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RESUMO

Este artigo expõe uma forma coerente de como se trabalhar usando o computador como recurso didático que auxilia o professor convergindo diversas mídias
para melhorar o fluxo de informação passado aos alunos. Nós professores, temos um papel fundamental para promover a mudança necessária dentro da sala de
aula e em toda a escola. Todos os envolvidos no processo devem utilizar de forma inovadora as TICs para o crescimento de todos, e isso só será possível se
houver planejamento, estudo e integração dos administradores, gestores, toda a comunidade escolar, alunos e pais. A utilização do computador como
ferramenta pedagógica deve promover a educação integral dos alunos e constar, com clareza, no Projeto Político Pedagógico da escola, objetivando o
envolvimento de todos na elaboração de projetos com temas pertinentes para a formação de cidadãos críticos e atuantes na sociedade. Refletir sobre isso se faz
necessário e utilizar o computador como ferramenta pedagógica exige conhecimento, preparo e planejamento.
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ABSTRACT

This paper presents a coherent how to work using the computer as a teaching resource that assists the teacher converging different media to improve the flow of
information to past students. We teachers have a key role to promote the necessary changes within the classroom and throughout the school. Everyone involved
in the process should use ICT innovatively to the growth of all, and this will only be possible if there is planning, study and integration of administrators,
managers, the whole school community, students and parents. The use of computers as a teaching tool to promote comprehensive education of students and the
record, clearly, the Educational Policy Project of the school, thus the involvement of all in the development of projects with themes relevant to the formation of
critical citizens and active in society. Think about it is necessary and use the computer as a teaching tool requires knowledge, preparation and planning.
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INTRODUÇÃO

Vários recursos que utilizamos corriqueiramente foram projetados pelas forças armadas e só depois passaram a ser utilizados pela massa. Foi assim com o
computador, com proporções gigantescas foi desenvolvido para fazer cálculos com a maior precisão possível e assim potencializar, por exemplo, o estrategismo
e a logística em guerras. Anteriormente a esse processo, foram criados outros recursos de calcular, tais como: ábaco, régua de cálculo e máquina de pascal.

Atualmente, o computador está em todos os lugares, e suas funções vão muito mais além de simplesmente fazer cálculos. Inúmeras são as funções que um
aparelho portátil pode executar e toda essa conversão de recursos está cada vez mais modificando os hábitos e comportamentos da sociedade. Sancho afirma

Pág.1/5



que:

[...] a tecnologia constitui um novo tipo de sistema cultural que reestrutura o mundo social e ao escolhermos as nossas tecnologias nos
tornamos o que somos e desta forma fazemos uma configuração do nosso futuro (SANCHO; 1998, p. 33).

Essa convergência digital, atrelada a facilidade de ter acesso a esse aparato vem provocando uma reorganização de padrões comportamentais e sociais. Sancho
(1998), diz que “a interação do indivíduo com as tecnologias tem transformado profundamente o mundo e o próprio indivíduo”. Fazer compras, assistir um filme
no cinema e até mesmo “trabalhar” são tarefas que se modificaram bastante com o advento das tecnologias de informação e comunicação. Nesse sentido,
Niskier afirma que:

O advento das tecnologias ao longo do tempo promove a reorganização de padrões, o que acarreta numa evolução constante, onde o
agente principal ainda é o homem e não a máquina. O domínio destas tecnologias é uma busca humana de longa data que tende a
superação por conta da evolução dos resultados alcançados com as pesquisas e estudos relacionados ao desenvolvimento e
aprimoramento das novas tecnologias. A informática, hoje, tem uma participação muito grande em diversos ramos da atividade
humana. Mais que isso, ela é indispensável nas áreas em que é introduzida (NISKIER; Arnaldo, 1993, p.99).

As crianças que nascem com todo esse excesso de fluxo de informação já possuem uma familiarização nata com a diversidade de aparelhos que encontramos no
nosso cotidiano. Com a escola não deve ser diferente, para oferecer um conteúdo coerente e atrativo aos alunos, ela deve atentar para a exploração dos
aparelhos tecnológicos como recursos didáticos.

