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I ntrodução

Tecnologias da I nformação e
C omunicação (TIC) na E ducação
M arcelo Brito Carneiro L eão
Universidade Federal Rural de P ernambuco – Brasil
marcelo @dq.ufrpe.br

Sociedade do conhecimento! Cada vez mais esta expressão aparece
em nosso cotidiano. Artigos em jornais, revistas, periódicos especializados, etc. Nos noticiários da televisão esta expressão se tornou
corriqueira. Estes meios de comunicação nos remetem a idéia de que
estamos vivendo numa “nova era”, a chamada “sociedade do conhecimento”. Etapa esta da evolução humana, que levará os países que
detiverem a produção do conhecimento a supremacia mundial!
Mas será que realmente vivemos hoje numa sociedade do conhecimento? Será que o conhecimento é um ente tão simples e fácil de
construir?
Infelizmente não concordo com aqueles que acreditam que
vivamos hoje numa sociedade do conhecimento. E a principal razão para minha discordância é o fato de que informação e conhecimento serem coisas diferentes. Vivemos hoje numa sociedade
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que disponibiliza uma quantidade enorme de informação, através
de diversos meios. Entretanto, informação não é conhecimento. A
construção do conhecimento necessita que as pessoas que obtenham a informação, internalizem-na, relacione com seus conhecimentos anteriores, e sobremaneira, interaja com outras pessoas
que partilham do mesmo interesse. Construção do conhecimento é
um processo mais amplo e complexo que a simples obtenção de informação. Neste contexto, acredito que vivemos hoje efetivamente
a chamada “sociedade da informação”.
Mas o que fazer para passarmos de uma sociedade da informação para uma efetiva sociedade do conhecimento? Com certeza
não existe um único caminho. Porém, com certeza, um catalisador
fundamental é a Escola. Não esta Escola que conhecemos hoje, e
sim uma “Nova” Escola.
E como será esta “Nova” Escola? Esta pergunta não é fácil de ser
respondida, e tem sem dúvida, mais de uma resposta. Não espere
deste livro, “A Resposta”. Trataremos apenas de possíveis respostas, e que tem haver com a utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) na educação.
Será que conseguiremos? Espero sua ajuda! Pois o que vamos
disponibilizar são apenas informações. O conhecimento, este você
terá de construir!
Inicialmente gostaria de começar a construir esta possível resposta, nesta pequena introdução, por mais paradoxal que seja com
uma pergunta: Estamos satisfeitos, alunos, professores, sociedade, com a
Escola que temos hoje? Não posso responder por você leitor, mas eu não
estou. Tenho tido a oportunidade em minha prática pedagógica e no
meu cotidiano de observar alguns exemplos de insatisfação de alu-
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nos e professores, como por exemplo o relato que faço a seguir:
A menina do Telejornal: Estava assistindo a um telejornal sobre
crianças hiperativas e computadores na escola, quando me deparei
com uma situação que para mim é emblemática da insatisfação do aluno com a escola atual. Uma menina, moradora de uma favela, relatava
a ansiedade que tinha para o encerramento do seu dia escolar (ficava
contando os minutos para o toque de saída), para que então pudesse
rapidamente ir a uma ONG (Organização Não Governamental) perto
de sua casa, onde teria a oportunidade de usar um computador, conectar-se a Internet, buscar informação, se divertir, viajar pelo mundo, interagir com pessoas. Para esta menina, o mundo e a escola são
entidades diferentes. Um mundo alegre, divertido, participativo; uma
escola triste, chata, monótona. Neste contexto, ou incorporamos este
mundo ao cotidiano escolar, através das diversas formas de obtenção e
manipulação de informações (algumas destas tratadas neste livro), ou
nossos jovens irão buscá-las, muitas vezes de forma desordenada, nos
diversos ambientes extra-escolar.
Dito isto, e como introdução aos tópicos que irão ser discutidos
nos capítulos deste livro, proponho uma análise de três pilares fundamentais para qualquer discussão sobre a introdução das TIC`s na
educação, e, por conseguinte, para a construção de uma “nova” escola.
Escola esta, efetivamente, alegre, divertida e participativa:
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1. R ealidade e Contexto
Nos diversos cursos e capacitações sobre a utilização das TICs na
Educação, que tive a oportunidade de ministrar, uma afirmação
era sempre recorrente: “Professor, tudo isto que o senhor apresentou é
muito interessante, entretanto na escola que ensino, faltam cadeiras, o quadro está bastante danificado, entre outros problemas. Então como posso me
preocupar em utilizar tecnologia em minha prática docente, se em minha
escola não tenho computador, Internet, etc.”
Neste sentido, respondia a esta indagação, ressaltando que o
nosso papel de um docente contemporâneo implica em estamos
capacitados para mediar em ambientes com os mais diversos recursos didáticos. Necessitamos estar capacitado para utilizar adequadamente o quadro-negro, o vídeo, o livro, o laboratório experimental, o computador, a Internet, etc. Se a realidade de minha
escola só permitir o uso do quadro e do giz, que façamos o melhor
uso possível deste recurso. O importante é utilizar os recursos
disponíveis da maneira mais adequada possível, e que contribua
efetivamente para a construção do conhecimento.
É importante ressaltar, que devemos estar preparados, pois a
realidade da escola que estamos lecionando pode mudar, através
da disponibilização de novos recursos. Neste sentido, entristeceme bastante quando vejo uma escola, principalmente pública,
que recebe novos recursos didáticos, como por exemplo, computadores, televisão e materiais de laboratório, materiais adquiridos com recursos de nossos impostos, e estes estão subutilizados.
Tive oportunidade de conhecer algumas realidades onde os computadores adquiridos e a Internet disponibilizada, são instalados
na sala da diretoria, ou dos professores, ficando os alunos sem
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nenhum acesso a eles. E que me doe mais, e ouvir em alguns casos
o argumento para este fato, por parte dos gestores escolares: “Não
deixamos os alunos usarem, pois se não os computadores irão quebrar”.
Como seria bom que ao final do ano, todos os computadores estivessem quebrados, mas que eles tivessem ajudado no processo de
construção de conhecimento por parte de nossos alunos.
Neste contexto, gostaria de ressaltar que mais importante
que os recursos que tenhamos a nossa disposição, é que devemos
estar capacitados para utilizá-los, qualquer um deles, da forma
mais adequada possível. Uma aula planejada com uso do livro ou
do quadro pode ser tão boa quanto aquela aula com uso de um
computador. Em minha opinião, a estratégia de uso de um recurso didático é muito mais importante que o próprio recurso.
Por outro lado, devemos estar atentos na hora de escolhermos os recursos que utilizaremos em nossas aulas, pois além
da consideração em relação aos recursos disponíveis em minha
realidade docente, devemos levar em conta também o contexto
social de nossos alunos, e suas afinidades com estes recursos.
Será pouco producente, introduzirmos o computador e a Internet em nossas aulas, quando nossos alunos apresentam pouco
ou nenhum acesso a eles.

2. A dição
De início devemos ter em conta que a incorporação de recursos
multimedia na educação não deve ser pensada como um processo
de substituição dos outros recursos didáticos já existentes e amplamente utilizados em nossas aulas (quadro, livros, laboratórios,
etc.), e sim como um recurso que nos permita adicionar novos for-
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matos a informação, a qual desejamos que seja convertida em conhecimento por parte do aluno.
Neste sentido, incorporar, podcasting, blogs, redes sociais, vídeos, entre outros recursos, não significa esquecer os recursos tradicionais disponíveis em nossas salas de aula. A multiplicidade de
recursos didáticas em nossas aulas pode ajudar na construção do
conhecimento por parte de nossos alunos, de uma maneira mais
individualizada, e respeitando-se as diferentes construções cognitivas de cada um. Uma sala de aula, diversa em seus recursos didáticos e de estratégias, contribuirá para uma construção de um
conhecimento mais flexível e efetivo.

