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RESUMO

Busca-se avaliar a oficina Aprendendo a Aprender através das TIC – Oficina sobre acervo digital, com
docentes de uma unidade da rede pública de ensino básico, de Salvador, Bahia. Como objetivos
específicos, pretende-se: avaliar a Oficinaa partir da hipertextualidade visando uma educação
transdisciplinar. Realizou-se pesquisa-ação, bibliográfica e documental, através de questionário, entrevista
semiestruturada e observação participante com 11 docentes. Constata-se que a Oficina pode promover
positivamente a interatividade nos portais educativos. Conclui-se que, é indispensável a busca por opções
metodologias que valorizem o potencial criativo e afetivo entre seus agentes. A oficina possibilitou
formação continuada, desenvolvimento humano e profissional de professores por meio das TIC,
constituindo-se num elemento em prol da qualidade da educação básica.

Palavras-chave:Tecnologia da Informação e Comunicação. Educação Fundamental. Acervo digital.

ABSTRACT

We seek to evaluate the workshop learning to Learn through ICT-workshop on digital collection, with
teachers of a public school education, from Salvador, Bahia. Specific objectives are to: assess the
workshop from the hypertextuality to transdisciplinary education. Action research was conducted,
bibliographical and documentary, through the questionnaire, participant observation and semi-structured
interview with 11 teachers. It is noted that the workshop can positively promote the interactivity in
educational portals. It is concluded that it is essential to search for options that value the creative potential
methodologies and affective between his agents. The workshop enabled continuous training, professional
and human development of teachers through ICT, constituting an element in the quality of basic
education.

Keywords:Information and communication technology. Fundamental Education. Digital collection.
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1 INTRODUÇÃO
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O uso das TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) por meio da informatização das escolas públicas
tem criado grandes expectativas em professores e alunos, por possibilitar novas dinâmicas em sala de aula
e criar outras formas de ensinar e aprender e aprender a aprender.

A internet é cada vez mais empregada no Brasil como ferramenta didática, em todos os níveis de ensino e
também na Bahia. Mas como tem ocorrido a mediação realizada pelos professores a fim de inserir os
alunos através da internet na aquisição do acervo acadêmico digital e como a pesquisa nesses acervos têm
proporcionado a efetivação de conhecimentos que promovam competências e habilidades? A escola
precisa contribuir para a cultura tecnológica de base, sendo função do professor a apropriação de novas
tecnologias, que favoreçam o processo de ensino e aprendizagem, que possam desenvolver habilidades e
competências como preconiza a Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996)? Desse modo, surge mais este
questionamento: quais aspectos das oficinas Aprendendo a Aprender através das TIC – Oficina sobre
acervo digital são consideradas pelos professores de uma unidade da rede pública de ensino fundamental
e médio de Salvador como fundamentais para o processo de ensino-aprendizagem e qualidade da
educação básica?

Aportarianº 522 (BRASIL, 1997) do Ministério da Educação criouo Programa Nacional de Informática na
educação (PROINFO), por meio da Secretaria de Educação à Distância, através da organização dos Núcleos
de Tecnologias Educacionais (NTE), proporcionando a formação de especialistas em informática na
educação, iniciada em 1999. Um desses núcleos, NTE02, no qual trabalho, localiza-se em Salvador assim
como os demais docentes, todos com formação em informática educativa (BAHIA, 2011).

O Programa instituído pelo Decreto n° 6300, de 12 de dezembro de 2007, em sua nova versão, intitulado
de EPROINFO, postula a integração e articulação de três componentes: a instalação de ambientes
tecnológicos nas escolas, a disponibilização de conteúdos e recursos educacionais multimídia e digitais,
soluções e sistemas de informação disponibilizados pela SEED/MEC, por meio de Portais, TV/DVD Escola e
a formação continuada de professores e outros agentes educacionais. Nesse contexto, surge o Programa
Nacional de Formação Continuada em Tecnologia Educacional – Proinfo Integrado – que congrega
processos de formação, dentre estes os cursos: Introdução à Educação Digital (40h), o curso Tecnologias
na Educação: ensinando e aprendendo com as TIC (60h) e complementação local (projetos educacionais,
com carga horária de 40h). A oficina Aprendendo a Aprender através das TIC – Oficina sobre acervo digital
é uma iniciativa do NTE-02, respondendo à proposta da PROINFO de realizar projetos educacionais que
atendam as necessidades locais. As formações em serviço visam contribuir para o desenvolvimento de
competências dos professores que fazem parte das escolas de nossa jurisdição.