Este artigo[4] expõe uma forma coerente de trabalhar em sala de aula, usando o computador como recurso didático que auxilia o professor convergindo diversas
mídias para melhorar o fluxo de informação passado aos alunos. Nós professores, temos um papel fundamental para promover a mudança que se precisa fazer
dentro da sala de aula, em toda a escola.

Todos os envolvidos no processo devem utilizar de forma inovadora as TICs para o crescimento de todos, e isso só será possível se houver planejamento, estudo
e integração dos administradores, gestores, toda a comunidade escolar, alunos e pais. No projeto político pedagógico da escola tem que ficar claro o objetivo de
todos ao utilizar o computador como meio de promover a educação integral dos alunos preparando-os para a vida, mercado de trabalho. Refletir sobre isso se
faz necessário. O método para o desenvolvimento deste estudo deu-se através de pesquisas baseadas em alguns autores como Sancho, Niskier, Valente, Dewey,
Maria Elizabeth, artigos, textos diversos e práticas, com o intuito de contribuir positivamente com a elaboração de propostas coerentes para o uso e aplicação do
computador como recurso didático na sala de aula.

1. A utilização do computador

Pesquisas desenvolvidas no Brasil e no Exterior (Carraher, 1996; Carraher & Schliemann, 1992; Valentin, 1995; Spauding & Lake,
1992; Santarosa, 1995; dentre outros) informam que escolas que utilizam computadores no processo e ensino-aprendizagem
apresentam melhorias nas condições de estruturação do pensamento do aluno com dificuldades de aprendizagem, compreensão e
retenção. Colaboram, também, para melhor aprendizagem de conceitos matemáticos já que o computador pode constituir-se num bom
gerenciador de atividades intelectuais, desenvolver a compreensão de conceitos matemáticos, promover o texto simbólico capaz de
desenvolver o raciocínio sobre ideias matemáticas abstratas, além de tornar a criança mais consciente dos componentes superiores do
processo de escrita (Moraes, 1998, p.13).

A todo instante estamos sendo bombardeados por propagandas impressas, anúncios de televisão, músicas e outros. No âmbito digital não é diferente, a internet
é um portal para a era do excesso de informação, ao abrir um site, além do conteúdo que estamos buscando, também encontramos banners com animações e
sons que vez ou outra acabam chamando nossa atenção.

Como recurso didático, interatividade, comunicação, Behrens (2008, p. 99) salienta que:

O uso da Internet com critério pode tornar-se um instrumento significativo para o processo educativo em seu conjunto. Ela possibilita o
uso de textos, sons, imagens e vídeo que subsidiam a produção do conhecimento. Além disso, a Internet propicia a criação de
ambientes ricos, motivadores, interativos, colaborativos e cooperativos.
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Nossas crianças estão crescendo nesta realidade e precisam aprender desde cedo a selecionar o conteúdo que devem aprender. Esta seleção é decorrente de
estímulos, a exemplo: uma criança que é direcionada a utilizar o computador somente como fonte recreativa relutará em perceber nele um recurso que a auxilie
em seu aprendizado, em decorrência disso temos “os tão famosos” “CTRL+C, CTRL+V”.

E, quem são os responsáveis por esses estímulos Quem senão os professores para incorporar o computador no contexto e rotina deles, dando vida e
aproximando o ensino da realidade vivenciada pelos alunos. É preciso fazer com que todos entendam de uma vez por todas que não basta somente implantar a
tecnologia, colocando computadores nas salas ou até mesmo criando ambientes tecnológicos sem planejamento e preparo dos professores.

A palavra motivação indica o processo pelo qual um conjunto de razões ou motivos explica, induz, incentiva, estimula ou provoca algum tipo de ação ou
comportamento humano. O comportamento humano sempre é motivado. E a motivação para o trabalho é o processo pelo qual o esforço ou ação leva ao
desempenho profissional de uma pessoa. (SILVA, 2013,p.4)

Ambos os alunos e professores tem que está motivado para a conquista desse novo espaço, no mundo da troca de experiências, troca de informações, juntos
reconstruirão novos conceitos e reformularão paradigmas existentes e estabelecidos. Mas como já citamos anteriormente, todas as ações a serem desenvolvidas
tem que está presente no PPP.