3. Estratégias
Neste contexto, a utilização das TIC´s na educação, está gerando
uma expectativa, talvez exagerada, de que estes novos ambientes
garantirão uma excelência na aprendizagem. Acreditamos, entretanto, que a mera “transfiguração” de uma roupagem antiga, para
a utilização de recursos tecnológicos de ponta, não trará grandes
mudanças. Para o sucesso desta incorporação, a utilização das TIC´s
na educação terá que vir acompanhada de uma profunda discussão e análise das estratégias metodológicas, que possam ajudar na
construção de uma aprendizagem significativa para o aluno.
É importante percebermos a necessidade da escola em se
apropriar das TIC´s, em especial a Internet, integrando-as ao processo de ensino-aprendizagem através de seus protagonistas, alunos e professores, reforçando seu compromisso na formação de
cidadãos conscientes do seu papel transformador numa sociedade mais justa e igualitária.
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Para finalizar esta breve introdução, gostaria de apresentar
sucintamente, os capítulos que vocês leitores terão a oportunidade de ler agora, os quais foram escritos por especialistas de
importantes Universidades Brasileiras, Portuguesas e Espanholas. Este livro foi subdivido de forma subliminar em duas partes.
Na primeira parte (“uma abordagem crítica”), os cinco primeiros
capítulos tratam de questões teóricas fundamentais a incorporação das TICs em processos educacionais, bem como a reflexão
que devemos fazer para uma adequada utilização em nossas salas
de aula. Na segunda parte (“para uma atuação prática”), o livro
traz outros cinco capítulos com relatos de alguns procedimentos
práticos para aqueles que pretendem utilizar as TICs no processo de ensino e aprendizagem, fundamentados por uma rica base
teórico-metodológica, bem como indicações e referências atuais,
que ajudaram sobremaneira ao leitor avançar neste universo das
TICs na Educação.
No primeiro capítulo, a Professora Doutora Ana Amélia Amorim Carvalho da Universidade do Minho em Portugal, nos brinda
com uma detalhada descrição da Teoria da Flexibilidade Cognitiva (TFC), proposta nos anos 80 por Rand Spiro e colaboradores. A
TFC trata da proposição de um ensino múltiplo e flexível, baseado
em casos e mini-casos, visando à construção de conhecimento em
níveis avançados. A Professora Ana Amélia, baseada na TFC, nos
relata também o chamado Modelo das Múltiplas Perspectivas.
No segundo capítulo, o Professor Doutor Paulo Gileno Cysneiro da Universidade Federal de Pernambuco – Brasil, do alto de
sua larga experiência com uso das TICs na Educação, discute as
competências necessárias para o professor atuar como mediador
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do processo de ensino e aprendizagem dentro desta sociedade da
informação que estamos vivenciando nestes novos tempos.
No capítulo 3, o Professor Doutor Francislê Neri de Souza da
Universidade de Aveiro em Portugal, discute as competências necessárias para se propor questionamentos em cursos semipresenciais (Blended Learning), e seus reflexos na construção da aprendizagem nestes ambientes. O Doutor Francislê apresenta uma série
de exemplos e aplicações que enriquece fortemente esta discussão,
apontando estratégias interessantes para uso da elaboração de
questão em cursos híbridos.
No quarto capítulo, o Professor Doutor Antonio Bartolomé da
Universitat de Barcelona na Espanha, apresenta a temática “Conectivismo”: aprender em rede e na rede. Nela, Doutor Bartolomé discute o “conectivismo”, que é uma teoria de aprendizagem proposta
por Siemens e Downes, onde a aprendizagem se produz através de
um processo de conectividade e geração de informação no contexto
de uma comunidade de aprendizagem. Esta teoria é muito utilizada
por quem trabalha no mundo da educação a distância potencializada pelas tecnologias. O Professor Bartolomé discute a questão
do “aprender em rede e na rede” com o suporte de sua experiência
como uma das maiores autoridades internacionais na temática sobre a relação das TICS com a Educação.
Finalizando a primeira parte do livro, a Professora Doutora
Mariona Grané da Universitat de Barcelona (UB) – Espanha e a Professora Cilia Willen, também da UB, nos levam ao mundo da chamada Web 2.0, que incorpora a natureza de leitores característica da
Web inicial, a face de escritores, produtores de um conhecimento
coletivo, característica da Web 2.0. As Professoras Mariona e Cilia
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enfatizando em seu texto as novas formas de aprender e participar
potencializadas pelo surgimento da Web 2.0.
Iniciando a segunda parte do livro, capítulo 6, apresento (Professor Doutor Marcelo Brito Carneiro Leão da Universidade Federal
Rural de Pernambuco – Brasil) uma discussão sobre o que é um Podcasting, bem como suas potencialidades como um recurso didático para o ensino e aprendizagem de ciências. Neste texto, além de
indicar, de maneira relativamente simples, alguns processos para a
elaboração e disponibilização de podcasting, apresento exemplos
podcasting voltados para a construção de conceitos de ciências.
No capítulo 7, a Professora Doutora Flávia Peres nos apresenta,
de maneira bastante didática, questões para o desenvolvimento e
avaliação de software educacional. A Professora Flávia ressalta em
seu texto a necessidade de considerarmos, quando do desenvolvimento de um software, as práticas dialógicas em que se engajam
alunos e professores, bem como que a avaliação do software educacional deve centrar-se no diálogo com os usuários.
No oitavo capítulo, o Professor Doutor Antonio Moreira, junto com seus colaboradores Luis Pedro e Fernanda Nogueira, todos
da Universidade de Aveiro em Portugal, apresenta o ambiente DidaktosOnLine. O DidaktosOnLine é um ambiente virtual de aprendizagem baseado na Teoria da Flexibilidade Cognitiva, apresentada
no primeiro capítulo deste livro. Este ambiente tem sido bastante
utilizado em Portugal como um recurso didático, principalmente
em cursos de nível superior.
Ainda sob a luz da Teoria da Flexibilidade Cognitiva (TFC), apresento no capítulo 9, junto com o Professor Doutor Francislê – Universidade de Aveiro, uma proposta elaborada em 2006 chamada
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FlexQuest (FQ). A FQ é um modelo originado da adaptação do
Modelo WebQuest (WQ) proposto por Bernie Dodge, que se utiliza de informações previamente selecionadas da Internet pelo
professor e de proposições de tarefas interessantes e relevantes
para o usuário. O Modelo WQ busca minimizar os problemas de
desorientação na busca de informações na Internet, bem como
a apreensão de informações equivocadas. No caso do Modelo
FQ, incorporamos aos atributos do Modelo WQ, pressupostos
inerentes a construção de um conhecimento amplo e flexível.
A FlexQuest é basicamente construída a partir de casos e minicasos reais, disponíveis em notícias da Internet.
Finalizamos este livro com o capítulo 10, escrito pelo Professor Doutor Francislê Neri de Souza e pelo Professor Doutor
Leonel Rocha, ambos da Universidade de Aveiro – Portugal. Neste capítulo os autores relatam e fundamentam, uma discussão
sobre a utilização de Blogs Escolares no processo de desenvolvimento de uma aprendizagem ativa por parte dos alunos.
Espero que você leitor aprecie os textos a seguir, e que os
mesmos possam contribuir para uma reflexão aprofundada da
utilização das TICs na Educação, bem como, o que é para nós
um Ponto Fundamental , que este livro ajude em sua prática cotidiana de sala de aula. Afinal, devemos ter um olhar crítico para
que possamos utilizar estes novos recursos na prática, de uma
maneira efetiva e eficaz. Por fim, deixamos claro que este livro
não tem é claro, a pretensão de esgotar e discutir todos os temas
referentes ao uso das Tecnologias na Educação. Neste sentido
aqueles leitores que quiserem ir mais além deste texto, e sobre
temas correlatos, podem encontrar boas informações em livros
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de língua portuguesa, espanhola e inglesa, disponíveis no mercado, e que sugiro a seguir:

Língua Portuguesa:
BARBOSA, R. M. & Colaboradores. Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Porto
Alegre: Atmed, 2005.
CARVALHO, A. A. A. Os Hipermédia em Contexto Educativo. Aplicação e validação
da Teoria da Flexibilidade Cognitiva. Braga: Ed. Universidade do Minho, 1999.
COLL C., MONEREO C. & Colaboradores. Psicologia da Educação Virtual:
aprender e ensinar com as tecnologias da informação e da comunicação. Porto
Alegre: Artmed, 2010.
IMBERNÓN, F. & Colaboradores. A Educação no Século XXI: os desafios do futuro
imediato. Porto Alegre: Artmed, 2000.

Língua Espanhola:
BARTOLOMÉ, A. R. Nuevas tecnologías en el aula. Barcelona: Graó, 1999.
BARTOLOMÉ, A. R. Multimedia para Educar. Barcelona: Edebé, 2002.
BARTOLOMÉ, A. R. Vídeo Digital y Educación. Madri: Sintesis, 2008.
BARTOLOMÉ, A. R. El Professor Cibernauta: ¿Nos Ponemos las pilas?. Barcelona:
Graó, 2008.
GRANÉ, M. & WILLEM, C. Web 2.0: nuevas formas de aprender y participar.
Barcelona: Laertes, 2009.
MELONIE, J. C. Blogger. Madri: Anaya Multimedia, 2006.
WALLACE, P. La Psicología de Internet. Barcelona: Paidós, 2001
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Língua Inglesa:
RICHARDSON, W. Blogs, Wikis, Podcasts and Other Powerful Web Tools for
Classrooms. Califórnia: Corwin Press, 2006.
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C apítulo 01

A Teoria da F lexibilidade C ognitiva
e o M odelo M últiplas P erspectivas
A na A mélia A morim Carvalho
Universidade do Minho - Portugal
aac@ie.uminho.pt