Este artigo tem como objetivo geral é avaliar a oficina Aprendendo a Aprender através das TIC – Oficina
sobre acervo digital, com professores de uma unidade da rede pública de ensino fundamental e médio de
Salvador, para identificar aspectos fundamentais ao processo de ensino-aprendizagem e qualidade da
educação básica. Como objetivos específicos, pretende-se: avaliar a oficina Aprendendo a Aprender
através das TIC – Oficina sobre acervo digital como mediadora diante das múltiplas ferramentas
tecnológicas existentes, bem como analisar a hipertextualidade como possibilidade metodológica para uma
educação transdisciplinar.

A opção metodológica foi a pesquisa-ação, pesquisa bibliográfica e documental, por meio de questionários,
entrevistas semiestruturadas e observações participantes (GIL, 2007). Os sujeitos da pesquisa foram
representados por uma amostra de 11 professores/alunos da unidade da rede pública selecionada da Bahia
em Salvador.

2 OFICINA APRENDENDO A APRENDER ATRAVÉS DAS TIC: ACERVO DIGITAL COMO INTERFACE
PEDAGÓGICA
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A aprendizagem significativa ocorre nos processos de construção e interação professor-aluno, ao elaborar
e testar informações. Por essa razão o professor é imprescindível no processo de construção do
conhecimento porque é de sua responsabilidade propor, reexaminar e discutir os conteúdos educativos,
orientar os alunos no processo de construção do conhecimento e no uso do computador. Desta forma, o
aluno é partícipe da construção não só de seu conhecimento e nesse processo de mediação o computador
pode ser aliado na construção da aprendizagem SOARES, 2003)

Valente (2002, p. 98) acredita na importância do computador para o ensino-aprendizagem a partir do que
ele chama de ciclo descrição-execução-reflexão-depuração-descrição e que considera de extrema
importância na aquisição de novos conhecimentos. Nesta visão, os alunos são parceiros dos professores e,
ao encontrarem erros, reelaboram os procedimentos, corrigindo-os.

A utilização da Internet como mecanismo de apoio ao ensino-aprendizagem traz grande contribuição para
a prática escolar. No entanto, como informa Bartolomé (2002), a simples utilização de novas tecnologias
na educação não produz significativa diferença de aprendizado em relação ao ensino tradicional, mas, sim,
a incorporação de novas metodologias à prática pedagógica.

As TIC são importantes na educação mas exige, como diz Vieira (2002, p. 60), “[…] reflexão sobre a
concepção de aprendizagem que deverá revestir a utilização dessa tecnologia na prática educativa”. E é
nesta problemática que a oficina Aprendendo a Aprender através das TIC- Oficina sobre Acervo Digital
propôs a aplicação de análises de conteúdos acadêmicos nos Portais públicos, utilizando perspectiva
dialética na análise crítica do acervo.

3.1 TECNOLOGIA DA EDUCAÇÃO: CONCEPÇÃO EPISTEMOLÓGICA

A utilização da tecnologia instaura uma ação educativa de caráter colaborativo, que se estabelece através
da conexão por meio da internet, seja avaliando um vídeo ou uma produção de um texto. Gadotti e Romão
(2004, p. 13) afirmam que "a educação pela internet pressupõe uma relação, presença, conectividade. Um
encontro que se dá numcampus[...] que não exclui a relação, a presença [...]", pois, ainda que numa
interação assíncrona, compartilhamos ideias ao aprender com o outro. Como forma de superar a
pedagogia dominante necessitamos de modificação de paradigma, de nos apropriarmos de um outro
fundamento de educação através do uso de tecnologias educacionais, numa perspectiva construtivista e
interacionista, se opondo ao instrumental e a competitividade dominantes. A escola necessita organizar
suas atividades e metodologias por meio de seu projeto político pedagógico incorporando as mudanças de
paradigmas na organização e concepção pedagógica na intencionalidade do aluno, na ação docente e na
escola, assim como na prática da pesquisa e nos estudos.

