua vez, também são temporárias, provisórias. Iniciam-se então as negociações, as trocas que neste
processo são constantes, pois a cada idéia, a cada descoberta os caminhos de busca e as ações nela
envolvidas são reorganizadas, replanejadas. Há diferentes caminhos que podem levar à construção do
projeto, a partir das necessidades do aluno. Inventando e decidindo é que os estudantes/autores vão ativar e
sustentar sua motivação. Para tanto, precisamos respeitar e orientar a sua autonomia para : (a) decidir
critérios de julgamento sobre
relevância em
relação a determjnado contexto; (b)
buscar/localizar/selecionar/recolher informações; (c) definir/escolher/inventar procedimentos para testar a
relevância das informações escolhidas em relação aos problemas e às questões formuladas; (d) organizar e
comunicar o conhecimento construido? 19

O que, segundo a autora, não é uma invenção dela, e stm a aplicação prática do
processo de desequilibração e reequilibração explicado por Piaget. No entanto, pode ser
invenção no sentido metodológico de propor ou esquematizar essa teoria piagetiana a partir de
projetos de aprendizagem. Essa metodologia de trabalho, além de aplicar educacionalmente a
teoria da desequilibração de Piaget e outras categorias piagetianas, rompe com a tradicional
estrutura curricular e com o currículo em si, como também com a forma fragmentada de se
estruturar e transmitir historicamente o conhecimento, por meio das disciplinas.
Esse rompimento se processa por meio dos projetos de aprendizagem na medida em

•

que as certezas e as dúvidas levantadas pelos autores do projeto, a partir do problema em
foco, buscam a colaboração das diferentes disciplinas, como aparece no relato de uma
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•

experiência sobre um projeto de aprendizagem cujo foco central era o arco-íris:
[... ] Se botaram a fazer o projeto, saíram atrás de informações enlouquecidamente e a gente começou a
questionar. Bom, o que tem de matemática aí? E em que vocês acham que a geografia ajuda? E a fulana? A
fulana tinl1a uma poesia sobre arco-íris. Nós só achamos site em inglês de arco-íris. Há, então vamos
aprender inglês. Há, então vamos trazer um dicionário para entender o tal do inglês[ .. .] 220

Mas, esse projeto também pode ocorrer entre os formadores, como mostra este outro
depoimento :

•

[...] Nós estamos mudando na verdade a forma como nós mesmos fazíamos isso, e começa pela equipe de
professores coordenadores. Estamos tentando montar a capacitação em rede e por isso estamos num
processo muito dolorido de tentar entender o que o outro faz. Então quando tu me mostraste os autores, esses
estão fazendo parte dessa busca, nós temos um conjunto de leituras aqui que a gente faz, eu estou fazendo as
leituras a respeito das teorias e dos teóricos da aprendizagem, né, que norteiam o nosso trabalho aqui e é
uma leitura muito complicada para um informata ou para um matemático como eu, porque ela envolve toda
uma interpretação, nas entrelinllas tem muito mais coisas do que está dito ali no te>..to e da mesma forma as
pessoas de educação estão tentando ler coisas da informática. Então tudo o que a gente acha que deveria ser
dito é dito nas reuniões. [.. .f2 1

Essa tomada de consciência explicitamos melhor no quadro comparativo que segue:

A

•

TOMADA

DE

Em que consiste?

COSCIÊNCIA
Como os sujeitos a explicitam?

- Leva o sujeito a construir e/ou re-construir o - "Um guri que sabia tudo de Ferrari queria
conhecimento, na medida em que esse sujeito : saber o que 400 mil dólares signjfícavam para

•

age sobre as experiências;

o seu pai . E aí ele começou a fazer relações

•

busca superar dificuldades;

por meio de um processo crítico[ ... ]" .

•

•

é capaz de reconstruir a ação em outro - "E essa parte toda do trabalho com
patamar;
portfólios tem muito a ver com essa reflexão

•

e vê as contradições que o envolvem.

que o sujeito faz" .

Quadro n. 17: Base teónca da categona da tomada de consCiência em P1aget e sua práxis

O problema, em todos esses processos de construção do conhecimento, é saber que
conteúdos foram estudados e/ou trabalhados por meio de um deterrillnado projeto. Mas,
segundo os professores formadores pesquisados, já existem no mercado softwares que podem
ajudar os professores nessa nova tarefa.

•

[... ] o problema é que tu tens que saber que conteúdos eles aprenderam naquele projeto então nós estamos
usando CIMAPS. CIMAPS é uma tecnologia, um software de mapas conceituais, essa teoria é do Nóvoa, um
psicólogo cognitivista. [... ]222
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•

Ou, como revela esse outro depoimento, segundo o qual o próprio Piaget buscou
trabalhar a interdisciplinaridade, mas a partir das diferentes ciências:
[... ]Então ele traz uma contribuição da biologia mas ele vai atrás da contribuição da lingüística, ele vai atrás
da contribuição da física, ele vai atrás da contribuição da geometria, da matemática e é nisso que ele faz essa
grande síntese. Para mim Piaget faz uma grande síntese, com todas as contribuições que a humanidade vinha
produzindo até o inicio do século 20 e essas contribuições estão crescendo e crescendo rapidamente, quando
antes essas mudanças ocorriam muito lentamente. [... ] especialistas começam a avança r no conhecimento e
ele se beneficia de todos eles e ele faz essa integração interdisciplinar, ele faz essa integração. [... ]223

•

Além desses esquemas e/ou categorias, bem como da própria teoria de Piaget, os
sujeitos dessa pesquisa também confessaram que buscam elementos na teoria da
aprendizagem significativa de Ausubel, na teoria das metas conceituais de Nóvoa, na teoria da
complexidade de Morin, como segue nos depoimentos.

•

[.. .] Então como eu trabalho muito e nós todos trabalhamos muito com crianças a gente observa os
pressupostos da teoria piagetiana e o Papert, então a gente busca muito referencial no Papert e no Piaget,
como eu trabalho igualmente com adulto fazendo software para adulto eu uso o Ausubel. Então os meus
trabalhos aqui no programa de pós-graduação e que envolvem sistemas tutores inteligentes e treinamento na
Web e treinamento para adulto cu tenho usado a teoria do Ausubel sobre sensores e toda aquela parte. E
quando eu trabalho com crianças eu procuro olhar a teoria piagetiana que envolve a aprendizagem refl exiva .
Basicamente a gente usava essas duas correntes aqui 22"1

Por que a autora privilegia esses autores? Basicamente, porque ela trabalha com
inteligência artificial e com modelagem e, segundo a entrevistada, essas teorias são tratáveis
computacionalmente.
[...] Piaget tem modelos matemáticos para ex1Jlicar qual é a lógica operatória da criança, há uma lógica então
naquilo ali, e por isso fica tratável computacionalmente. O Ausubel com a teoria de aprendizagem
significativa e o Nóvoa criando os mapas conceituais, os mapas conceituais para nós são redes semânticas,
que na representação do conhecimento de inteli gência artificial a gente usa essa representação. E ntão
trabalha com a aprendizagem signilicativa para mim é tranqüilo porque eu vou usar o sistema de
representação de conhecimento que é computável, que é tratável, então eu não posso me distanciar do que eu
posso tratar na máquina, do que eu posso implementar. [... ] 225
[...] Nós temos trabalhado com uma base muito grande na teoria de Piaget, e a gente tem usado também,
tentando fazer alguns casan1entos com teorias que não se opõem, mas que podem se ajudar, então a gente
tem procurado usar também ali uns elementos da teoria da complexidade, alguns nossos colegas estão
usando Morin. [...]226
[... ] Piaget já colocava isso de alguma fonna quando ele diz que a gente tem que ver a questão da cognição
como um sistema complexo né, ele não é detenninista né, então vamos dizer assim como o próprio Piaget
disse, se alguém alcançou, por exemplo, o operatório será muito mais provável que ele chegue ao formal,
mas não existe um detenninismo aí. Então a gente só tem que ir trabalhando com a idéia do sistema
complexo. [...] 227

Esses e outros depoimentos dos sujeitos participantes da pesquisa reforçam nossa tese

•

de que existem diferenças entre as teorias e as práticas que apóiam e embasam os processos
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•

educativos dos professores: formadores, multiplicadores, coordenadores e de sala de aula. E,
mesmo em se tratando dos mesmos princípios e categorias e/ou esquemas piagetianos,
existem concepções teórico-práticas distintas, como os sujeitos deixaram transparecer nas
falas que desvelamos nessa sub-seção.
De fato, há sujeitos pesquisados que consegwram colocar a teoria psicogenética de
Piaget em interlocução com o contemporâneo, e outros sujeitos que trabalharam essa mesma

•

•

I

~

•

teoria, seus princípios e categorias, mas não quiseram e/ou ainda não conseguiram fazer essa
interlocução com o contemporâneo e seus componentes teóricos e filosóficos .