A Teoria da Flexibilidade Cognitiva (TFC) foi desenvolvida por Rand
Spiro e colaboradores nos finais dos anos oitenta (Spiro et al., 1987;
1988; 1989; 1991a, 1991b; 1995; Spiro & Jehng, 1990). Esta teoria aplica-se a qualquer área do conhecimento, tendo sido desenvolvidos
hiperdocumentos sobre problemas cardiovasculares (Spiro et al.,
1988), compreensão e interpretação de um filme (Spiro & Jehng,
1990), abordagem da obra literária (Carvalho, 1998; Carvalho &
Dias, 2000), História (Jacobson, 1990), Biologia (Jacobson & Spiro,
1994; Jacobson et al., 1996), aspectos gramaticais em língua estrangeira (Fonseca, 2000; Lei & Moreira, 2001; Moreira, 1996), leitura
extensiva (Magalhães, 2002), arquitectura de computadores (Marques, 2002) e estudo do meio (Sousa, 2004).
Esta teoria aplica-se a níveis avançados de aquisição de conhecimentos, em domínios complexos. Esta delimitação não foi consi-
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derada uma limitação, mas muito pelo contrário, uma especificidade que, até então, não tinha sido proposta como reconheceram
Molenda (1991), Reigeluth (1991), Winn (1991) e Thompson (1995).
O nível avançado, segundo Spiro et al. (1988), situa-se entre o nível de iniciação e o nível de especialização. Numa fase introdutória
ou de iniciação, o objectivo é expor o aprendente ao conteúdo para
que este o reconheça e/ou identifique os seus conceitos básicos. No
nível avançado o aluno deve alcançar uma compreensão profunda
do conteúdo em estudo, sendo capaz de o aplicar flexivelmente em
diferentes contextos.
“[The learner] must attain a deeper understanding of content
material, reason with it, and apply it flexibly in diverse contexts”
(Spiro et al., 1988: 375.)

Ressalve-se que a especificação do nível avançado não é orientada à faixa etária do aprendente, mas ao nível de conhecimento.
Passada a fase de introdução, o aprendente está apto para uma verdadeira compreensão do assunto. Embora muitos dos estudos se
centrem no ensino superior, há estudos desde o 1º Ciclo do ensino
básico (Sousa, 2004) passando pelos outros níveis de escolaridade
(Magalhães, 2002; Jacobson et al., 1996).
Spiro et al. (1988) referem que em domínios pouco-estruturados vários conceitos interagindo entre si são pertinentes na aplicação a um caso e a combinação desses conceitos é inconsistente em
casos do mesmo tipo. No entanto, Spiro et al. (1987) advertem que
mesmo em domínios bem-estruturados o contexto de aplicação é
frequentemente pouco estruturado.
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"Keeping in mind that even when well-structured knowledge is involved, the context of its application is frequently ill-structured."
(Spiro et al., 1987: 180)

Por esse motivo, temos deixado de salientar esse aspecto à
abordagem que fazemos à teoria e passamos a aplicar os seus
princípios a qualquer domínio complexo.Um domínio complexo
caracteriza-se por um grande número de elementos ou conceitos
que interagem de diferentes modos, sendo necessário atentar no
todo e na sua interacção com o contexto. Para aprender um domínio complexo é necessário dominar e relacionar uma multiplicidade
de conceitos que interagem entre si. Do mesmo modo, também se
compreende que uma orientação que se baseie em princípios gerais
tem pouca aplicação nestes domínios bem como uma forma única
de abordagem que não proporciona um conhecimento multifacetado do domínio (Spiro et al., 1987).
Esta teoria tem por objectivo promover o desenvolvimento da
flexibilidade cognitiva, isto é, o aluno deve ser capaz de reestruturar o conhecimento para resolver as novas situações com que
depara (Spiro & Jehng, 1990).
“Cognitive flexibility [is] the ability to spontaneously restructure
one's knowledge, in many ways, in adaptive response to radically
changing situational demands” (Spiro & Jehng, 1990: 165).

Rand Spiro foi contactado para averiguar da causa de tantos
processos por negligência médica nos Estados Unidos, como refere
Moreira (1996). Os autores constataram a dificuldade que os alunos
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de medicina tinham em transferir os conhecimentos para novas
situações. Assistiram a aulas, analisaram os manuais e entrevistaram alunos, tendo chegado à conclusão de que existe uma tendência generalizada para estes alunos desenvolverem erros significativos na compreensão conceptual, como reportaram Feltovich et
al. (1989). Esses erros incluem incompreensões específicas de conceitos e enviesamentos que colocam entraves à interiorização correcta da sua complexidade. Particularmente, observaram que as
concepções alternativas resultam de simplificações de fenómenos
complexos na aprendizagem, na instrução e na investigação científica (Coulson et al., 1989). Constataram também a tendência para as
concepções alternativas se constituírem num ambiente de simplificação, interagindo e reforçando-se mutuamente em compreensões
enganosas, criando concepções alternativas em cadeia (Coulson et
al., 1989; Feltovich et al., 1989). O que pode parecer uma "simples"
concepção alternativa, facilmente descrita numa frase, quando
analisada, revela um emaranhado de conceitos interdependentes
que a sustentam, sendo necessário corrigir essa estrutura profunda (Feltovich et al., 1989).
Os problemas identificados residiam basicamente na transferência de conhecimento adquirido nos estádios iniciais de aprendizagem para outros mais avançados. Embora a aquisição de conhecimentos de nível avançado surja na sequência de uma abordagem
inicial, a compreensão de um assunto em fase introdutória afecta
a compreensão que se pode vir a atingir posteriormente. Daí que
abordagens simplificadas que parecem tornar mais acessível a
complexidade, dificultam frequentemente a sua aquisição tardia,
tornando-se uma condicionante mesmo numa fase avançada de
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aquisição dos conhecimentos (Feltovich et al., 1989). Se o objectivo
é a aquisição profunda dos conhecimentos, então a abordagem terá
que ser diferente da de iniciação.
A TFC utiliza uma abordagem centrada no estudo de casos (Spiro et al., 1987; 1991a; 1991b; Spiro & Jehng, 1990). Um caso pode ser
uma passagem de um livro, de um filme, um acontecimento, uma
notícia, entre outros. Um caso constitui uma unidade complexa e
plurissignificativa, devendo ser decomposto em unidades mais pequenas, os mini-casos, permitindo que aspectos que se desvaneceriam no todo, passem a ter a sua pertinência (Spiro et al., 1988; Spiro & Jehng, 1990). Esta divisão não se cinge a partes bem definidas,
mas a partes do caso. Os mini-casos devem ser suficientemente pequenos (30 a 90 segundos no hiperdocumento sobre o filme Citizen
Kane) para permitirem um estudo rápido e devem ser suficientemente ricos para serem perspectivados de acordo com múltiplos temas (Spiro & Jehng, 1990). Eles aceleram o processo de aquisição de
experiência, tornando a complexidade tratável para o aprendente
e facilitando a subsequente reestruturação do conhecimento. Cada
mini-caso deve ser usado mais do que uma vez, isto é, o mesmo
local de uma paisagem deve ser visitado durante as travessias da
paisagem (Spiro & Jehng, 1990). A TFC centra-se na análise de minicasos e não no conhecimento abstracto (Spiro & Jehng, 1990).

Influências na Teoria
Spiro e Jehng (1990) reconhecem que a importância que atribuem
à ocorrência de múltiplas leituras como forma de evitar reduzir a
complexidade é partilhada pelas teorias pós-estruturalistas, destacando os autores, a análise realizada por Roland Barthes (1970)
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em S/Z, à obra "Sarrasine” de Balzac e posteriormente o trabalho
de Jacques Derrida através da noção de desconstrução.
"Interpréter un texte, ce n'est pas lui donner un sens (plus ou
moins fondé, plus ou moins libre); c'est au contraire apprécier de
quel pluriel il est fait." (Barthes, 1970: 11)

A TFC utiliza a metáfora da “travessia da paisagem em várias
direcções”, inspirada em Ludwig Wittgenstein (1987), na obra Investigações Filosóficas, como forma de caracterizar o modo como se
aprende um assunto complexo.
A metáfora de Wittgenstein é usada não com uma preocupação de exposição escrita, mas como base de uma teoria geral de
aprendizagem, de ensino e de representação do conhecimento,
como salientam Spiro e Jehng (1990). Assim, aprende-se ao atravessar em várias direcções as paisagens conceptuais e ensinar implica
seleccionar materiais de aprendizagem que proporcionem explorações multidimensionais da paisagem sob a activa iniciativa do
aluno, bem como proporcionar comentário temático para ajudar
a obter o máximo proveito das suas explorações. As representações do conhecimento reflectem as travessias em várias direcções
que ocorrem durante a aprendizagem.
Spiro e Jehng (1990) referem que a complexidade de uma região (um caso) só será compreendida se se elaborar uma sequência
de esboços de tal forma que essa região seja analisada por diferentes pontos de vista, contribuindo cada um para aclarar aspectos
ainda não perspectivados. Ao fim de algum tempo conseguir-se-á
ter uma visão cumulativa da região. Deste modo, a riqueza de um
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assunto não será afectada, porque o conteúdo é perspectivado
por diferentes ângulos.
Spiro et al. (1987) identificaram dois tipos de flexibilidade como
necessários para adquirir o conhecimento em domínios complexos, que se reflectem nos dois processos que caracterizam a teoria: o processo de desconstrução e as Travessias Temáticas. Os
autores enfatizam que:
a. Cada caso precisa de ser decomposto e representado ao
longo de várias dimensões [Temas ou Perspectivas] que se
sobrepõem ligeiramente e
b. Muitas conexões devem ser estabelecidas ao longo dos
fragmentos dos casos decompostos [Travessias Temáticas],
estabelecendo possíveis percursos para reestruturações futuras.
Os Temas, perspectivas, conceitos ou princípios são cruciais
na desconstrução de mini-casos. Eles devem ser relevantes e críticos para o assunto em estudo e, geralmente, sobrepõem-se ligeiramente. A selecção dos temas constitui uma etapa complexa
pelo número relativamente restrito de temas a serem utilizados
e pelas implicações que têm na compreensão do assunto. A título
de exemplo, no hiperdocumento “Exploring Thematic Structure
in Citizen Kane” foram utilizados dez Temas e no estudo da obra
“O Primo Basílio” foram nove.