As TIC têm importância na educação e isso exige, como diz Vieira (2002, p. 60) “[…] reflexão sobre a
concepção de aprendizagem que deverá revestir a utilização dessa tecnologia na prática educativa”,
utilizando metodologias que incorporem os softwares na ação educativa.

3.2 METODOLOGIAS E SOFTWARES EDUCACIONAIS NA EAD

Frente à experiência em cursos on-line com professores da rede pública estadual, junto ao NTE02, surgem
questionamentos referentes à observação e diferenciações entrelaçadas no relacionamento e na
necessidade de se pensar metodologias e práticas consistentes para educação à distância e ações
didático-afetivas e comunicacionais que contribuam com o processo da aprendizagem do aluno on-line.

As novas práticas de ensino exigem professor com qualidades diferentes, mediador e articulador, que
possibilitará a construção de conhecimentos em novos ambientes de aprendizagem. Embora a tecnologia
tenha um papel relevante, necessário e importante para os sistemas de EAD, torna-se indispensável a
busca por didáticas e metodologias de ensino que valorizem o potencial criativo e afetivo entre seus
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agentes.

A Oficina Aprendendo a Aprender através das TIC – oficina sobre Acervo Digital propôs a aplicação de
análises de conteúdos acadêmicos nos portais públicos, utilizando perspectiva dialética na análise crítica
do acervo. Constatamos que não existe processo determinista, pois o indivíduo participa ativamente do
processo de construção de seu círculo de interações mediando e sendo mediado. O quadro 2 apresenta o
processo de construção do conhecimento baseado na mediação (VYGOTSKI, 1996), sobre Acervo digital:

Quadro 2 – Mediação e Competências

Fonte: Elaboração da pesquisadora

Este quadro apresenta a introdução da internet na educação através da mediação dos objetos de
aprendizagem e os softwares educativos. É proposto, através da oficina Aprendendo a Aprender através
das TIC – Oficina sobre Acervo Digital, a integração e utilização do computador e da internet na escola,
tendo como base a releitura do conteúdo dos Portais, de forma contextualizada, de modo que produza nos
alunos autonomia, colaboração, autoria e coautoria. Numa abordagem de mediação pedagógica, as
discussões convergem a uma revisão ampla do papel do professor nos dias de hoje de forma que as zonas
de desenvolvimento proximal (ZDP) sejam ampliadas, como sugeridas por Vygotsky (1998). Visam nova
forma de conhecer, pensar, ser e fazer educação, fundamentada na diversidade, multiplicidade,
não-linearidade e flexibilidade. É um convite para professores repensarem sua prática pedagógica com
base no paradigma da complexidade destacada por Morin (2000), em que sujeito, objeto e meio não
existem separadamente.

3.3 HIPERTEXTUALIDADE, CONHECIMENTO E TRANSDISCIPLINARIDADE

O conceito de hipertextualidade foi criado na década de 1960 pelo filósofo e sociólogo estadunidense Ted
Nelson, a partir da sua experiência pessoal com o computador nos anos 1960, ao vislumbrar o impacto da
máquina computacional na humanidade, relacionando a computação com teoria literária, prevendo os
impactos que a digitalização do conhecimento traria para a humanidade. Como afirma Wandelli (2003, p.
47), a noção de hipertexto está ainda em processo de construção e sedimentação. Ainda mais frente às
incertezas [...] de que o procedimento hipertextual, marcado por características como a escrita em teia, a
conexão, a quebra de linearidade, a variedade de recursos gráficos, não surgiu do computador.”.

A hipertextualidade é, portanto, um processo de construção e desconstrução constante se organizando a
partir das interações e das relações que estabelecem entre os sujeitos. Conhecer é desvelar-se. A
fragmentação do conhecimento tem permeado as práticas pedagógicas escolares e seus reflexos são
disseminados em toda ação educativa. Essa fragmentação é resultado da crença em um paradigma que
propõe a separação como possibilidade de conhecer. Nesse sentido, salientamos a importância da
investigação das atuais metodologias no contexto educacional por serem capazes de desvelar as
concepções, percepções e práticas dos professores (GÓES; SMOLKA, 1997).