5 CONSIDERAÇÕES SOBRE A FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DO ESTUDO: UMA
PERSPECTIVA HABERMASIANA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM
INFORMÁTICA DA EDUCAÇÃO

•

Ao

miciarmos

as

considerações

finais

dessa

nossa

pesqwsa,

gostaríamos

primeiramente de dizer que a aparente clareza teórica dos sujeitos se dilui, muitas vezes, na
formação de base e nos modismos que vêm permeando as ações das políticas públicas, as
ações dos grupos institucionais ou inter-institucionais que se formam na área, bem como o
mundo da vida de cada sujeito/formador de professores pesquisado. Para elucidar um pouco
melhor esses mundos, que interferem direta e indiretamente na formação e/ou capacitação de
professores em Informática da Educação, procuramos descrever e analisar algumas ações

•

teóricas e práticas de políticas públicas da formação de professores, de políticas públicas em
Informática da Educação, bem como sua política de formação de professores em Informática
da Educação e o mundo sistêmico globalizado que incide sobre essas mesmas ações.
Por outro lado, nós nos preocupamos em explicitar alguns princípios e categorias
piagetianos, bem como a base filosófica que sustentaram os mesmos, haja vista que a maioria
dos sujeitos participantes de nossa pesquisa de campo se declararam usuários desse
referencial teórico para dar sustentação teórica a suas ações na área.
Já no capítulo quatro deixamos que cada sujeito pesquisado fosse explicitando sua

•

concepção teórica, por meio dos princípios e das categorias usadas pelos mesmos, bem como
a compreensão que cada sujeito tinha das mesmas, deixando que o próprio leitor fosse
comparando as bases teóricas dos sujeitos pesquisados e assim iirasse suas conclusões, o que
não nos impedirá de, por vezes, também tecer algumas considerações sobre as mesmas, como
é o caso dessas conclusões que emergiram de nossa coleta de informações, em especial das
observações semi-dirigidas.
De fato, uma das coisas que mais nos incomodou durante a pesquisa de campo estava
intimamente ligada à contradição que envolve as entrevistas semi-estruturadas e as
observações semi-dirigidas. Gostaríamos de pontuar essa contradição, porque ela se encontra

•

no centro de todo esse processo de formação e/ou capacitação de professores na área e que só
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•

foi possível de ser identificada à medida em que trabalhávamos concomitantemente com os
dois instrumentos de pesquisa acima mencionados. Essa contradição vai ao encontro de nossa
segunda tese, segundo a qual existem diferenças entre as teorias e as práticas que apóiam e
embasam os diferentes processos educativos dos professores: formadores, multiplicadores,
coordenadores e de sala de aula.
Ou seja, diferentemente do que se está pregando e/ou buscando em Informática da
Educação, constatamos que, ainda hoje, os laboratórios de Informática da Educação são

•

lugares para 'experts' no assunto - os informatas. Constatamos igualmente que o 'informata',
em sua atividade educativa, não se incomoda frente ao pouco ou nenhum conhecimento
pedagógico. Já o professor de sala de aula faz questão de evidenciar sua insegurança frente ao
não domínio da tecnologia e do novo modo de educar e/ou de dar aula.
Por outro lado, percebemos que a formação e/ou capacitação de professores em
Informática da Educação, hoje em vigor, é conseqüência das ações desenvolvidas pelos
diferentes sujeitos que articularam em suas instâncias: as políticas públicas de formação de
professores e de Informática da Educação; os desafios propostos pela sociedade informatizada

•

e pelas agências formadoras e financiadoras, na área da Informática da Educação; as
propostas político-pedagógicas dos professores e das escolas que buscam articular sua ação
educativa, auxiliadas pelos modernos recursos informáticos.
Mas, como vivemos em uma sociedade da informação e da comunicação, estamos
igualmente interessados em estudar as contribuições da teoria do Agir Comunicativo de
Jürgen Habermas para a formação de professores em Informática da Educação, uma vez que
esse autor trabalha com a filosofia da Linguagem e propõe sua guinada pragmática a essa
sociedade que a tecnologia informativa e comunicativa globalizou e com a qual os docentes

•

formadores, os docentes formados e os docentes de sala de aula irão interagir em sua prática
educativa. Mas, para aprofundarmos essa discussão, explicitamos mais detidamente sua base
teórica no capítulo três, deixando para explicitar no capítulo quatro o mundo da vida dos
organismos específicos que, em seus diferentes niveis, levaram a bom termo suas experiências
teórico-práticas de formação e/ou capacitação de professores em Informática da Educação.
Com base nessas descrições e análises, buscamos pontuar, nesse momento, a título de
contribuições para essa formação e/ou capacitação de professores em Informática da
Educação, alguns princípios e categorias habermasianas.

•

Empreitada essa que não é fácil, haja vista que existem diferentes interpretações e usos
dos princípios e das categorias propostas por Piaget e Habermas em sua teoria, bem como
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existem diferentes usos e interpretações por parte dos próprios sujeitos que buscam nesses
autores seu aporte teórico para levar a bom termo suas práxis educativa. Tarefa essa que se
torna mais dificil ainda por estarmos falando de concepções, princípios, categorias ou
esquemas teóricos que, em seus enunciados gerais, não parecem suscetíveis à modificação e,
mesmo que modificáveis, essas modificações, no conjunto da proposta, não parecem
relevantes. 228
Desse modo, não raro nos deparamos com um princípio ou uma categoria que, para

•

cada teórico, tem uma compreensão própria ou com avanços gerais ou parciais, acordados
pelos seguidores de cada teórico e que diferenciam esse princípio ou essa categoria da
compreensão de um autor para outro, ou de uma concepção para outra. Ainda mais, em se
tratando de Habermas, que pega elementos das diferentes teorias para construir seu arcabouço
teórico. Outro ingrediente ou dado que dificulta essa nossa análise é o fato de que muitos
sujeitos envolvidos em nossa pesquisa de campo têm seus referenciais teóricos, mas, em sua
ação educativa, por necessidade da própria ação ou por provocação de seus parceiros,
adversários ou educandos, incorporaram elementos ou categorias teóricas de outros autores.

•

Feitas essas observações preliminares, passamos a discutir inicialmente a passagem da
Filosofia da Consciência para a Filosofia da Linguagem - o que, inclusive, está sendo préanunciado pelos próprios sujeitos da pesquisa de campo e outros teóricos pesquisados.
Ao falarmos dessa passagem é importante que se diga, antes de mais nada, que tanto a
filosofia da consciência

como a filosofia da linguagem se fundamentam e privilegiam a

racionalidade humana em seu pensar e fazer teórico. Mas, elas se contrapõem, em sua
concepção teórica, ao privilegiarem uma ou outra tradição e/ou base teórica. Assim, por
exemplo, a modernidade, mesmo que essa se apóie em uma racionalidade própria, enuncia

•

igualmente verdades universais, sobre como entender e dominar o mundo, como superar os
mitos e as forças mágicas, de forma a emancipar o homem, que se faz presente em outra
' . 229 .
. - teonca
tra d1çao

Desse modo, a modernidade e o esclarecimento tiram do homem a idéia de que seu
princípio organizador está fora do homem - em Deus - e passam a reforçar a idéia de que o
próprio homem constrói socialmente o seu destino, livre de qualquer tirania. Esse princípio
e/ou essa idéia faz com que o ser humano, em especial o iluminista, passe a privilegiar de tal

•

modo a razão, que essa passa a encarnar todo o conhecimento objetivo, obtido pelas ciências
.
mo demas, para dommar
o mun do230 .
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•