Operacionalização da TFC
A TFC considera dois processos complementares: desconstrução e
travessias temáticas, para que o aluno possa desenvolver a flexibilidade cognitiva.
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No processo de desconstrução, cada caso é decomposto em
mini-casos que são analisados à luz dos Temas considerados pertinentes no domínio em estudo, sendo redigido um Comentário
temático para cada Tema que se aplica. Na figura 1, apresentam-se
cinco casos, divididos em mini-casos que integram um hipotético
hiperdocumento.

Figura 1 – Representação de cinco casos decompostos em mini-casos

Nas Travessias Temáticas parte-se de um Tema ou combinação de
Temas e o professor/professor define um percurso através de minicasos de diferentes casos e dos Comentários relevantes, como se representa na figura 2. Deste modo, o aluno revê mini-casos à luz de
um ou mais Temas em situações díspares (mini-casos de diferentes
casos), que evidenciam semelhanças em casos aparentemente diferentes. As travessias temáticas, designadas pelo mentor da TFC por
“criss-crossed landscape” (Spiro et al., 1987: 183), são centrais à teoria.
Na abordagem feita ao romance de Eça de Queirós, O Primo Basílio, definiram-se cinco travessias temáticas (Carvalho, 2009), em “Os Defensores do Ambiente”, sobre o estudo do meio para o 1º Ciclo do Ensino
Básico, foram implementadas sete travessias temáticas (Sousa, 2004).
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Figura 2 - Representação de uma travessia temática

Os dois processos são complementares – desconstrução e travessias temáticas – e devem ser percorridos alternadamente (Spiro
et al., 1987). Os mentores da TFC consideram imprescindível que
os sujeitos conheçam os casos e os temas, antes de os começarem
a desconstruir ou a atravessá-los em várias direcções (Spiro et al.,
1987; Spiro & Jehng, 1990).
Uma síntese dos estudos realizados no âmbito da TFC nos Estados Unidos foi feita por Carvalho (1999) e dos estudos realizados em
Portugal foi realizada por Carvalho e Moreira (2005; 2007).

O Modelo Múltiplas Perspectivas
O Modelo Múltiplas Perspectivas (MoMuP) surgiu com base nos estudos realizados a hiperdocumentos estruturados segundo os princípios da TFC (Carvalho, 1999; Carvalho & Dias, 2000; Carvalho &
Pereira, 2003; Marques & Carvalho, 2005), que levaram a atribuir ao
aluno um papel mais dinâmico na aprendizagem (dado que tal não
acontece nos hiperdocumentos da TFC), convidando-o a reflectir
sobre os casos desconstruídos através de questões colocadas no fó-
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rum. Posteriormente teve, também, a influência do trabalho desenvolvido com objectos de aprendizagem (Carvalho, 2007), levandonos a centrar o modelo num caso, como unidade de aprendizagem.
Este modelo fomenta a aprendizagem independente ao disponibilizar ao aluno um documento interactivo com a análise detalhada de um caso para poder aprender ao seu ritmo. Além disso, é
adequado para ser implementado em módulos de ensino a distância,
rentabilizando os recursos de comunicação síncrona e assíncrona
existentes nos Learning Management Systems (LMS), nomeadamente o chat e o fórum.
O MoMuP tem a sua origem e fundamentos na TFC e, por esse
motivo, também se aplica ao nível avançado de aquisição de conhecimentos e utiliza uma abordagem centrada no estudo de casos.

Estudos realizados que levaram ao MoMuP
a. Implicações do processo de desconstrução e das travessias
temáticas na aprendizagem
O primeiro estudo, realizado em 1996, debruçou-se sobre a importância dos dois pilares da TFC: a desconstrução e as travessias
temáticas na aprendizagem (Carvalho, 1999). Foi objecto de aplicação o romance de Eça de Queirós, O Primo Basílio. Foram concebidos
três hiperdocumentos: TFC (Teoria da Flexibilidade Cognitiva), STT
(Sem Travessias Temáticas) e SCT (Sem Comentários Temáticos),
cujas funcionalidades se representam na tabela 1. A cada hiperdocumento foi afecto um grupo de alunos que recebeu o seu acrónimo.
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Todos os grupos tiveram acesso à descrição geral dos Temas, aos
mini-casos, à indicação dos temas que estavam presentes em cada
mini-caso e aos respectivos Comentários, excepto o grupo que explorou o hiperdocumento SCT, que nunca teve acesso aos comentários
temáticos, nem na desconstrução nem nas Travessias Temáticas.

H iperdocumento Desconstrução

Travessias Temáticas (TT)

TFC (Teoria da
Flexibilidade
Cognitiva)

Mini-casos
Temas e
Comentários

Travessias Temáticas:
(Mini-casos e
Comentários relevantes
na TT)

STT (Sem
Travessias
Temáticas)

Mini-casos
Temas e
Comentários

Só os nomes das
Travessias Temáticas

SCT (Sem
Comentários
Temáticos)

Mini-casos
Temas

“Travessias Temáticas”:
(mini-casos)