Destarte, o conceito de hipertextualidade e transdisciplinaridade são vistos como interdependentes,
podendo se constituir por meio de uma relação dialógica complementar, não concorrente e antagônica. A
hipertextualidade, respaldada em Lévy (2000) é uma possibilidade metodológica de atualização da
metodologia transdisciplinar, embora virtualmente na maioria das instituições educacionais.

A complexidade, a hipertextualidade e a transdisciplinaridade estão absolutamente imbricadas e
constituem-se em um desafio capital à educação: com elas “no lugar dos muros, instala-se a rede”
(PELLANDA, 2000, p. 117). As metodologias transdisciplinares e hipertextuais implicam reforma de
pensamento que é, por sua vez, a possibilidade de efetivação do paradigma da complexidade na educação,
tendo em vista que “a complexidade exige uma reforma de pensamento, o que pressupõe mudar a
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universidade” (MORIN, 1999, p. 37). Pensamos que se não forem empreendidas ações hipertextuais e
abordagens transdisciplinares nas universidades, através da formação de professores nas escolas,
dificilmente nossa educação alcançará mudanças tão almejadas.

A transdisciplinaridade não é algo fora de nós, ela faz parte de nós. Segundo Lévy (2000), nosso
pensamento não tem fronteiras, é transdisciplinar. E o mesmo se poderia dizer da hipertextualidade:
nosso cérebro é um complexo de uma grande rede e se organiza como tal, abrigando muitos hipertextos,
cada um sendo revelador de uma rede de conexões, de associações e de remissões, sucessivamente.

Cabe, então, aos participantes da ação pedagógica, sejam dirigentes ou professores, seja nas
universidades ou nas escolas que pensem a transdisciplinaridade como proposta político pedagógica de
seus cursos, permeada pelos sete saberes necessários à educação do futuro (MORIN, 2000), pelos quatro
pilares do conhecimento e pelos princípios que orientam o hipertexto para pensar a complexidade.

É preciso que professores e alunos posicionem-se como aprendizes. Nesse sentido, é interessante refletir
sobre como os professores concebem, percebem e vivenciam a hipertextualidade em suas práticas
pedagógicas, tendo em vista a utilização do acervo digital.

Mudar as estruturas do pensamento envolve conhecimento, busca de novos princípios. É preciso
empreender movimentos de autotransformação e conscientização. É mister um paradigma de
complexidade que se proponha a conceber níveis de emergência da realidade, sem reduzi-los às unidades
elementares e às leis gerais (MORIN, 2000). Esta reforma, proposta pelo autor é apresentada como
possibilidade a ser construída a partir da oficina Aprendendo a aprender através das TIC – oficina sobre
acervo digital.

A sala de aula, na oficina, foi concebida nesta proposta de intervenção, como um espaço não homogêneo
de construção contínua, de grande diversidade de sujeitos, recursos, abordagens, olhares, possibilidades e
desdobramentos, em que professores fundamentam suas práticas em processos diferentes de concepção
de aprendizagem. Percebemos uma lacuna que exige a necessidade de repensar a prática docente diante
dos conteúdos digitas, a partir da hipertextualidade, que nada mais é que um modo de educação
transdisciplinar.

Um projeto de formação continuada proporciona a reconstrução das aulas e dos saberes, tendo como
premissa básica o inesperado, as dúvidas, interesses, as expectativas e necessidades dos alunos. O espaço
pedagógico em que atuam é algo vivo que se alimenta e retroalimenta da diversidade e da multiplicidade,
embora fazedores da unicidade que é a escola. Espaço de unidade onde é importante a reflexão e a
inserção crítica das tecnologias de comunicação e de informação, posto que são produtos e produtoras de
modos variados, formas de saber, pensar e agir. De acordo com a forma como é concebida, a
hipertextualidade se diferencia do pensamento linear, cartesiano, em que o professor é um sujeito ativo no
processo de aprendizagem. Através dela, o professor poderá fazer dos encontros com seus alunos
possibilidades de construção/desconstrução/reconstrução, organização, desorganização da rede de
conhecimentos que o constitui.