O conhecimento, à luz de um paradigma que tem suas raízes modernas na virada
cartesiana para a subjetividade, é definido como uma relação entre o sujeito
cognoscente (nossa mente, nossa consciência) e o objeto conhecido (os fatos, objetos
e fenômenos da realidade exterior). Uma teoria do conhecimento que parte de uma
tal definição depara-se com os infindáveis problemas que se colocam tanto do lado
da subjetividade da consciência (condições a priori, intencionalidade etc), como do
lado do mundo a ser conhecido (essência, fenômeno etc.). Por essas razões a história
da teoria do conhecimento praticamente se resume às polêmicas acerca de como o
conhecimento deve ser entendido: como determinação do sujeito sobre o objeto?
Como determinação do objeto sobre o sujeito? Ou., ainda, como determinação
recíproca entre ambos? Em todo caso, a preocupação fundamental permanece ligada
ao tema do auto-esclarecimento da consciência de frente ao mundo. Ou as "idéias
claras e distintas" são perseguidas na consciência, ou esta as persegue na realidade
objetiva.231

Essa concepção racional, mesmo com diferentes privílegiamentos, mantém sua
estrutura básica sentada na relação sujeito-objeto que também foi privilegiada nos cursos de
formação e/ou capacitação de professores em Informática da Educação pesquisados, na
medida em que esses cursos baseavam sua formação e/ou capacitação no uso do método
clínico e na idéia de que todo o conhecimento era construído na interação.
Aliás, concordamos com Prestes quando ela diz que:

•

A teoria pedagógica está, em princípio, relacionada com o iluminismo: uma razão
capaz de libertar a humanidade, iluminismo e educação são, nesse começo histórico.
conceitos que se identificam. Eles significam que o homem apresenta-se a si mesmo
em sua natureza e razão, em sua consciência e seu desejo, em sua liberdade e
peculiaridade. Nessa perspectiva, a racionalidade tem wn caráter emancipa tório, que
normaliza a educação. Entretanto, a razão, enqua nto cálculo estratégico de ações e
pervisibilidade, tem tido supremacia sobre os conteúdos éticos e de liberdade.232

O próprio Piaget, como vimos na primeira parte do capítulo três, entende a psicogênese
da criança a partir dessa estrutura lógica, especialmente a de Kant : "Kant entende que deve
haver uma base teórica dentro do próprio sujeito capaz de dar sustentação ao processo
conhecedor" 233 que, para os cognitivistas, é a própria cognição. Desse modo, o sujeho

•

conhece algo na medida em que sua cognição se relaciona com o objeto e vice-versa .
Um dos mais respeitados pensadores das tecnologias da inteligência, Pierre Lévy, em
seu livro As tecnologias da inteligência, falando sobre a questão àa racionalidade, da
memória e do processo cognitivo na sociedade informatizada, reconhece, por um lado, que o
saber informatizado é tão objetivo que a verdade pode até deixar de ser uma questão
fundamental para a sociedade informatizada, já que esta começa a privilegiar sempre mais a
operacionalidade e a velocidade" 234 . Mas, por outro lado, reconhece que a própria
comunidade científica continua atrelada a uma filosofia que ainda discute como o sujeito se
apropria do objeto para dominá-lo, e/ou mesmo evita um conhecimento histórico mais
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aprofundado, para não precisar dividir ou referendar suas descobertas com outros
pesquisadores.
[.. .] A comunidade científica valoriza a descoberta e funciona de forma competitiva.
Isto leva os cientistas a desenvolverem pesquisas originais e a ressaltar aquilo que
seus resultados trazem de novo, e não a voltarem-se para o passado da ciência. Eis
algo que explicaria por que os esquecimentos e as vertentes mortas da história das
ciências são tão freqüentes. O pesquisador que redescobrir uma lei, ou um teorema,
ou retomasse uma linha estendida por um cientista do passado não deixaria seu
próprio nome para a posteridade, mas antes o de seu predecessor. Este é o motivo
pelo qual poucos pesquisadores percorrem este caminho inverso, que interpreta às
avessas o "espírito" da instituição científica. Isto não impede, por sinal, que
precursores ou grandes nomes do passado possam ser chamados para socorrer esta
ou aquela reconstrução da história de uma disciplina de forma que, justamente, ela
destaque. O tipo de memória exercido pela comunidade científica depende
estritamente de seus objetivos e de seu estilo de controle. 235

Como podemos apreender, dessa discussão levantada por Lévy, a modernidade e/ou
pós-modernidade vive essa contradição e esses dilemas teóricos pelos próprios interesses que
estão em jogo, tanto na sociedade do conhecimento, como na comunidade científica. Mas se,
por um lado, Lévy reconhece essa postura da sociedade informatizada; por outro lado, ele nos
desafia a superar essas contradições

•

•

com base nos estudos de Piaget sobre epistemologia

genética, de Howard Gardner sobre inteligências múltiplas, de Noam Chomsky sobre a
linguagem geneticamente determinada, entre outros.
[... ] Não somente é impossível, hoje, fazer do pensamento o atributo de uma
substância única e transparente a si mesma, mas também a distinção clara entre
subjetividade e objetividade deve ser abandonada. Por um desvio inesperado, a
ecologia cognitiva nos faz reencontrar ' o fim da metafisica' anunciado por
Heidegger. Entretanto, desta vez, a metafisica (ou seja, o fortalecimento de um
sujeito livre e voluntário frente a um universo objetivo, reduzido à inércia e aos
mecanismos causais) não se apaga em proveito da transcendência de um ser guiando
nossos destinos de longe. A ecologia cognitiva substitui as oposições radicais da
metafisica por um mundo matizado, misturado, no qual efeitos de subjetividade
emergem de processos locais e transitórios. Subjetividade e objetividade pura não
pertencem, de direito, a nenhuma categoria, a nenhun1a substância bem definida. De
um lado, mecanismos cegos e heterogêneos, objetos técnicos, territórios geográficos
ou existenciais contribuindo para a fonnação das subjetividades [26, 47, 48]. De
outro, as coisas do mundo siio recheadas de imaginário, investidas e parcialmente
constituídas pela memória, os projetos e o trabalho dos homens. 236

E , se lermos o fragmento que segue, veremos que o autor vê uma saída para o novo na
intersubjetividade dos sujeitos igualmente carregados por elementos da objetividade, mas
mesmo assim não se encontra teoricamente com Habermas, porque Lévy parte do mundo
sistêrnico da sociedade informatizada para a sociedade informatizada, enquanto que Habermas
proclama uma racionalidade capaz de construir consensos intersubjetivos com base em

•

pretensões de validade e com base no melhor argumento dos sujeitos e do mundo da vida dos
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interlocutores.
[.. .] Palavras cochichadas ao crepúsculo, signos brilhando sob o sol de meio-dia ou
sobre o céu inverso das telas, nós introjetamos agenciamentos sernióticos dispersos
no mundo. E é com estes elementos de fora interiorizados, subjetivados,
metaforicizados pelo hábito ou a imaginação, que criamos novas entidades audíveis
ou visíveis, concretudes duráveis ou acontecimentos fugazes, que outros ou talvez
nós mesmos interiorizaremos novamente... O estudo das tecnologias intelectuais
permite, então, colocar em evidência uma relação de encaixamento fractal e
recíproco entre objetos e sujeitos. O sujeito cognitivo só funciona através de uma
infinidade de objetos simulados, associados, imbricados, reinterpretados, suportes de
memória e pontos de apoio de combinações diversas. Mas estas coisas do mundo,
sem as quais o sujeito não pensaria, são em si produto de sujeitos, de coletividades
intersubjetivas que as saturaram de humanidade. E estas comunidades e sujeitos
humanos, por sua vez, carregam a marca dos elementos objetivos que misturam-se
inextricavelmente à sua vida, e assim por diante, ao longo de um processo em
abismo no qual a subjetividade é envolvida pelos objetos e a objetividade pelos
sujeitos. 237

•

Agora, como também já menciOnamos nos capítulos três e quatro, muitos autores
começam a usam a categoria da linguagem, dentre os quais Piaget, mesmo estando ainda
ligados teoricamente à tradição iluminista ou ao esclarecimento. E, ao usarem categorias
como: "comportamento", "ação" e "linguagem" , esses autores começam igualmente a