Tabela 1 – Constituição dos três hiperdocumentos

O grupo que explorou o hiperdocumento STT teve um processo
de desconstrução igual ao do grupo TFC, mas não teve acesso às
travessias temáticas, só ao título das mesmas, sendo convidado a
reflectir sobre elas. O grupo TFC teve acesso à desconstrução e às
travessias temáticas.
O estudo realizado foi de tipo quasi-experimental (Schumaker
& McMillan, 2000), tendo participado 42 sujeitos a frequentarem
a unidade curricular de Literatura Portuguesa, na Universidade
do Minho. Relativamente aos resultados obtidos, nos testes de
conhecimentos, verificou-se que o grupo TFC obteve os melhores resultados, seguindo-se o grupo STT e, em último, o grupo SCT. Só da comparação dos resultados do teste de conheci-
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mentos realizado no final do estudo pelo grupo TFC versus SCT
se verificou haver diferenças estatisticamente significativas
(p=.0071), através do teste não paramétrico Mann-Whitney U,
permitindo concluir da importância dos comentários temáticos
na aprendizagem.
Analisando os resultados dos grupos TFC versus STT, através
do teste Mann-Whitney U, verificámos que não houve diferenças
estatisticamente significativas (p=.3711). Estes resultados apontam no sentido de que as Travessias Temáticas tiveram menor impacto na aprendizagem do que os Comentários.
Terminado o estudo, solicitou-se aos grupos STT (Sem Travessias Temáticas) e SCT (Sem Comentários Temáticos) para explorarem o hiperdocumento TFC. Ao grupo STT sugeriu-se que explorassem a Travessia Temática que lhes suscitou mais interesse
(no hiperdocumento STT só tinham acesso ao nome da Travessia
Temática, por exemplo: “A denúncia da decadência” ou “Ordemdesordem na crónica social Lisboeta”). Aos sujeitos do grupo SCT
sugeriu-se que explorassem o caso ou a Travessia Temática que
mais os interessou.
Os dois grupos concluíram que embora o hiperdocumento
TFC fosse mais completo era menos desafiante. “Os sujeitos do
grupo STT consideraram que o hiperdocumento STT obrigava-os
a um trabalho mais exigente, mais desafiante” (Carvalho, 1999: 341).
Alguns alunos do grupo STT chegaram a sugerir que “primeiro se
devia solicitar o esforço de resolver as tarefas autonomamente,
isto é, tentar explicitar os Comentários temáticos e definir o percurso [das travessias temáticas] e, só depois, permitir o acesso a
estes aspectos no hiperdocumento TFC.” (Carvalho, 1999: 341).
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O processo de desconstrução e as travessias temáticas embora permitam que o aluno aprenda ao explorar o hiperdocumento,
não lhes solicita nada. O aluno limita-se a clicar nas hiperligações
e a ler a informação disponibilizada, não lhe sendo solicitado um
contributo, uma reflexão sobre o que está a aprender.
Os resultados obtidos e as opiniões dos alunos dos grupos STT
e SCT levaram-nos a realizar um outro estudo para verificar como
um grupo de alunos reagia ao desafio de criar (idealizar) os comentários temáticos e definir as travessias temáticas, antes de os
lerem no hiperdocumento.
b. Desafio aos alunos: idealizar o comentário e as travessias
temáticas
Este segundo estudo, realizado em 1998, a O Primo Basílio, mas
online1, integrou 19 alunos da licenciatura em Ensino de Português
que, depois de explorarem um caso e uma travessia temática, foram
desafiados em cada mini-caso a propor para cada tema o respectivo
comentário e perante o título da travessia temática a seleccionar os
mini-casos de diferentes casos.
Dos 19 sujeitos que participaram neste estudo, 10 aceitaram o
desafio mas só 4 foram fiéis ao esforço de reconstrução, referindo que: “aceitei o desafio, porque é um modo de aprofundar
o meu estudo” e “ao tentar explicitar o comentário e só depois
o ler, notava que algumas das minhas ideias estavam erradas,
mas outras eram completadas” (Carvalho & Dias, 2000, s.p.).
1 • http://www2.dsi.uminho.pt/primobasilio/index.asp
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Os alunos mencionaram que consideravam as travessias temáticas um pouco repetitivas em relação ao processo de desconstrução. No processo de alternância desconstrução e travessias temáticas, em determinada altura da exploração do
hiperdocumento, os mini-casos e os comentários temáticos são
conhecidos e os alunos desistem de os ler. Estes resultados levaram à proposta de um outro estudo que envolvesse mais os
alunos na aprendizagem, atribuindo-lhes um papel mais activo.
c. Desconstrução e Reflexão: envolver os alunos na aprendizagem
Tendo presente os resultados de aprendizagem obtidos e as
opiniões dos participantes nos estudos realizados, considerámos
importante manter o processo de desconstrução, que permite que
o aluno explore ao seu ritmo a análise feita a cada caso, e lançarlhe um desafio, que lhe exija idealizar travessias temáticas e que o
envolva, de uma forma mais participada, na aprendizagem. Deste
modo, as travessias temáticas, em vez de serem lidas, são substituídas por questões ou afirmações disponibilizadas no fórum que os
alunos têm que comentar, baseando-se na aprendizagem alcançada
durante o processo de desconstrução.
O estudo foi realizado em 2003, tendo-se desenvolvido a plataforma FleXml2 (Carvalho et al., 2002) e concebido o módulo “Sapere Aude” que foi explorado pelos alunos que estavam a frequentar a
unidade curricular de Latim II, do 2º ano da Universidade do Minho.
2 • http://www3.dsi.uminho.pt/flexml/leitor/
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Este módulo decorreu totalmente online e foi a primeira experiência
de ensino a distância, quer para os alunos quer para a docente.
O módulo incluiu seis casos sobre vários aspectos da língua
e cultura latinas, tendo os alunos, semanalmente, uma sessão de
chat sobre o caso em estudo e uma questão no fórum que os ajudasse a reflectir sobre os casos desconstruídos.
O estudo realizado foi de tipo quasi-experimental e participaram 17 alunos, de Fevereiro a Maio de 2003. A maioria dos alunos
(70,6%) indicou que a estrutura do “Sapere Aude” (temas, casos, mini-casos analisados através dos comentários temáticos) os ajudou
na aprendizagem do Latim, língua e cultura, embora 29,4% tivesse
manifestado discordar do número de mini-casos (nove) por caso,
tendo-o considerado excessivo.
A maioria dos participantes (83,4%) mencionou que o fórum os
ajudou a reflectir sobre o conteúdo estudado (Carvalho & Pereira,
2003). Os resultados obtidos nos testes de conhecimento (pré-teste
e pós-teste), tendo sido utilizado o teste não paramétrico Wilcoxon
signed rank, revelaram diferenças estatisticamente significativas
(p=.0003), o que indica que o modelo promove a aprendizagem.
A proposta centrada na Desconstrução e na Reflexão (D&R),
com recurso ao fórum, exigiu um maior envolvimento dos alunos
no estudo e fez com que participassem activamente na aprendizagem. Esta abordagem foi replicada no estudo realizado por Marques e Carvalho (2005).
TFC versus Desconstrução e Reflexão no fórum
Delineou-se um novo estudo para comparar os resultados obtidos
por um grupo que explora um hiperdocumento TFC (Desconstru-
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ção e Travessias Temáticas) com um grupo que explora o hiperdocumento só com Desconstrução e com questões no Fórum a serem
respondidas por todos os alunos e comentadas pelo docente.
A temática foi sobre Arquitectura de Computadores e foram
utilizados dois grupos de alunos com 15 sujeitos cada, um designado por Desconstrução e Fórum (D&F) – com as mesmas características da Desconstrução e Reflexão - e outro por Desconstrução
e Travessias Temáticas (D&T). O processo de desconstrução era comum aos dois grupos.
A amostra integrou 30 alunos do 1º Ano, a frequentarem a disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação, do Instituto
Politécnico de Tomar. O estudo decorreu entre Novembro e Dezembro de 2004. Não houve diferenças estatisticamente significativas
no pré-teste nem no pós-teste (p=.340) entre os dois grupos, o que
significa que os tratamentos que os grupos receberam são equivalentes. O grupo D&F (Desconstrução e Fórum) obteve melhores
resultados no pós-teste, a que não foi alheio o desafio lançado semanalmente no fórum e ao qual tinham que responder.
Curioso foi o facto dos sujeitos do grupo D&T (Desconstrução e
Travessias Temáticas), depois de visitarem o fórum do grupo D&F
(Desconstrução e Fórum), solicitarem ao professor para terem acesso a questões no fórum para responderem. Este grupo considerou
o fórum mais trabalhoso, mas simultaneamente mais proveitoso
para aprender. Os alunos indicaram “preferir o modelo D&F (63,6%),
mencionando que o fórum lhes permite conhecer as suas falhas
(27,2%) e que são eles que tentam encontrar a resposta correcta,
o que se traduz numa melhor aprendizagem (18,2%)” (Marques &
Carvalho, 2005: 277).
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Aplicação do Modelo Múltiplas Perspectivas a objectos de
aprendizagem
Na sequência de um convite para participar num painel sobre
objectos de aprendizagem, aceitámos o repto lançado por Wiley
(2000), Ally (2004) e Nurmi e Jaakola (2006) sobre a necessidade dos objectos de aprendizagem serem estruturados com base
numa teoria de aprendizagem, propondo aplicar o Modelo Múltiplas Perspectivas (Carvalho, 2007; Carvalho & Moreira, 2007).
Um objecto de aprendizagem é uma entidade única, digital, plurissignificativa, auto-suficiente e passível de ser reusado em diferentes contextos (Ally, 2004; Downes, 2004; McGreal,
2004). Estas características alertaram-nos para a vantagem em
trabalhar casos isolados em vez de vários casos num mesmo
hiperdocumento (como acontecia com os hiperdocumentos da
TFC), dada a f lexibilidade que se pode ter para combinar diferentes casos num módulo.
O Modelo Múltiplas Perspectivas para estruturar Objectos
de Aprendizagem centra-se num caso, em vez de vários casos,
como acontecia com os hiperdocumentos TFC (Carvalho & Moreira, 2007) e no processo de desconstrução da TFC. Este processo permite que o aprendente compreenda profundamente
os mini-casos analisados, através de múltiplas perspectivas. E
vai ser essa multiplicidade de olhares sobre o mini-caso que
vai ser realçado no nome do modelo – Múltiplas Perspectivas.
Dos objectos de aprendizagem passamos a centrar o estudo
num caso como entidade auto-suficiente, dando liberdade ao
professor / formador para combinar vários casos num módulo.
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Operacionalização do MoMuP
Identificado o caso e as perspectivas que vão analisar os mini-casos
do caso, está-se em condições de iniciar a 1ª fase do modelo – o processo de desconstrução, como se representa na figura 3.

Figura 3 – 1ª Fase, O processo de desconstrução

No documento interactivo, disponibiliza-se o Caso na íntegra. Este pode ser criado pelo professor / formador ou podem ser
extractos e notícias, de livros, de reportagens, em texto escrito,
áudio ou vídeo.
Indicam-se as Perspectivas que vão ser usadas para analisar
os mini-casos, apresentando uma descrição de cada uma, seguida das respectivas referências bibliográficas. Decompõe-se o caso
em mini-casos e indicam-se as perspectivas que se lhe aplicam,
bem como a informação complementar a incluir para ajudar o
aprendente a compreender o mini-caso em análise.
A utilização de uma matriz auxilia nesta tarefa, como se pode
ver na figura 4. Numa situação de aplicação, os números são substituídos pelos nomes dos mini-casos e das perspectivas.
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Perspectiva
Mini-Caso

P1

M–C1

X

M–C2

X

M–C3
M–C4

X

P2

P3

P4

X

X

X

Informação
Pn… complementar
X

X

X

X

X

X

X

X

M–Cn
Figura 4 – Matriz do processo de desconstrução

Terminada a matriz é necessário redigir os Comentários de
cada Perspectiva em cada mini-caso e as informações complementares. A título de exemplo, a informação pode ser sobre um filme,
um livro, um quadro, termos de software, uma doença, termos jurídicos ou termos técnicos que possam contribuir para uma melhor compreensão do mini-caso (cf. figura 5). No estudo feito a O
Primo Basílio, considerou-se dois tipos: contexto interno, referente
a informações sobre a própria história do romance, e contexto referencial, no qual se indicam informações sobre a época: vestuário,
autores, obras literárias, óperas, locais públicos, entre outros.