Na história de vida desses profissionais que estão incluídos na pesquisa, perpassa um modo de educar
hipertextual, que viabilizará uma proposição conclusiva provisória: a hipertextualidade como uma proposta
metodológica (RAMAL, 2002).

É mister a necessidade de pesquisar os recursos que proporcionam a aprendizagem colaborativa e a sua
importância para os educadores, estudantes e comunidade escolar, bem como, propor novas modalidades
didático-pedagógicas para web aos professores da rede estadual baiana, no ensino fundamental e médio,
cabendo ao NTE 02 ser um dos agentes responsáveis por esta inclusão e propor meios para que esta ação
se efetive, sendo a oficina Aprendendo a Aprender através das TIC – Oficina sobre acervo digital 2011,
uma resposta a esta demanda do professor.
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3.4 OFICINA APRENDENDO A APRENDER COM AS TIC – OFICINA SOBE ACERVO DIGITAL:
PESQUISA-AÇÃO

O estudo acerca do objeto de pesquisa possibilitará compreender quais os “aspectos” das oficinas
Aprendendo a Aprender através das TIC – Oficina sobre acervo digital são consideradas pelos professores
da rede pública de ensino fundamental e médio de Salvador como fundamentais para o processo de
ensino-aprendizagem e qualidade da educação básica, que se constituirá em referenciais para futuras
turmas dos educadores do NTE 02.

A rede de significados foi construída através da autoria co-participativa entre os sujeitos da pesquisa e a
pesquisadora que é um sujeito que estabelece diálogo com a realidade, alicerçando uma interrelação entre
a ciência e o conhecimento. A partir do diálogo com os teóricos, os dados foram sistematizados, sem o
rigor de obedecer a uma sequência lógica, verticalizada, na tentativa de construir novos conhecimentos
diante da problemática.

3.4.1 Caracterização do Campo de Pesquisa

A oficina Aprendendo a Aprender com as TIC – oficina sobre acervo digital 2011 foi oferecida como uma
proposta de formação continuada para os professores da rede pública estadual, do ensino fundamental e
médio; com o intuito de instigar os docentes/alunos para o trabalho com as tecnologias. Nesta oficina,
participaram 50 (cinquenta) professores, sendo que a delimitação para pesquisa ficou com apenas
11(onze) professores.

Foi utilizado o questionário, entrevista e observações participantes por serem instrumentos privilegiados
de sondagem A opção metodológica foi a pesquisa-ação, pesquisa bibliográfica e documental, por meio de
observações participantes e entrevistas semi-estruturadas. Os sujeitos da pesquisa estão representados
por uma amostra de 11 professores/alunos da unidade da rede pública selecionada (GIL, 2005).

Acreditamos na utilização do acervo, através da Internet, como elemento mediador do processo ensino
aprendizado, e a análise dos dados levantados através da coleta estará dando visibilidade aos resultados
da Oficina.

3.4.2 Análise dos resultados

Aplicamos a Ficha de Avaliação (cursista), num universo de 11 (onze) docentes que participaram da oficina
e responderam ao questionário e constatamos, através das respostas apresentadas, que: a) a oficina
Aprendendo a Aprender através das TIC – oficina sobre acervo digital alcançou os objetivos em noventa
por cento (96%). O objetivo geral da oficina foi o de oferecer ao educador-aluno possibilidades de
estratégias de ensino diferenciadas, através da utilização do acervo digital em sites públicos como
elemento facilitador do processo de ensino aprendizagem e cem por cento (100%) considerou cumprido o
programa estabelecido. Houve unidade no que concerne ao fato de que a metodologia utilizada
correspondeu às expectativas, sendo que a metade da clientela desconhecia o conteúdo apresentado.
Apesar de considerarem a necessidade de complementar a carga horária, em torno de quarenta e cinco
vírgula seis por cento (45,6%), noventa por cento (90%) considerou o aproveitamento na oficina como
bom. Cem por cento (100%) afirmou que poderia aplicar os conhecimentos adquiridos durante a oficina na
sua prática profissional.