•

questionar essa racionalidade dualista, bem como passam a buscar caminhos para se
libertarem da mesma, migrando, desse modo, lenta e progressivamente, para outras
concepções teóricas, como o próprio Piaget o fez no inicio e no final de sua atividade
cintífica.
Habermas inclusive reconhece que Piaget, entre outros autores, provocou o fim da
filosofia da consciência ao privilegiar em suas pesquisas "a linguagem", "as ações", "o
comportamento" e "os corpos capazes de expressão".238

•

Então o que eu vejo em Piaget é essa interfecundação de áreas da ciência, já não é mais a linguagem como
era tratada até então, mas já é a teoria, o surgimento das teorias lingüísticas, porque todos os lingüistas ou os
estudos lingüísticos começam nessa época. Com essa nova dimensão da lingüística, né, da lingüística da
comunicação, não o estudo da linguagem mas o estudo da lingüística da comunicação. Piaget também se
beneficia de tudo isso. Agora a lógica que ele usa para modernizar, para formali zar sua teoria é a lógica
simbólica e a lógica matemática. Essas lógicas também subsidiaram as matrizes do computador.Então, eu
preciso da lógica simbólica e matemática para programar o computador e aí está o grande entrave de Piaget,
porque ele não chegou as novas lógicas, as lógicas não paramétricas, as lógicas da receptividade. Ele não
teve essas ferramentas para formalizar. Então ele estuda todo processo de funcionamento da inteligência
humana ainda num modelo analógico simbólico [...f 39

Esse modelo e/ou essa lógica simbólica, pesquisada por Piaget, especialmente em seu
livro A formação do símbolo na criança, é rediscutida por vários pesquisadores, inclusive

.

pela Behar em sua tese doutoral.
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Aliás, Behar, ao construir sua base teórica a partir de Piaget, procurou interligar a
lógica simbólica com a representação-ação, significado-conceito e pensamento.
Portanto quem diz representação, diz reunião (ação) de um 'significante' (símbolo)
que permite a evocação de um 'significado' (conceito) fornecido pelo pensamento.
A evolução da inteligência representativa inicia na atividade sensório-motora,
passando pela atividade representativa egocêntrica (pensamento pré-conceitual e
intuitivo) e terminando na atividade representativa de ordem operatória? 41

Esse movimento e/ou essa passagem de um tipo de pensamento para o outro e da

•

construção ou constituição do conhecimento em Piaget ocorre na interação dialética do sujeito
com o objeto, como vimos no capítulo três e como explícita o depoimento que segue:
[... ] Piaget é um biólogo, então ele não aceita o inato, ele diz que as estruturas inatas são aquelas defesas
pelos gens na história da espécie, então tudo o que nós temos de inato é a nossa herança biológica, isso é
inato, mas todo o desenvolvimento dessa estrutura inata é interacionista, é o resultado da interação dessa
estrutura com o ambiente. Então ele não pode ser kantiano, ele é neokantiano. E Hegel também, pois ele é
muito pouco Hegel na dia1ética.242

Em outras entrevistas semi-estruturadas, essa idéia interacionista de se formar os
conceitos, o pensamento, o conhecimento, vem reforçada pela idéia de que essa interação

•

sujeito/objeto, sujeito/sujeito também pode ocorrer na interação de um ou vários autores,
principalmente entre os professores que usam os recursos informáticos e/ou criam ambientes
informatizados de aprendizagem.
Vejamos isso pelos depoimentos que seguem:
[... ] Então a gente começou a ver que havia em Piaget relação sujeito/objeto, mas que Vygotsky, em relação
ao sujeito/objeto tinha um contex1o mais histórico, mais ainda eu diria marcante. Assim é a questão da
mediação que Vygotsky coloca. Aliás, a gente viu que muito do que a gente estava fazendo ou do que a
gente estava buscando nas noss.:>s tecnologias tinha ligação direta com essa mediação. Então a gente
começou a pesquisa também a parte de Vygotsky. E depois trouxemos também muito do Pierre Lévy para
cá.243
Tem mais uma pesquisa aqui em andamento e quando a gente fala em Informática da Educação, o que
também é extremamente importante e pouco atacado é a questão das interfaces, de como se faz as interfaces
no computador. Computador é uma máquina difícil de ser utilizada, extremamente difícil, ela é pouco
intuitiva, objetiva, ela tem assim outras vias adequadas para quem é técnico, mas completamente confusas
para quem não é. Então são questões de pesquisa em informática, não em informática em si, mas em
informática da educação são questões indiretamente pertinentes à informática por que a informática também
44
tem uma repercussão muito grande na informática da educação.[ ... f

Essa última entrevista nos alerta sobre a questão de que, ainda hoje, há docentes
formadores que acreditam que os formadores precisam, antes de mais nada, conhecer e
dominar o objeto ou o paradigma pesquisado, para só depois transmiti-lo nos mesmos moldes

•

para seus aprendizes, ignorando a interação e o próprio processo construtivo do saber hoje
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explorado por outros pesquisadores.245
Por outro lado, esses contatos com os diferentes sujeitos da formação de professores
em Informática da Educação, no que tange ao princípio da interação, nos fizeram perceber
que muitos dos profissionais da área estão ampliando sempre mais seu conceito de interação,
principalmente

quando

esta

formação

privilegia

interações

coletivas,

aspecto

não

problematizado por Piaget, como já destacamos na revisão da literatura, no capítulo dois,
quando analisamos a tese da Behar, e como o mostram os fragmentos de entrevistas que
seguem:

•

[... ] enfim a interação é trilhada por diversos desses teóricos. Então a gente tem essas referências na questão
da interação, ou seja, a educação, a aprendizagem só acontece quando há uma interação daquele que quer
aprender com aquele que, vamos dizer assim, conduz o processo, a interação com o material, a interação
com as pessoas, a interação entre as pessoas, e assim por diante ... No projeto Campus Global, uma das
experiências em que se usava a tecnologia de comunicação como um meio básico para se educar tinha como
ponto teórico chave a questão da interação. Então na nossa teoria e/ou na nossa tese a revolução educacional
não vem da tecnologia. Não adiante a gente ter os computadores, ter a rede se não houver uma mudança
metodológica [... ] Agora o que nós temos que pensar são os princípios norteadores de como é que eles
potencializam as ações, como é que as ferramentas tiram o aluno de uma posição passiva e colocam a ele a
possibilidade de interagi r para que ele possa ter trocas e que essas trocas possa m acontecer em diferentes
nivcis; podem ser trocas que surgem da interação aluno x aluno, aluno x professor, interação aluno x tutor,
enfim, tem diferentes niveis de interação essa interação ela não é e>.rplorada na prática docente. Então, como
e:-..rplorar, considerando que a autonomja não é um processo de interação espontâneo no nosso aluno,
ninguém vai obrigar ninguém a autonomia ela vai ser desencadeada a partir de um conjunto de situações

r... 1246

E, a partir da análise, interpretação e compreensão das informações desta pesqu1sa,
podemos igualmente afirmar que essas experiências de formação e capacitação de professores
em

Informática

da

Educação,

desenvolvidas

pelos

formadores,

coordenadores

e

multiplicadores, apresentaram diferenças teóricas e práticas menores em relação com as
experiências desenvolvidas pelos professores de sala de aula que usaram os recursos

•

informáticos em sua atividade educativa, sempre que essas últimas receberam uma formação
continuada e/ou em serviço.
E mais, como nos revelam as próprias falas, em especial essas últimas, há, por um
lado, a necessidade de se mudar o enfoque dado à formação, que deixa de ser pontual para se
transformar em um processo progressivo e contínuo. E, por outro lado, há uma mudança de
ênfase nessa formação na medida em que se começa a privilegiar as construções coletivas
e/ou as interações dos sujeitos entre si sobre a mera memorização e/ou as construções
individuais. Mas, uma análise mais atenta nos revela que as mesmas priorizam interações
simbólicas e não interações lingüísticas no sentido de Habermas. Mas, onde está a diferença?