(Franchi, 1992), “torna-se necessário não só introduzir tecnologias nas escolas, mas, sobretudo, integrá-las numa perspectiva crítica
que proporcione condições político-pedagógicas para que educadores, alunos e comunidade compreendam e utilizem as linguagens das
mídias, expressem o pensamento, dialoguem, desenvolvam a criatividade e a criticidade.”(pág76)

A informática na educação[...] enfatiza o fato do professor da disciplina curricular ter conhecimento sobre os potenciais educacionais do computador e ser capaz
de alternar adequadamente atividades tradicionais de ensino aprendizagem e atividades que usam o computador.(Valente, 1999)

As crianças precisam ser estimuladas a perceberem desde cedo que o computador pode e deve ser utilizado no contexto escolar como uma ferramenta
pedagógica que as auxiliem no desenvolvimento de habilidades e as condicionem à busca pelo conhecimento. Este estímulo deve ser feito com coerência a partir
das séries iniciais e que seja de forma continuada nas outras modalidades de ensino.

Quando o aluno usa o computador para construir o seu conhecimento, o computador passa a ser uma máquina para ser ensinada,
propiciando condições para o aluno descrever a resolução de problemas, usando linguagens de programação, refletir sobre os resultados
obtidos e depurar suas ideias por intermédio da busca de novos conteúdos e novas estratégias. Nesse caso, o software utilizado pode ser
os softwares abertos de uso geral, como as linguagens de programação, sistemas de autoria de multimídia, ou aplicativos como
processadores de texto, software para criação e manutenção de banco de dados. Em todos esses casos, o aluno usa o computador para
resolver problemas ou realizar tarefas como desenhar, escrever, calcular, etc.. A construção do conhecimento advém do fato de o aluno
ter que buscar novos conteúdos e estratégias para incrementar o nível de conhecimento que já· dispõem sobre o assunto que está· sendo
tratado via computador.(Valente, 1999)

A proposta do uso coerente do computador como recurso didático deve partir da apropriação do interesse nato dos pequenos pelo uso da máquina acrescido de
um projeto que evidencie as necessidades de aprendizado e resulte em atividades dinâmicas e atrativas às crianças. Na realidade, precisa-se utilizá-lo de forma
dinâmica levando o aluno a aprendizagem, buscando meios e soluções para enfrentar os desafios, solucioná-los, ir em busca e não receber tudo pronto. Através
do manuseio do computador como ferramenta, o aluno construirá seus conceitos paulatinamente, de acordo com sua maturidade.

A utilização de tecnologias como elementos de mediatização entre o conhecimento científico e as experiências da vida dos alunos pode
representar um impulso intelectual, social e político em direção a uma sociedade menos excludente e mais solidária, cujo exercício da
democracia é interpretado como uma "forma de vida associada, de experiência conjunta e mutuamente comunicada" (Dewey, 1959, p.
93).(pág77)

1. Trabalhando com projetos

Vários pensadores e estudiosos se dedicaram sobre o conceito de projeto como característica inerente ao ser humano, que o distingue dos demais seres vivos.
Heidegger (1999) coloca o homem em inter-relação com o mundo no qual ele projeta suas próprias possibilidades e, ao mesmo tempo, participa de sua
produção.
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Na mesma direção de Heidegger, Sartre (apud Cobra, 2001) acentua a liberdade do homem para construir a própria essência através de suas opções, cuja
intencionalidade leva à produção de projetos. O homem não é concebido a priori; ele é livre para escolher conscientemente seus objetivos, valores, atitudes e
projetos de vida, mas essa escolha transcende o indivíduo e engloba toda a humanidade, adquirindo valor universal. Boutinet (apud Thurler, 2001, p. 118),
acrescenta que a ideia de projeto é inseparável da visão e do sentido da ação e “supõe que ninguém aja sem projeto e ninguém deixa de ter projeto”.