Grande número de análises de conteúdo apresentam descrições numéricas de certas particularidades do
texto; a atenção está sendo dada às “qualidades”, “distinções” e “tipos”, minimizando a relevância da
quantificação (BARDIN, 2002). A análise de conteúdo trabalha basicamente com dados textuais escritos.
Bardin (2002, p. 42) conceitua a análise de conteúdo como um conjunto de técnicas de análise das
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comunicações cujo objetivo é obter, através de procedimentos objetivos e sistemáticos, a descrição do
conteúdo das mensagens (quantitativas ou não) que possibilitam a inferência de informações relativas às
condições de produção/recepção (variáveis inferidas).

Na entrevista semiestruturada, constatou-se que os pesquisados têm, entre si, inúmeras semelhanças no
que se refere à utilização do acervo digital no ensino-aprendizagem, como: dificuldades na utilização das
máquinas e nos laboratório de informática por inabilidade de ordem técnica. A situação exposta não se
apresenta, unicamente, em determinado grau de ensino ou em uma disciplina específica, pois é
proveniente de questões estratégicas, como é o caso, tanto da relação computadores por aluno, quanto da
falta de um projeto pedagógico que contemple tal ação (KENSKI, 2011, p. 58-59). Algo nos parecia ser de
grande contradição: ao mesmo tempo em que os pesquisados diziam acreditar no uso do acervo digital,
através da Internet, no ensino e que, por isso, fariam sua implementação, também demonstravam que
esta implementação, ou aprimoramento, não poderia ser feito. O fato é, ainda que os professores
relataram a intenção de implementar o conteúdo da oficina em seu projeto de trabalho junto aos alunos,
mas não conseguiam devido às insuficiências existentes.

Os professores se vêem cada vez mais pressionados a utilizar a Internet, através da mídia. A velocidade
de informações discutidas durante o trabalho e as considerações feitas pelos professores, nos levaram à
compreensão desse fato. O trabalho ainda mostrou que as informações veiculadas na Internet podem
aprofundar o desnivelamento de conhecimento, entre alunos usuários e não usuários, o que nos levou a
discutir, não só a necessidade de sua implementação no ensino, assim como a necessidade de socializar o
acesso, uma vez que, de modo geral, os alunos sem acesso ao acervo digital através da internet podem
ter, a curto prazo, um alargamento no fosso social entre a parte que tem acesso as informações
veiculadas e a outra que se encontra à margem.

Para tentar sanar esses problemas, qual seria a “receita”? De acordo com Gadotti (2000), é precisoo
desenvolvimento de uma consciência crítica,o envolvimento das pessoas – comunidade interna e externa à
escola, participação e cooperação das várias esferas do governo,autonomia, responsabilidade e
criatividade como processo e como produto do projeto.

Após análise do material produzido pelos cursistas, foi possível compreender que os professores
reconhecem a necessidade de ter informações obtidas através de um processo formativo, necessitando,
entretanto, de ter asseguradas as condições de tempo e divisão no trabalho que possibilitem o
afastamento, ainda que temporário para sua capacitação.

Diante dos entraves e limites que surgem quando se programa processos de formação continuada, é
imprescindível a importância da gestão colegiada e participativa para concretização das formações. Apesar
da oficina Aprendendo a Aprender com as TIC – oficina sobre acervo digital 2011 não ter conteúdo
específico sobre a relevância da inserção das TIC, pedagogicamente, em sala de aula, os professores e
alunos legitimaram a necessidade da formação continuada, entretanto, consideraram que o tempo dessa
formação deveria ser bem maior. Mas o Livro Verde, em relação à função de educar para a Sociedade da
Informação destaca que é preciso “ formar os indivíduos para “aprender a aprender” de modo a serem
capazes de lidar positivamente com a contínua e acelerada transformação da base tecnológica (KENSKI,
2011, p. 65).

Ficou evidenciado pelos professores que o conteúdo contribuiu para sua formação docente, não sendo
analisado dentro de uma visão reducionista do conhecimento pelo conhecimento. A ênfase não foi no
aprendizado dos aplicativos, desta maneira, saindo da dimensão puramente técnica e incorporando o
pedagógico, cognitivo.