•
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No paradigma da filosofia da consc1encia a centralidade dos conceitos de
' consciência' e de ' sujeito' impede que se projete uma perspectiva intersubjetiva e
dialógica para os processos de aprendizagem. Mesmo que nesse paradigma se fale
de 'intersubjetividade', tal conceito é ali utilizado tão-somente para explicar os
problemas relativos às inter-relações de sujeitos auto-suficientes, enquanto que fica
sem explicação a questão de como se constituem e se formam esses sujeitos nas e
através de suas interações sociais[ ... ] 247

Habermas deixa isto muito claro quando ele define a sua racionalidade comunicativa
como todo esse esforço que um sujeito faz para chegar a um entendimento com outro sujeito

.

sobre algo no mundo, e não em simplesmente saber como o sujeito pode conhecer e dominar
- 248
.
.
os ob~etos ou as s1tuaçoes.
Esses sujeitos que se entendem sobre algo intersubjetivamente, como já explicitamos
no capítulo três, buscam seus temas para construir o conhecimento no mundo lingüístico, nos
atos de fala dos próprios sujeitos. Daí por que resolvem a questão do conhecimento a partir de
relações comunicativas entre os sujeitos que tratam de se entender sobre algo no mundo.
Portanto, muda a lógjca de se conhecer, porque não se busca mais conhecer e dominar algo
exterior (objeto ou situação), mas construir consensos sobre algo que está fora dos sujeitos, e

•

que, por outro lado, respeita a caminhada e o mundo da vida de cada sujeito. E, no lugar do
conhecimento dominante, surge o conhecimento baseado no melhor argumento, que, por sua
vez, leva a consensos provisórios.

•

[... ] Enquanto os conceitos básicos da filosofia da consciência impuserem que se
compreenda o saber exclusivamente como saber de algo no mundo objetivo, a
racionalidade limita-se ao modo como o sujeito isolado se orienta em função dos
conteúdos das suas representações e dos seus enunciados. A razão centrada no
sujeito encontra os seus (critérios em) padrões de verdade e sucesso que regulam as
relações do sujeito que conhece e age com o mundo dos objetos possíveis ou dos
estados de coisas. Quando, pelo contrário, entendemos o saber como transmitido de
forma comunicaciona1, a racionalidade limita-se à capacidade de participantes
responsáveis em interações de se orientarem em relação a exigências de validade
que assentam sobre o reconhecimento intersubjetivo. A razão comunicacional
encontra os seus critérios no procedimento argumentativo da liquidação direta ou
indireta de exígência de verdade proposicional, justeza normativa, veracidade
subjetiva e coerência estética. 249

Nessa passagem do paradigma da filosofia da consciência para o paradigma da
filosofia da linguagem, os sinais lingüísticos adquirem uma dignidade própria para também
estabelecer relações e práticas sociais próprias.

•

As relações entre linguagem e mundo, entre propos1çao e estados de coisas,
substituem as relações sujeito-objeto. O trabalho de constituição do mundo deixa de
ser uma tarefa da subjetividade transcendental para se transformar em estruturas
gramaticais. O trabalho reconstrutivo dos lingüistas entra no lugar de uma
introspecção de difícil controle. Pois, as regras, segundo as quais os signos são
encadeados, as frases formadas e os enunciados produzidos, podem ser deduzidas de
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formações lingüísticas que se apresentam como algo já existente. 250

Agora, temos consciência de que, hoje em dia, na prática educativa, ainda se trabalha
com um amplo predomínio de concepções teóricas que têm sua origem ligada à filosofia da
consciência. Aliás, essas abordagens técnicas são tematizadas de forma mais explícita, pelas
próprias teorias do conhecimento e seus representantes legítimos, como mostramos no
fragmento que segue e que, a título de exemplo, extraímos de uma das obras de Luckesi:

•

O conhecimento é a compreensão inteligível da realidade, que o sujeito humano
adquire através de sua confrontação com essa mesma realidade. Ou seja, a realidade
exterior adquire, no interior do ser humano, uma forma abstrata pensada, que lhe
permite saber e dizer o que essa realidade é. A realidade exterior se faz presente no
interior do sujeito do pensamento. 25 1

Essa realidade exterior também se faz presente nos cursos de formação de professores
em informática da Educação, em especial na instituição 'B', que acopla a seu processo de
formação e/ou capacitação a idéia de que se faz necessário preparar os professores para
interagirem com os recursos informáticos e de rede, por meio do domínio da tecnologia e das
teorias interacionistas, bem como da escolha de recursos informáticos abertos e autônomos .

•

l ...] Eu gosto desse currículo da pedagogia multimeios. Eles tem disciplinas de redes de comutadores. O que
são redes? Como funcionam? E como as redes são utilizadas no ambiente escolar. O que é um servidor? O
que é um protocolo? Então, eles tem uma disciplina de redes, evidentemente dada no nivel técnico mais
suave do que a dada para os infonnatas. Mas se tu sabes o que é um DNS, um servidor, um protocolo, um
TCPIP. [.. .]252
Nos cursos de formação de professores em Informática da Educação, essa realidade
exterior é trabalhada, prioritariamente, a partir das categorias ou dos esquemas piagetianos,
adaptados às ferramentas computacionais, como, por exemplo, Behar analisa em sua tese
doutoral. Essa formação de professores prioriza igualmente o uso da formação teórico-

•

•

metodológica a partir de Piaget e do estudo teórico-prático dos projetos de aprendizagem .
[... ]agora o que que tu vais encontrar? Tu vais encontrar docentes que não tem a menor consciência da teoria
que usam e tu vais encontrar professores que mesmo sendo meus alunos não entendem nada da teoria e nem
tem consciência disso, mas porque então estou apostando nesse trabalho? Por que eu acredito que é possível
fazer essa transformação? Por causa dos alunos, porque se a gente provoca a interação das crianças cuja
natureza está sendo respeitada. Se o professor no mínimo consegue respeitar essa natureza, enriquecer o
ambiente para enriquecer a interação, elas começam a se desenvolver e a atividade delas vai mostrar para o
professor coisas que ele nunca tinha visto. Entende? Então, [.. .] eu não acho que é pré-requisito, que no
curso eu tenho que dar texto de Piaget para eles lerem, nem de Piaget nem de Paulo Freire, nem de ninguém,
eu acho que não tenho que estar dando e fazendo ler teorias, nem fazer provas de teoria ou seminários, eu
acho que eu tenho que deixar a criança fazer. E essa é uma concepção que eu uso com eles,
professores/alunos, entende? O principal é o exemplo, então eu não tenho que dar toda a teoria e todas as
e>.:plicações como tu fazias na metodologia de ensino. Eu tenho que fazer com eles o que eu espero que eles
façam com a criança. Se eu fizer com eles o melhor que puder, melhor, por que ai eles também vão fazer o
melhor com a criança. Então, no momento em que eles conseguirem fazer com a criança, entra a reflexão,
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aquilo que Paulo Freire chama de reflexão crítica, mas que para Piaget é abstração re:flexionante. Então não
é a crítica propriamente dita, mas é a coordenação diferenciada das coordenações, momento em que entra o
seminário. E no seminário ou no fórum como é que se alimenta a discussão? No fórum a discussão é
alimentada pelo método clínico. Então nós precisamos saber aplicar direitinho o método clínico e que
envolve todo esse processo de procurar desequilibrar, de procurar testar o nível de equilíbrio do aprendiz. 253

Agora, para podermos romper com esse paradigma epistemológico e filosófico, que
trai e/ou embasa teoricamente até pensadores críticos, precisamos, inicialmente, nos
alfabetizarmos no paradigma epistemológico e/ou na lógica que buscamos para acessarmos,
processarmos, depurarmos e reconstruirmos as informações. Como também precisamos ser

•

capazes de distinguir não só entre aparência e ser (ou essência), mas também entre essência e
fenômeno (ilusão), e entre ser e dever, como nos sugere a racionalidade comunicativa a partir
dos diferentes empregos dos atos da fala ? 54

•

O emprego de atos de fala constatativos possibilita a distinção entre um mundo
público de concepções intersubjetivamente reconhecidas e um mundo privado de
simples opiniões (ser e aparência). O emprego de atos de fala representativos
possibilita a distinção entre o ser individuado que os sujeitos capazes de linguagem e
ação são e cujo reconhecimento pelos demais pretendem, e as mnissões, atos
e:-.:pressivos e ações em que o sujeito aparece (essência e fe nômeno) . O uso dos atos
de fala regulativos possibilita a distinção entre regularidades empíricas, que podem
observar-se, e nonnas vigentes que podem obedecer-se ou transgredir-se (ser e
dever). 255

Esses diferentes usos dos atos de fala visam a recuperar o fator dialógico, próprio da
educação, por meio dos processos interativos que constituem os mesmos. Pelo menos
deveriam constituí-los, ou fazer com que os atos de fala constituam um espaço próprio para se
formar o ser humano enquanto sujeito capaz de ações cognitivas éticas e políticas
mediatizadas pelo entendimento. Não há mais um sujeito transcendental, mas sujeitos que
produzem, pelos seus atos de fala, acordos provisórios.