Figura 5 – Mini-caso com informação complementar sobre “O Primo Basílio”
(eXeLearning)
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Esta é a primeira fase do modelo, designada como processo de
desconstrução, e centra-se na criação dos materiais de estudo do
caso, que pode ser implementado no eXeLearning ou no Google Sites, por exemplo. É uma fase morosa, mas que depois de concluída a
análise feita aos mini-casos do caso pode ser reutilizada em outros
anos e em outras unidades curriculares afins.
A 2ª fase do modelo, designada Apoio Online e Reflexão, centra-se
na aprendizagem do aluno com o apoio do professor. No LMS, o
professor deve colocar questões no fórum que obriguem os alunos a
relacionarem mini-casos de diferentes casos, que sendo aparentemente diferentes, são abordados pelas mesmas perspectivas. Por
esse motivo, eles acabam por se revelar mais próximos do que parece inicialmente.
O desafio ou questão lançada no fórum faz com que os alunos
“façam travessias mentais através dos mini-casos, construindo redes de conhecimento que podem ser flexivelmente utilizadas na
resolução de problemas”, Spiro e Jehng (1990: 170). As questões a
colocar no fórum têm que estar em conformidade com os casos seleccionados para o módulo. Durante o estudo independente online o
professor deve agendar, por semana, sessões de chat em hora conveniente para todos, para apoio e socialização online. É o momento
de colocar dúvidas, trocar ideias e de socializar, podendo criar-se
verdadeiros laços de companheirismo entre os participantes. A utilização de duas sessões por semana tem funcionado bem, mas o seu
número depende do apoio que o professor/formador pode dar, do
tamanho da turma e da complexidade dos casos.
O professor, ao ter vários casos analisados, pode combiná-los
de acordo com os interesses do curso ou da turma. Cada módulo on-
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line implica a desconstrução de alguns casos, dependendo o número de casos da complexidade do assunto. Este modelo foi aplicado
ao longo deste ano lectivo em três módulos, tendo sido divulgados
os resultados do estudo piloto (Marques & Carvalho, 2010).
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Introdução
O Dicionário Houaiss online (edição 2001) informa que “tecnologizar”
significa promover ou conquistar avanço ou melhoramento tecnológico. Por exemplo, “a indústria do país tecnologizou-se rapidamente”,
passando a utilizar máquinas apropriadas para produção de determinados bens, diminuindo o uso de mão de obra, reduzindo custos
e competindo de modo vantajoso.
Embora reconhecendo que algo da concepção no Houaiss
deve existir em certas empresas de ensino, o raciocínio acima não
se aplica à Educação, pois tecnologias numa sala de aula não são
meios de produção material, de barateamento de um produto ou
de diminuição de mão de obra, não visando um mercado competitivo nem a obtenção de mais valia ou lucro. Uma sala de aula
tecnologizada, então, seria aquela com tecnologias apropriadas
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para atividades de ensino e de aprendizagem mais eficientes, por
professores e alunos.
Antes de prosseguirmos são necessárias duas outras colocações
conceituais, pois competência, tecnologia, técnica e outros termos
possuem significados diversos, às vezes conflitantes.

Competência
O conceito de competência foi muito discutido na educação brasileira na recente década de noventa. Um dos teóricos em evidência foi Philippe Perrenoud (1999, 2001; Cysneiros, 2004) e seu
referencial de competências (2000). Na mesma época, críticas foram feitas a uma “pedagogia da competência”, por teóricos que
lidam com Educação e Trabalho e Sociologia da Educação. Celso
Ferretti (2002) num artigo-resenha, criticou o modelo de competência focando a qualificação do trabalhador, modelo esse “
…que se transform(ou) em pedra de toque das reformas educacionais
brasileiras”.
Um dos focos da polemica foram os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN), da Educação Infantil ao Ensino Médio, uma das
políticas educacionais do governo Fernando Henrique Cardoso.
Não entraremos na discussão, pois não temos competência para
tal e o leitor interessado encontrará farto material na literatura
publicada.
Neste texto nosso foco não está nos fundamentos da Educação mencionados acima, mas no uso de tecnologias na Educação, no espírito do título deste livro – uma abordagem crítica
para uma atuação prática. Nesta perspectiva consideramos útil
o conceito de competência, conforme caracterizado por Perre-
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noud (2000, pp.15-16), como a mobilização pessoal de um conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações)
para enfrentar com pertinência e eficácia situações de vida”.
Conforme explicitamos noutro texto (Cysneiros, 2004),
competências são ancoradas em pelo menos três premissas.
Primeiro, incorporam conhecimentos assimilados no decorrer da vida da pessoa. Sublinhamos a diferença entre o saber
e o saber fazer, saber aplicar conhecimentos quando surgem
ocasiões propícias, mesmo que não haja consciência explícita
de sua ocorrência. Em outras palavras, exercitar uma competência é mobilizar (por em movimento) conhecimentos pessoais, transformando-os em ação. Focalizamos o indivíduo, mas
o raciocínio aplica-se também a um grupo de pessoas agindo
colaborativamente.
Segundo, a mobilização de saberes ocorre em situações
concretas, singulares. Na escola é necessário exercitá-la no cotidiano do ensinar, pensando em ações do aprendiz na sua vida
fora da escola. Isso exige tempo, com erros e acertos, resultando em descobertas individuais e de grupo.
Terceiro, na escola são trabalhados conhecimentos em matemática, história, ciências e outras disciplinas, mas quase não
se ensina como ligar os saberes a situações de vida, objetivando
o desenvolvimento de competências pelos próprios aprendizes.
Ensinar aqui significa não apenas falar numa aula, mas criar
situações onde o aprendiz possa exercitar saberes. Lembrando
um exemplo corriqueiro, é comum a confusão entre medidas
de comprimento, de área e de volume, apesar de nos depararmos continuamente com as três dimensões citadas
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Tecnologia e Técnica
Praticamente qualquer atividade profissional contemporânea é desenvolvida com o uso de tecnologias, ou em ambiente tecnologizados. Por ser uma palavra muito usada e com longa história, todos
nós possuímos representações intuitivas do que é tecnologia, mas
temos dificuldade em precisar seu significado, pois as definições
variam em função da área onde tecnologias são usadas – Engenharia, Sociologia, Comunicação, Educação, Filosofia e outras mais. O
Houaiss já citado fornece três acepções:
"1. teoria geral e/ou estudo sistemático sobre técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofícios ou domínios da
atividade humana;
2. técnica ou conjunto de técnicas de um domínio particular;
3. qualquer técnica moderna e complexa".
Dicionários recolhem usos de palavras na língua, em geral ou
numa área específica, podendo registrar mais de um significado
para o mesmo termo, como no caso de tecnologia. De modo contrário, em ciência costuma-se definir antes os termos que serão usados,
evitando-se assim ambigüidades (como estamos fazendo agora).
Comoo leitor já deve ter notado, o Houaiss registra o uso da
palavra “técnica” como sinônimo de tecnologia 3, uma ambigüidade
presente em escritos de teóricos pouco rigorosos. No verbete "técnica" o referido dicionário fornece três outros significados:
3 • Segundo Roche & Grange (1999), a ambigüidade explica-se porque a palavra technology, via Estados Unidos, difundiu-se sobretudo depois da Segunda
Guerra, enquanto o termo técnica era antes usado na velha Europa, em vez de
tecnologia.
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"1. Conjunto de procedimentos ligados a uma arte ou ciência;
1.1 a parte material dessa arte ou ciência;
2. maneira de tratar detalhes técnicos (como faz um escritor) ou de
usar os movimentos do corpo (como faz um dançarino);
2.1 destreza, habilidade especial para tratar esses detalhes ou
usar esses movimentos;
3. jeito, perícia em qualquer ação ou movimento (ex. "descascar laranja sem ferir requer técnica").
Baseando-nos na Filosofia da Tecnologia (p.ex, Ihde, 1993), conceituamos “tecnologia” como o conjunto de conhecimentos ligados
a objetos materiais construídos por seres humanos, incluindo o
próprio objeto técnico. Sublinhamos a importância de objetos técnicos, pois conceitos como tecnologia social, ou linguagem como
tecnologia, focalizam apenas conhecimentos ou ações humanas.
Nossa conceituação encontra-se na mesma linha do pensamento de Gaston Bachelard (1996), quando escreveu que um objeto
técnico como o microscópio representa a materialização de uma
teoria, a corporalização de um conjunto de idéias.
Tanto em relação a tecnologias simples como complexas, o conjunto de conhecimentos pode ser enorme, envolvendo concepção,
desenho, fabricação, manutenção, modos de utilização, culturas de
uso, formação de pessoas para uso adequado, conseqüências individuais e coletivas da tecnologia, etc. etc. São conhecimentos que não
fazem parte da materialidade do objeto, mas são essenciais para
sua caracterização como tecnologia.
No termo “conhecimento” está implícito que uma tecnologia é
indissociável de uma cultura, apresentando variações nos objetos
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técnicos e nos significados em função do ambiente onde é concebida, construída, utilizada, como também de uma época histórica.
"Conhecimentos" também implicam em valores, atitudes, expectativas e outros elementos de base emocional e social.
Como Ihde (1993), usamos o termo “técnica” para ações humanas com ou sem objetos técnicos. Por exemplo, podemos desenvolver técnicas de aula usando objetos técnicos, mas podemos dar aula
apenas com voz, gestos e outros movimentos corporais, num campo aberto, sem tecnologias.
De modo geral, objetos técnicos supõem técnicas de uso aprendidas com ou sem ensino. Técnicas de uso podem estar ligadas a
tecnologias simples, como uma caneta, ou sofisticadas, como o ferramentário para uma operação cardíaca, podendo envolver apenas
uma pessoa ou uma equipe em sincronia.
Tecnologias na sala de aula
Ao considerarmos tecnologias numa sala de aula nos vem à mente
a expressão “tecnologias de informação e comunicação” (TIC), algumas vezes acompanhada do adjetivo “novas”. Refere-se a tecnologias baseadas em computadores, incluindo televisão, vídeo e fotografia, mídias rotineiramente digitalizadas, disponíveis também
em celulares e dispositivos semelhantes.
A aula está deixando de ser o método de ensino da fala e da escrita de um professor, num quadro negro, branco ou verde afixado
numa parede, pois os aprendizes não aceitam mais a passividade do
escutar por muito tempo e apenas anotar num caderno, sem dialogar com o professor ou colegas, sem consultar textos, imagens e
sons, sem externar opiniões e dúvidas.
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Uma sala de aula tecnologizada pode incluir projetores multimídia, quadros eletrônicos, computadores portáteis de professores e estudantes, idealmente com acesso a internet. São ambientes
que exigem novas competências do professor, antes e durante uma
aula, muitas vezes “decidindo na incerteza e agindo na urgência”
(Perrenoud, 2000, PP.11-12). Competências de escolha e utilização
de objetos técnicos – incluindo software - adequados para o ensino
de um determinado conteúdo, manejo do grupo que usa laptops
ou outros dispositivos, incluindo como agir em casos de comportamentos indesejáveis, até a avaliação de desempenhos.
As didáticas específicas têm demonstrado que nas disciplinas
de um currículo há conceitos que não são fáceis de ensinar, por
serem mais complexos do que parecem à primeira vista, como os
conceitos de ângulo, de fração, etc. há um número crescente de
Objetos Educacionais (OE) e outros software disponíveis para os
professores, exigindo formação continuada, como ocorre noutras
profissões. Não me deterei neste aspecto, pois depende de cada
disciplina e o melhor modo é obter conhecimentos especializados
na cultura da própria área e desenvolver competências com a prática, como é o caso da Didática da Matemática.
As decisões que o professor tomar na escolha de recursos para
ensino de um determinado conteúdo supõe alguma consciência
do que é conhecer através de tecnologias. Por exemplo, o conhecimento básico sobre micróbios implica na ocorrência de sucessivas
seleções de aspectos do objeto em processo de conhecimento, seleções que por sua vez resultam em ampliações e correspondentes reduções do conhecimento construído em cada situação de
ensino, mediada por tecnologias. Subjacente a esta colocação está
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implícito o truísmo filosófico que não é possível humanamente
conhecer qualquer objeto na sua totalidade. Na prática de uma
ciência, é comum o sentimento que quanto mais estudamos, mais
é preciso conhecer.