A validade da oficina foi evidenciada, dentro de uma visão de conhecimento transformador, onde a
aprendizagem foi enfocada como processo e não como atividade fim, através da ação/reflexão/ação. Esse
ambiente colaborativo oferece condições para a resolução de problemas através da qualidade interativa
entre os sujeitos (VYGOTSKI, 1996).
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O conteúdo trabalhado não assumiu forma de verdade única, mas um recurso colaborador na prática
docente. Tal representação indica que, não apenas a concepção de utilização da tecnologia reflete na
aprendizagem, mas também na responsabilidade desta dentro do espaço escolar.

As modificações oriundas das redes mudaram as relações com o saber. Os seres humanos necessitam
atualizar os conhecimentos e competências constantemente, para a qualidade do seu desempenho
profissional seja mantido, surgindo uma nova natureza para o trabalho. Segundo Pierre Lévy (2000)
trabalhar é aprender, transmitir saberes e produzir conhecimentos, este trabalhado de maneira
colaborativa onde cada participação é respeitada e o conhecimento, sendo visto dentro de uma visão
integradora, participativa sem verticalização do saber.

Apesar da oficina tratar do conteúdo digital, a relação afeto/cognição influencia positivamente no
aprendizado; a máquina não substitui a figura do professor como mediador competente do processo
educacional. Segundo Vygotsky (1996, p. 129), qualquer que seja a forma do pensamento –
representações afetivas, imaginação, fantasia ou o pensamento lógico – tem em sua base uma emoção,
pois “O pensamento propriamente dito é gerado pela motivação, isto é, por nossos desejos e necessidade,
nossos interesses e emoções. Por trás de cada pensamento há uma tendência afetivo-volitiva, que traz em
si a resposta ao último "por que" de nossa análise do pensamento.”.

As dimensões do afeto e da cognição estão relacionadas e não podemos separar a vida emocional dos
outros processos psicológicos e do desenvolvimento da consciência, o que veio favorecer o processo de
aprendizagem.

A mediação desempenha suas funções também na esfera das emoções, do afetivo e das atitudes. Esta
atuação deve observar as diferenças individuais, ao conhecer o aluno, promovendo desta forma o estímulo
para que este se identifique e integre ao curso, minimizando a ansiedade. São imprescindíveis também o
trabalho com as dificuldades, a compreensão, comunicação individual, as demonstrações de aceitação e o
entendimento de que o mediador e o mediado são importantes nesse processo interativo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa revela que a Oficina aprendendo a Aprender através das TIC – Oficina sobre acervo digital foi
eficaz, pois se constituiu como interface pedagógica, possibilitando ao professor propor mudanças em sua
prática educativa. Além desse aspecto foi citado o rompimento da utilização simplesmente das TIC, saindo
do instrumental puramente técnico e incorporando o pedagógico, cognitivo o que potencializou a
aprendizagem. O conteúdo hipertextual se estabeleceu como um recurso colaborador na prática docente.
Tal representação indica que não apenas a concepção de utilização da tecnologia reflete na aprendizagem,
mas também a responsabilidade desta dentro do espaço escola.

As modificações oriundas das redes através da Oficina alteraram as relações com o saber, uma vez que, os
seres humanos necessitam atualizar os conhecimentos e competências constantemente, para a qualidade
do seu desempenho profissional seja mantido, surgindo uma nova natureza para o trabalho. Outro aspecto
levantado foi de que apesar de a oficina tratar do conteúdo digital a relação afeto/cognição influenciou
positivamente no aprendizado, a máquina não substituiu a figura do professor como mediador competente
do processo educacional. Enfim, apesar do tempo ter sido considerado como pouco, e a maioria dos
professores não utilizava os computadores para propor atividades e/ou para atrair a atenção dos alunos
através dos conteúdos nos Portais, eles concluíram a pesquisa afirmando ser possível aplicá-la como
possibilidade metodológica, em sua pratica.

A oficina possibilitou formação continuada, desenvolvimento humano e profissional de professores por
meio das TIC, constituindo-se em mais um elemento em prol da qualidade da educação básica que vai
favorecer o desenvolvimento potencial dos alunos.
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