•

A razão [comunicativa], confonne Habermas, parte da intersubjetividade como
' fala ', como ' mundo da vida' . A linguagem e o mundo da vida não são instrumentos
de auto-realização do sujeito, mas um encontro com o outro num mundo em que se
compartilham significados e nonnas. A fala sobre algo é sempre fala com. Assim, a
intersubjetividade constitui a subjetividade e participa de sua estruturação, não tendo
um caráter de meio, portanto, não se enquadrando numa relação do tipo meio-fim,
sujeito-objeto. O fundamento da ação dialógica encontra-se na participação do
sujeito em um mundo compartilhado com outros sujeitos. 256

Desse modo, para podermos compartilhar com os outros o mundo educativo,
precisamos basear nossas ações na colaboração e na cooperação. E a escola é um lugar
privilegiado para se reconstruir, de forma intencional e planejada, o patrimônio cultural da

•

humanidade, com as novas gerações, bem como o lugar próprio para se inserir as novas
gerações na sociedade e formar sua personalidade, o que, aliás, nem sempre ocorre por razões
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as mais diversas. Mas, não vamos nos deter nisso, já que nosso objetivo é outro. Contudo, é

•

importante salientar aqui que, sempre que fazemos uma incursão educacional com base
habermasiana, precisamos nos lembrar do que diz Habermas quando ele nos fala sobre o tipo
de ação que devemos privilegiar sempre que queremos estudar a reprodução dos componentes
simbólicos do mundo da vida. Ou seja, esses estudos sempre precisam vir acompanhados de
"uma hermenêutica natural da comunicação cotidiana e, portanto, do meio que representa a
formação lingüística de consenso" 257 _

••

Agora, nesse processo educativo, os sujeitos envolvidos de uma ou outra forma nas
interações pedagógicas coordenam suas ações com base num agir estratégico ou num agir
comunicativo. E, de acordo com Habermas, as interações sempre que deixam de ser
coordenadas pelo entendimento, passam a ser coordenadas pelas ações estratégicas ou
normativas, na qual um sujeito exerce uma violência sobre o outro.
À medida que as interações não ficam coordenadas através do entendimento, a única
alternativa é a violência que uns exercem contra os outros (de fonna mais ou menos
sublimada. de forma mais ou menos latente). 258

•

E mais, é muito difícil, na educação, trabalharmos com um tipo de ação, já que essas
ações normalmente convivem dialeticamente entre si de sorte que seus opostos interagem
entre si, se movimentam e se desenvolvem .
Quanto mais difusa é a situação de ação, quanto mais necessita ser estruturada na
discussão mesma, tanto mais os participantes hão de lançar mão da interação [...] de
meios de entendimento indireto. Quando está fechado o cantinho do entendimento
direto, se vêem diante da necessidade de "dar a entender algo" a seu próximo, de
"induzi-lo" que faça uma idéia ou tome uma decisão. Mas também nestes casos os
meios de comunicação, empregados aqui estrategicamente, servem ao fim do
entendimento; pois de outro modo não se trataria só de aspectos estratégicos de uma
seqüência de interação que, em conjunto, se endereça ao entendimento. mas de um
tipo de ação distinto 259

•

Nesse movimento interativo, a ação comunicativa se sobrepõe à ação estratégica
sempre que seus atores privilegiarem ações pedagógicas que objetivam o entendimento
mútuo, ou, pelo menos, onde seus proponentes ou participantes se guiam fundamentalmente
por ações voltadas para o entendimento intersubjetivo, como já vimos no capítulo três.
E, ao privilegiarmos ações educativas que privilegiam o entendimento mútuo e
intersubjetivo de uma realidade educativa qualquer, precisamos incentivar e/ou incrementar
processos de ensino-aprendizagem que valorizem e estimulem a hermenêutica pedagógica ou
reinterpretativa dos sujeitos envolvidos na ação e que buscam se entender sobre algo no
mundo.
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Trata-se do esforço de compreender os saberes e as práticas existentes a partir das
intencionalidades que os produziram. Na verdade, os sentidos que subjazem ao
modo de pensar e de agir dos indivíduos foram historicamente sedimentados, bem
como as condições materiais que os sustentam. Sob a perspectiva da concriatividade
histórica, em que o passado e o presente se encontram em constante mediação, as
respostas dadas em outros contextos históricos precisam ser reavaliadas a partir das
circunstâncias do presente. Dessa forma a hermenêutica constitui um trabalho
permanente de reinterpretação do passado à luz do presente e vice-versa.260

Mas, por outro lado, nessa construção de entendimentos intersubjetivos, precisamos
igualmente enfatizar e/ou destacar a importância de se superar toda e qualquer forma de
opressão entre todos os sujeitos de um determinado processo de ensino-aprendizagem.

•

Falar é entender-se com outros sobre algo a partir de uma determinada compreensão
global da vida humana. Falando, os sujeitos levantam, reciprocamente, detenninadas
pretensões a respeito dos fatos do mundo, das normas sociais e das suas vivências
subjetivas. A linguagem é, assim, não só a memória coletiva, que fornece a uma
comunidade humana um reservatório de esquemas interpretativos do mundo, mas
também aquele espaço em que as pretensões, implicitamente levantadas, podem ser
testadas na sua validade. A fala sempre pode desembocar num discurso, isto é, num
processo argumentativo. Ora, quem argumenta reconhece, implicitamente, cada
parceiro da argumentação como alguém capaz de captar sentido e de pautar seu
comportamento a partir do sentido captado. Ou seja, o parceiro da argumentação
emerge como alguém que me interpela ao reconhecimento de sua igual dignidade
enquanto ser do sentido; ele é, portanto, portador dos mesmos direitos fundamentais.
A abertura da linguagem humana a um processo de argumentação revela algo
fundamental na vida humana : a argun1entação pressupõe como sua condição de
possibilidade, o reconhecimento recíproco de todos os seus membros como parceiros
de igual direito, ou seja, o reconhecimento universal dos homens entre si como
sujeitos.:61

O expediente argumentativo da teoria do agir comunicativo passa a ser usado, pelos
educadores habermasianos, sempre que esses, em sua interação educativa, trabalharem com
dissensos. Desse modo, ambos os sujeitos envolvidos na ação explicitam suas pretensões de
validez, e começam a argumentar com o objetivo de chegar a um consenso provisório sobre
algo. "Nesse momento os atores assumem os papéis de falantes e ouvintes a fim de

•

' negociarem' um novo consenso acerca daquilo que se tornou polêmico ou problemático"

262

.