Competências Esperadas de A lunos
Focalizaremos um aspecto que tem sido pouco tratado no campo
da Tecnologia na Educação, que é o desenvolvimento de competências pelos alunos, supondo, portanto, competências correspondentes do professor.
Mark Warschauer (2006), pesquisador da Universidade da Califórnia, ao escrever sobre laptops na sala de aula aborda práticas de
letramento acadêmico, competências relacionadas com a atividade
de estudo em escolas e universidades. Ele destaca um documento
construído por um comitê de docentes de diversas áreas e departamentos das universidades públicas da Califórnia (Intersegmental
Committee of the Academic Senates), periodicamente revisado. O documento detalha expectativas dos professores universitários sobre
competências que os calouros devem possuir ao ingressar no ensino superior. Um dos pontos mais interessantes é que as recomendações, além de importantes para os próprios alunos, são dirigidas
para professores e demais responsáveis pelo ensino fundamental e
médio – pais, professores, educadores de apoio e gestores nos diversos níveis de escolas e redes de ensino.
As competências acadêmicas esperadas dos que entram na
universidade são agrupadas em quatro grandes áreas: Leitura e Escrita, Compreensão e Fala (expressão e comunicação), Hábitos de
Pensamento e por último Uso de Tecnologia.
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Na nossa tradução de partes do documento do ICAS (versão
2002), tratadas abaixo, mantivemos as expressões originais, deixando ao leitor a tarefa de transpô-las para a terminologia usada
no Brasil, como fizemos acima ao mencionar a área de Comunicação e Expressão.
1. Leitura e escrita integradas
(Reading and Writing)
As competências nessa área começam com o básico, como por exemplo reter informações de leitura e identificar idéias centrais num
texto. Incluem competências mais complexas, como apreender as
características de diferentes gêneros textuais, antecipar aonde o
autor quer chegar com argumentos e narrativas, documentar adequadamente o material pesquisado nas leituras e buscas na internet, escrevendo, anotando, resumindo, explicando por escrito, incluindo diferentes linguagens quando necessário – desenhos, fotos,
quadros, tabelas, entre outros.
2. Compreensão e fala em ambientes acadêmicos
(Listening and Speaking in Academic Settings)
Compreensão e expressão são abordados separadamente. Exemplos de compreensão na escola e na universidade começam com o
básico: reter informação, participar de discussões em sala de aula,
ouvir e simultaneamente fazer anotações (em salas de aulas de
muitas escolas, com um laptop personalizado); identificar idéias
principais em palestras e aulas e identificar a existência ou não de
evidências que lhes dão suporte, confirmando ou contradizendo as
teses tratadas; inferir significados de termos não conhecidos ou sa-
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ber procurá-los; identificar apelos emocionais (como argumento),
compreender instruções de trabalhos para avaliação e cumprir as
tarefas pedidas pelo professor; formular oralmente perguntas de
modo claro e articulado, utilizar o vocabulário da disciplina, usar
linguagem de transição para mostrar como várias idéias se relacionam.
À primeira vista pode parecer muita coisa, mas na verdade são
competências esperadas de qualquer pessoa com uma educação básica, em situações cotidianas no trabalho e noutros ambientes de
uma sociedade desenvolvida.
3. Hábitos de pensamento
(Habits of Mind)
Obviamente, hábitos de pensamento não são diretamente observáveis, mas são competências que podem ser evidenciadas através de
padrões previsíveis de ações de uma pessoa, envolvendo aspectos
da personalidade, do modo de ser.
O documento do ICAS lista aproximadamente trinta competências nesta categoria, tais como manter e expressar curiosidade
intelectual (persistência, algo pouco comum na adolescência em
relação a atividades escolares), experimentar novas idéias, questionar as próprias crenças e comparar as idéias pessoais com as de
outrem (refletir criticamente sobre o próprio pensamento), sintetizar várias idéias em uma única concepção (algo que envolve diferentes graus de abstração), manifestar interesse e respeito por
pontos de vista de outras pessoas (capacidade de descentração intelectual, segundo Jean Piaget), apreciar o intercambio de ideias,
embasar argumentos pessoais com evidências, cumprir prazos
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para trabalhos acadêmicos, demonstrar autonomia e iniciativa em
relação à própria formação, trabalhar colaborativamente com os
outros, manter-se atento numa sala de aula, saber defender interesses próprios.
4. Uso de tecnologia
(technology use)
Este conjunto de competências envolve muito do que já abordamos
acima. O documento prioriza novas tecnologias, mas salientamos
também as “velhas tecnologias”, como o uso de um caderno para
anotações e desenhos, integrando com a escrita colaborativa no
computador e com a “escrita” através de fotos e vídeos com câmeras
digitais. Costumamos vivenciar isto em sala de aula, fotografando
o que foi escrito no quadro durante a aula, com também pessoas,
páginas de um livro ou caderno, falas de alunos. Processadores de
texto são os software mais utilizados em todo o mundo, porém de
modo superficial, sem exploração das possibilidades pedagógicas de
uma grande quantidade de recursos, escondidos nos vários menus
e submenus. Competências de escrita com novas tecnologias certamente serão úteis para toda a vida do aprendiz, pois expressar-se é
tão ou mais importante que assimilar informações produzidas por
outros. Software de edição de imagens, de publicação de um jornal,
edição de vídeo e de som, também são cada dia mais corriqueiros.
Do mesmo, utilizar ferramentas de busca – exemplificadas pelo
Google – são habilidades à primeira vista fáceis, mas que podem ser
desenvolvidas pela exploração das ferramentas e pelo uso criativo
de termos e expressões de busca. Por fim, também são importantes
competências de manejo de vírus e de outros aspectos relativos à
desvirtuação do espaço digital.
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Considerações Finais
O conhecimento do potencial de tecnologias possíveis de serem utilizadas na sala de aula não significa que o professor deva dominar
todas elas. Um conhecimento básico, sempre atualizado, do que é
disponível é importante, como também é a capacidade de reconhecer que os alunos podem ser bem melhores com as novas tecnologias do que o professor. A atitude comum em nossa cultura, que o
professor sempre tem que sabe mais, prejudica em vez de ajudar.
Seymour Papert (2008), o teórico mais conhecido sobre tecnologias
na educação, tratou desse problema, mostrando que o próprio aluno se sente mais motivado com a oportunidade de ensinar algo ao
seu mestre.
Na prática de orientação de trabalhos acadêmicos, nos deparamos com alunos que não sabem como se expressar numa escrita
cientifica, diferente de outros gêneros textos textuais. São competências que deveriam ser ensinadas, como recomendam os autores
do ICAS, a partir do ensino fundamental, sendo aperfeiçoadas durante a graduação, idealmente com a prática da pesquisa em atividades de iniciação científica. Esta deficiência mostrada pos alunos
que recebemos no ensino superior denota lacunas na formação dos
professores que atuam nas escolas públicas e particulares. Achamos importante destacar que não estamos culpando indivíduos,
mas sistemas escolares que permitem que isto aconteça. É um problema complexo, que varia de uma disciplina e de um curso para
outro, incluindo o baixo salário dos professores do ensino fundamental e médio e as condições precárias de escolas sem tecnologias adequadas, particularmente acesso à internet e computadores
suficientes para todos.
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1. Introdução
Qual será a forma predominante de educação do futuro quando
se fala de tempo e de espaço de ensino e de aprendizagem? Para
responder a esta questão necessitamos discutir sobre o que significa espaços e tempos de ensino e de aprendizagem. No passado e
ainda no presente temos o predomínio de aulas presenciais como
ambiente privilegiado de ensino. Convencionalmente, neste espaço os professores são os agentes de ensino que dispõe de todo o
tempo para explicar, argumentar e questionar os alunos. Muitas
investigações apontam que o domínio do discurso do professor
em sala de aula ultrapassa 90% do tempo, sendo que grande parte
deste tempo é dominada pelas perguntas do professor (Almeida &
Neri de Souza, 2009; Neri de Souza, 2006).
Com o surgimento das tecnologias de comunicação e de in-
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formação (TIC), o ensino e a aprendizagem deixa de ter exclusividade absoluta no espaço e no tempo escolar para possibilitar
outros ambiente de interacção e construção dos saberes formais,
não-formais e informais. Embora os ambientes de aprendizagem
virtual tenham por algum tempo se desenvolvido de forma separada do tradicional ambiente de sala de aula, cada vez mais a
convergência entre o virtual e o presencial tem sido arquitectado sob a designação de cursos híbridos ou blended learning (Tori,
2008). Graham (2005) discute através da Figura 1 algumas dimensões desta convergência em termos do espaço, tempo, fidelidade e
humanização das interacções.