O trabalho com projetos é de extrema importância e relevância em todas as modalidades de ensino, mas para isso Maria Elizabeth[5] em um de seus artigos,
explicita a importância da formação do professor para que ele tenha condições de desenvolver práticas pedagógicas com projetos que favoreçam a
recontextualização do conhecimento na escola e na vida do aluno, a produção colaborativa de representações que engajam os alunos como aprendizes,
construtores de significados.

Maria Elizabeth ainda nos acrescenta que:

O projeto é desenvolvido pelas pessoas que pensam e atuam em sua realização. Os autores são aqueles que participam em todo o
desenvolvimento do projeto, concebem e discutem as problemáticas, descrevem e registram um plano para investigá-las e produzir
resultados, desenvolvem as ações e avaliam continuamente se os resultados que vão sendo obtidos são aceitáveis em termos de
satisfazer as intenções desejadas, responder às perguntas iniciais ou avançar em sua compreensão e até alterar as perguntas iniciais ou
levantar novas perguntas.

Na constituição de um projeto o fundamental é “ter coragem de romper com as limitações do cotidiano, muitas delas auto-impostas” (Almeida & Fonseca Júnior,
2000, p. 23 e 22) e “delinear um percurso possível que pode levar a outros, não imaginados a priori” (Freire & Prado, 1999, p. 113). Portanto, “supõe rupturas
com o presente e promessas para o futuro” (Gadotti & Romão, 1997, p. 37).

Considerações Finais

Implantar mudanças na escola, adequando às exigências da sociedade do conhecimento, constitui hoje um dos maiores desafios educacionais (Hargreaves,
1995). A escola é um espaço de trabalho complexo, que vai muito além da relação e ações dos professores e alunos. Sabemos que não é somente isso, vários
fatores influenciam o trabalho escolar e todo seu rendimento.

Implantar novas ideias depende, fundamentalmente, das ações do professor e dos seus alunos, sim, porém as ações, para serem efetivas, devem ser
acompanhadas de uma maior autonomia para tomar decisões, alterar o currículo, desenvolver propostas de trabalho em equipe e usar novas tecnologias da
informação, proposta essa defendida durante todo o texto. (Valente, 1996) Utilizar o computador como ferramenta construindo autonomia nos alunos e também
a constante atualização e formação dos professores para acompanharem as TICs e o mundo.

De acordo com Garcia (1995), É preciso pensar o novo papel do professor de modo amplo, não só com relação ao seu desempenho frente à classe, mas em
relação ao currículo e ao contexto da escola. Portanto, a mudança na escola deve envolver todos os participantes do processo educativo - alunos, professores,
diretores, especialistas, comunidade de pais. Essa mudança tem que ser vista como um processo em construção, realizado por todos esses participantes e tem
que contar com apoio de agências (universidades) ou de especialistas externos para assessoramento e suporte técnico para o desenvolvimento curricular
(Garcia, 1995).

De acordo com SILVA(2013), O trabalho é entendido como fator de construção, porque é através dele que o homem se faz e se constrói. Agindo sobre o mundo
exterior e transformando-o, o homem humaniza a natureza e a si mesmo. Através do trabalho, o homem é levado a compreender seu modo de agir
(compreender e descobrir). A ação prática sobre a realidade, desperta e desenvolve o entendimento, a capacidade de compreensão e a emergência de níveis de
abstração cada vez mais complexos. E é nessa ação prática e reflexão que os alunos interagem e aprendem construindo e reconstruindo seus próprios conceitos
fazendo a leitura do mundo.

Declaração de Salamanca(1994):

Principio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças devem aprender juntas, sempre que possível, independentemente
de quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter. Escolas inclusivas devem reconhecer e responder às necessidades diversas
de seus alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade à todos através de
um currículo apropriado, arranjos organizacionais, estratégias de ensino, uso de recurso e parceria com as comunidades.

O ser humano age sob o meio natural e social e ao mesmo tempo reflete sobre sua ação para entender seu modo de agir, a seguir, volta à ação
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instrumentalizada por um entendimento mais avançado. Age, reflete, adquire novo entendimento e com ele volta à ação: ação esta que o obriga a nova reflexão
e assim sucessivamente. Neste processo o homem avança e humaniza-se. Dessa forma, fica evidente a nossa preocupação com o tema abordado.
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