Aliás, para Habermas, o entendimento entre os sujeitos capazes de construir consensos
provisórios é aquele que privilegia a unidade da razão na multiplicidade de suas vozes.
A harmonia entre unidade e multiplicidade permite que o entendimento entre
sujeitos chegue ao consenso, mesmo que provisório e, assim, se possa viver "sem
violência". O caráter ilocucionário e, dos proferimentos estabelece uma relação
intersubjetiva entre sujeitos que colocam diante de si as diferentes possibilidades
para prosseguir ou não, a interação. Isso significa que "as obrigações típicas dos atos
de fala vão [associados] com pretensões de validade suscetíveis de exame cognitivo,
quer dizer, a vinculação recíproca entre ambos tem um caráter racional" ? 63

Mas, essa racionalidade insere educandos e educadores em um processo pelo qual os
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diferentes sujeitos, ao reproduzirem as tradições culturais, ou renovarem a solidariedade entre
os homens ou socializarem as mesmas, buscam superar, pela prática educativa, todo e
qualquer enfoque objetivador. Ou seja, construir uma racionalidade incapaz de ver, perceber
ou usar o outro como um objeto ou um ente manipulável.
Isso porque
[...] é do seio mesmo da pnlxis comunicativa que o homem se revela como aquele
que é irredutível a algo manipulável e se tematiza o sentido radical de seu agir
histórico, pois a práxis comunicativa, como práxis argurnentativa potencial,
pressupõe, como condição de possibilidade, o mútuo reconhecimento de todos os
membros desta comunidade, numa palavra, em princípio, todos os homens, como
parceiros de igual direito, capazes de captar o sentido das pretensões levantadas e
das razões apresentadas para sua legitimação. Ora, isto significa reconhecer o
homem como um ser consciente e livre, capaz de autodeterminação a partir de sua
própria razão e, portanto, como um ser autotélico, não simplesmente redutível à
manipulação. 264

Agora, essas categorias habermasianas: do diálogo, da fala, do discurso, da
argumentação, do entendimento e do consenso intersubjetivo, propostas pelo pesquisador, ao
longo da coleta das informações dessa pesquisa, se fizeram presentes eventualmente e não

•

raro de forma indireta e/ou mesmo de forma incipiente. Aliás, só uma entrevistada falou que,
em sua uni versidade, alguns pesquisadores de outras áreas usaram os recursos de rede e as
informações do projeto de pesquisa, do qual ela participava, para analisarem algumas dessas
categorias habermasianas.
O que nos leva a afirmar igualmente que os cursos de formação de professores em
Informática da Educação aqui analisados não priorizam esse referencial teórico e suas
conseqüências metodológicas. Há, sim, uma preocupação de se fazer uma formação aberta,
interativa, colaborativa, auxiliada pelos modernos recursos da informação e da comunicação,
com ênfase na psicologia cognitivista, na pedagogia e na informática. E, dentro das limitações

•

desse paradigma, os formadores de professores buscam usar os novos recursos para gerar o
novo na educação, mas não formam o educador dentro desta nova lógica.

É verdade que, para Habermas, o estruturalismo genético de Piaget, para citar um
referencial teórico, é "um modelo que parece muito promissor para a análise da evolução
social, do desenvolvimento das imagens do mundo, de sistemas de crenças morais e de
sistemas jurídicos"265 .
Aliás, a aprendizagem construtivista piagetiana nos possibilita compreender o modo

•

pelo qual os sujeitos e as sociedades constroem suas competências e/ou constituem sua
racionalidade?66 Habermas destaca, inclusive, uma série de aproximações entre o seu
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pensamento na área e o de Piaget, como mostra a citação que segue:

•

[...] primeiro, a suposição de que o saber em geral pode ser analisado como um
produto de processos de aprendizagem; depois, que o aprendizado é um processo de
solução de problemas no qual o sujeito que aprende está efetivamente envolvido; e,
finalmente, que o processo de aprendizagem é guiado pelos discernimentos dos
próprios sujeitos diretamente envolvidos nesse processo. O processo de
aprendizagem deve poder se compreender externamente como a passagem de uma
interpretação X1 de um dado problema para uma interpretação X2 do mesmo
problema, de tal modo que o sujeito que aprende possa explicar, à luz de sua
segunda interpretação, por que a primeira é errada. 267

•

Esse processo de construção da aprendizagem foi levado aos ambientes de
aprendizagem informatizados e aos softwares produzidos por equipes multidisciplinares para
subsidiar e/ou alavancar o processo de formação de professores em Informática da Educação,
como mostra o relato que segue:

•

E a gente não trabalhou muito as questões de alfabetização em informática, deixou tudo em aberto. Claro
que todos os autores e as possibilidades que fujam a essa essência de construção e de interação. [... ] a gente
queria fugir da instrução, aquela coisa assim de você acertou. Olha aqui ou ali, ou ainda esse tipo de aula
onde se pede para ler um texto, fazer esse ou aquele exercício. Já em uma plataforma, como essa do TEC
LEC é pensada sem exercícios. Desse projeto original depois se originaram outras platafonnas entre os
educadores e com isso a autoria se perde de alguma fom1a, porque depois surgiu inclusive a idéia de se fazer
outras platafom1as com Portfólios dentro [...] Então nós discutimos de que não iríamos fazer mais provas,
nem exercícios, nós íamos fazer Portifólios onde ficam registrada todas as produções e todos os processos de
cada professor/aluno . 268

Como também trabalharam a colaboração a partir de Maturana e Vygotsky e a
cooperação em Maturana e Piaget:
[...] E o Maturana vai muito nessa linha, ele busca muito os processos cooperativos, onde ele diz que
ninguém é autor de nada sozinho, que para ser autor eu tenho que ter pessoas que lêem o que eu escrevo, ou
o que eu falo , tem que ter pessoas para ouvir o que eu falo e se ouvem e lêem, tem que dar o fadebeeck e, na
medida que esse fadebeeck vem para mim e eu percebo novas facetas naquilo que eu escrevi e modifico essa
escrita aprofundando mais ainda então eu realmente estou em cooperação, então isso foi um forte da teoria
piagetiana e sustentada também por Maturana [...] 269

Essas falas e reflexões, entre outras, evidenciam, aprmamam esses autores e esses
professores/pesquisadores da teoria do agir comunicativo de Habermas. Porém, esses sujeitos,
ao processarem essa sua apropriação teórica, não raro, carregam consigo e/ou fazem uso da
lógica de se relacionar e interagir com o objeto e/ou a situação a ser conhecida e/ou dominada
a partir da lógica que é própria à filosofia da consciência. E, segundo essa lógica, o sujeito age
sobre o objeto em um processo de interação representado da seguinte forma: S :

.

O.

Já, no sentido habermasiano, a interação é intersubjetiva e, enquanto tal, envolve muito
mais uma relação de sujeito para sujeito sobre algo como nos mostra o esquema abaixo. Esse
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algo pode ser um objeto, pode ser uma teoria e/ou mesmo uma situação. Então, para
Habermas, o sujeito se constitui na intersubjetividade e vai reconstruindo intersubjetivamente
seus consensos provisórios com base no melhor argumento :

SUffi\ ;ffi!TO

•

SOBRE ALGO
Alguns seguidores de Piaget também começaram a privilegiar mais as interações do
tipo sujeito-sujeito-objeto, denominadas interações interindividuais, nas quais existe uma
situação de cooperação entre sujeitos para intervir, no meio, mas ainda continuam presos ao
paradigma da filosofia da consciência, diferentemente do que ocorre no paradigma da
filosofia da linguagem, em que os sujeitos buscam construir argumentativamente seus
consensos provisórios, a partir do mundo da vida de seus sujeitos, de suas pretensões de
validez e de seu mundo intersubjetivo, como já vimos.

•

O uso dos pressupostos teóricos da filosofia da linguagem na Informática da Educação,
e conseqüentemente na formação de professores em Informática da Educação, segundo o
nosso modo de pensar e analisar a questão, é de uma fecundidade ímpar, uma vez que essa,
por um lado, consegue dar conta com mais propriedade desse novo que permeia e/ou envolve
a sociedade da informação e da comunicação, como nos lembra muito bem um dos sujeitos
entrevistados:
[... ] Então o que vejo é que há uma lacuna eu concordo que está havendo uma ruptura ali hoje as pessoas não
estão mais tratando a ciência do jeito como elas a tratavam no inicio do século XX. Por que hoje em clia se
produzem mais de 2.000 itens de informação por clia. incluindo, jornais, revistas, artigos, livros [... ] O que é
um volume assustador de informação, o que torna difícil hoje em dia alguém se tornar um especialista em
algo. Eu sempre digo para os meus alunos que eu não sei tudo, que nunca consigo ficar plenamente
atualizado e que precisamos ter consciência disso. [... ] 270

Ou ainda, como Pierre Lévy caracteriza o saber da sociedade informatizada quando ele
discute as diferentes formas de memória usadas pelo ser humano para conhecer algo ou
alguém ao longo da história: "O saber informatizado afasta-se tanto da memória (este saber
'de cor'), ou ainda a memória, ao informatizar-se, é objetivada a tal ponto que a verdade pode
deixar de ser uma questão fundamental, em proveito da operacionalidade e velocidade" .271

.

Essas citações clarificam essa sociedade que procuramos descrever no segundo
capítulo e que, enquanto tal, impõe ao ser humano uma nova realidade econômica, política,
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•

cultural e social, o que eXIge igualmente da educação novos modos de aculturação e de
inculturação, bem como novas maneiras de se expressar e manifestar.
El mundo dei conocimiento posee hoy dos rasgos nuevos. Por una parte sus
fronteras no cesan de ampliarse hasta límites inimaginables, por otra la infonnación
está crecientemente disponible para quienes poseen los instrumentos, las destrezas
culturales de base, que penniten acceder a ella. La gran tarea de la escuela hoy es
proveer a todos de estas destrezas: inicialmente un fuerte domínio de la lectoescritura y dei lenguaje de la matemática; avanzando ensequida a las destrezas
culturales de segundo grado, tales como: aprender a aprender; aprender a cambiar en
el cambio, aprender a buscar y procesar infonnación, aprender a trabajar en
equipo.zn

Concordamos com Huidobro sobre as mudanças que envolvem a sociedade de nossos
dias e a necessidade de envolver a educação com essas mudanças teórico-metodológicas, para
que a mesma não perca sua razão de ser. Mas, a questão é: como? Para quê? Com quem? E
para quem produzir essa mudança? Temos consciência de que as políticas públicas para a área
da Informática da Educação, em nível mundial, nacional e, em muitos casos, regional, estão
comprometidas com uma lógica neoliberal, como já analisamos no capítulo dois, com a qual
nós não concordamos. Mas, por outro lado, também não concordamos com os professores

•

que, em função desses e de outros descontentamentos, partem para a resistênci a passiva273 .
Pois, como Saviani, acreditamos que a mudança irá ocorrer, por um lado, pela
resistência ativa de todos os suj eitos comprometidos com a educação. Essa resistência ativa,
segundo Saviani, implica em pelo menos duas condições:
[... ] Nesse novo conte:-..10 [do neoliberalismo], a resistência passiva termina por
resultar inútil. Daí a necessidade de se passar à resistência ativa. Esta implica pelo
menos em duas condições: a primeira se refere à forma, isto é, à exigência de que a
resistência se manifeste não apenas individualmente, mas através de organizações
coletivas, galvanizando fortemente aqueles que são, de algum modo, atingidos pelas
medidas anunciadas; a segunda diz respeito ao conteúdo. envolvendo, portanto, a
formulação de alternativas às medidas propostas, sem o que será difícil conseguir a
mobilização. 2 74

Mas, no nosso entendimento, essa resistência ativa, por si só, não produz a mudança na
formação de professores em Informática da Educação. Em uma sociedade informatizada
sempre se torna mais urgente essa mudança teórico-metodológica, porque as relações e
interações dos sujeitos entre si e dos sujeitos com os objetos nessa sociedade da informação e
da comunicação são distintas da sociedade do esclarecimento.
E a teoria do Agir Comunicativo de Jürgen Habermas, por me10 de sua guinada

•

lingüística e guinada pragmática, busca teorizar, a partir do mundo da vida dos diferentes
atores e da sociedade da informação e da comunicação, todo esse saber. Motivo esse que nos
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leva a apostar em uma formação e/ou capacitação de professores em Informática da Educação
na, para e em uma sociedade informatizada e/ou globalizada.
De fato, acreditamos no potencial do diálogo intersubjetivo, quer seja pela simples fala
e discurso entre dois ou mais sujeitos, quer seja pelo discurso argumentado, com base em
pretensões de validez para se chegar a entendimentos intersubjetivos e a consensos
provisórios sobre algo, como formas eficazes de se construir contrapontos à educação
massificada, globalizada e/ou colonizadora, que nos é enviada em lindos pacotes de presente

•

pelos países centrais, enquanto remédios milagreiros para a área .
Temos as ferramentas e os recursos tecnológicos necessários para construir e
reconstruir o saber teórico-prático em outro nivel, no qual as equipes diretivas, das escolas
junto

com os professores, alunos, pais, comunidade e conselho escolar, e interligados em

rede, dialoguem

permanentemente entre si e com o mundo a partir de argumentos e

pretensões de validez validados pelo grupo, e, desse modo, consigam se entender sobre algo
no mundo, em especial, buscar construir verdades e consensos provisórios para o grupo e
válidos para todos .

•

Essa linguagem e ação dialógica, mais do que uma regra ou norma pedagógica, quer
ser um princípio e um processo que precisa ser articulado pela escola como um todo . Mas,
para que isso se torne possível, é necessário igualmente possibilitar que os processos
formativos dos professores se orientem e se embasem nessa lógica.
Porém, com isso, também não queremos dizer que esse caminho teórico seja a única
alternativa viável para se propor uma mudança. Aliás, esse estudo teórico e prático reforça em
nós a convicção de que em ambas as tendências teóricas é possível formar e capacitar os
professores em Informática da Educação

•

para a autonomia,

a emancipação e a

interdisciplinaridade, porém: se a mesma se basear nos pressupostos teóricos piagetianos, esta
terá que priorizar a construção do conhecimento em sua análise, com o auxílio dos
princípios e das categorias de Piaget acima trabalhadas. Agora, se esse formação e/ou
capacitação de professores se basear em Habermas, ela terá que priorizar a forma de os
sujeitos capazes de ação e de linguagem fazerem uso do conhecimento e/ou construírem
consensos provisórios, por meio dos princípios e das categorias habermasianas já
mencionadas e discutidas ao longo do trabalho, em especial, na seção 3.2.2.
Habermas, ao apresentar sua teoria, a apresenta enquanto um caminho teórico-

•

metodológico alternativo para a mudança. Mas nós, com base nessa pesquisa realizada,
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estamos convencidos de que esse referencial teórico-metodológico tem tudo para ser uma

•

grande alternativa na formação de professores em Informática da Educação, quer seJa por
resgatar o mundo da vida dos sujeitos envolvidos na ação educativa, quer seja por ter surgido
no mundo da informação e da comunicação e, por conseqüência, ter problematizado essa
situação já à luz da filosofia da linguagem, mas com um viés crítico.
E mais, segundo o nosso entendimento, em uma sociedade da informação e da
comunicação, como a de nossos dias, não é suficiente que os profissionais da educação
dominem o conhecimento e saibam como se constrói o mesmo. Mas, também urge e sempre
mais, saber como os sujeitos capazes de linguagem e ação acessam, processam, produzem e

em especial fazem uso do conhecimento. Aqui reside a grande diferença que precisa ser
aprofundada, já que aqui o conhecimento adquire um valor ético e moral.
Enfim, procuramos problematizar nessa tese a relevância da teoria do agir
comunicativo na formação de professores em Informática da Educação como alternativa
crítica de se educar as novas gerações auxiliadas pelos modernos recursos da informação e da
comunicação, mas a partir do mundo da vida dos sujeitos e de forma crítica.

•

Por isso, sugerimos que se:

>-

desenvolvam mais pesquisas, no sentido de buscar auxiliar o educador a buscar,
processar, produzir, comunicar e usar interdisciplinarmente a Informática da Educação,
auxiliada pelos modernos recursos informáticos;

~

articulem, nos diferentes sistemas de ensino, políticas que assegurem aos professores de
sala de aula a formação continuada e/ou em serviço a partir de projetos políticopedadógicos e da reflexão da práxis;

•

~

ofereçam e se criem espaços, na graduação e na pós-graduação, para que os professores
possam interagir sempre mais com os educandos a partir de seu mundo da vida,
especialmente por meio de suas falas, seus discursos e argumentos intersubjetivos, com
o firme propósitCYde educar para a construção de entendimentos e consensos provisórios
entre os pares e os saberes existentes;

>-

"qualifiquem" sempre mais a própria linguagem e ação dos interlocutores, com um fazer
pedagógico que também contemple princípios e categorias habermasianas, codificados
ou não, com o objetivo de construirmos entendimentos e consensos provisórios sobre
algo, a partir do melhor argumento em todo o processo de ensino-aprendizagem, já que

•

na Informática da Educação todas as formas de linguagem usadas podem ser registradas
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automaticamente .

•

•

•

•
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