Espaço
Tempo
Fidelidade
Humanização

Presencial
(Físico)

Realidade
Mista

Assíncrono

Sincrônico

(Longos lapsos
de tempo)

(Face a face)

Alta

(Rico em todos
os sentidos)

Virtual

(Distribuído)

Média

(Ex: somente
áudio)

Altamente humano

Baixa

(Somente texto)

Sem humano

(sem maquina)

(Altamente informático)

Figura 1 – Dimensões de interacção entre o ambiente presencial e Virtual
(Adaptado de Graham, 2005)

Concordamos com Graham (2005) e Tori (2008) que blended learning é a combinação do sistema de ensino face a face (aprendizagem
presencial) com o ensino mediado por computador (aprendizagem
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virtual interactiva). Sendo os temos em parênteses os utilizado e
justificado por Tori (2008).
Compreendemos que integração efectiva destes dois ambiente
de aprendizagem será realmente efectiva quando se levar em consideração na planificação das estratégias de ensino e de aprendizagem as peculiaridades da dimensão educações subjacente a cada
ambiente e a sua combinação. Na Figura 2 apresentamos algumas
destas dimensões em termos de tendência geral no que concerne o
ambiente de aprendizagem virtual e presencial.

Direcção
da Interacção

Professor
para alunos

Alunos
para Professor
ou colegas

Foco
das Estratégias

Centrada
no Professor

Centrada
nos Alunos

Dominado
pelo professor

Perguntas
dos alunos

Produto

Processo
mais Produto

Comprometimento
do Professor

Comprometimento
do Aluno

Limitação
de tempo
e espaço

Mais flexibilidade
de tempo
e espaço

Padrão
de Questionamento
Avaliação
Responsabilidade
Gestão
de Classe

Figura 2 – Dimensões educacional entre o ambiente presencial e Virtual

O grande desafio dos cursos híbridos (bLearning) é portanto a
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integração pedagógica deste dois espaços. Como ligar os ambientes
presenciais e virtuais de forma a promover a aprendizagem? Como
usufruir das vantagens e minimizar os aspectos menos positivo
destes dois ambientes? Como desenvolver competências fundamentais, tais como, o do questionamento, argumentação e escrita
científica neste contexto híbrido? Para promover esta integração
sugerimos a necessidade de uma “partícula didáctica” de comunicação entres os dois ambientes. É necessário que os processos de
comunicação sejam mediados por elementos de comunicação construídos na interacção entre os diversos agentes e objectos de aprendizagem. Aqui sugerimos que estas “partículas pedagógicas” são as
perguntas formuladas nos contextos de ensino e de aprendizagem,
especialmente as perguntas dos alunos. Estas perguntas podem ser
iniciadas em sala de aula e discutidas em ambientes virtuais, mas
podem também ser iniciadas em contextos virtuais e continuadas
em contexto presencial. Uma discussão mais pormenorizadas sobre estas estratégias de incentivo as perguntas para integração dos
espaço virtuais e presenciais podem ser lidas no capítulo 13.

2. Questionamento em contexto presencial
As perguntas desempenham um importante papel no ensino, na
aprendizagem e nas interacções em sala de aula. Diversos autores reconhecem a importância deste tema e tem investigado os padrões de
questionamento em sala de aula a várias décadas (Almeida & Neri de
Souza, 2010; Dillon, 1987; Pedrosa de Jesus, Neri de Souza, TeixeiraDias, & Watts, 2005; Rowe, 1974; Watts, Gould, & Alsop, 1997).
Quando Stevens (1912) estudou o questionamento no inicio do
século passado encontrou que os professores formulavam 395 per-
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guntas por dia, que era equivalente três perguntas por minutos em
média. Nas décadas posteriores outras investigações mostraram que
as grande frequência e baixa qualidade das perguntas dos professores em sala de aula. Por exemplo, Floyd (1960) ao investigar dezenas
de professores constatou que eles formulavam em torno de 93% de
todas as perguntas das aulas, e Schreiber (1967) encontrou em aulas
de estudo sociais para alunos das séries iniciais, que os professores
formulavam 64 perguntas durante aulas de 30 minutos. Na década
de oitenta e noventa o cenário não mudou, na investigação de Later,
Levin and Long (1981) concluíram que os professores formulavam
entre 300 a 400 perguntas por dia, e Pedrosa de Jesus (1991) investigou aulas de física e química, no ensino básico, para constatar que
formulavam de 2-3 perguntas por minuto em média.
Na ultima década estes dados são reforçados como no trabalho
de Kerry (2002) que conjecturou que se os professores fazem, em
média, 43.6 perguntas por hora, durante sua carreira formularão
em media 2 milhões de perguntas. Mais recentemente Almeida &
Neri de Souza (2010), encontraram que os professores formularam
mais de 65% das perguntas em sala de aula e estas foram em média
2 por minuto.
Estas investigações também enfatizam que os professores além
de formularem muitas perguntas, estas são de baixa qualidade em
termos de nível cognitivo, e estes esperam menos de um segundo
pela resposta do aluno (Rowe, 1986). Ou seja, estamos falando de
uma alta frequência de perguntas que recorrem apenas a memória
dos alunos, que por sua vez não têm tempo para pensar, reflectir
antes de responder. Este é o padrão de questionamento que ainda
persiste nas aulas presenciais.
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Todos estes trabalhos foram feitos em diversos países e em contextos e níveis de escolaridades diversificados, que mostra-nos que
necessitamos de fazer muito para transformar o ensino. Se quisermos um ensino centrado no aluno, no desenvolvimento das suas
competências e na aprendizagem ativa temos que reequacionar o
padrão de questionamento que existe em sala de aula, afinal quem
deveria formular a maioria das pergunta ou ser estimulados para
isso, são os aprendentes.

3. Questionamento em ambientes online
A interacção verbal e não verbal é complexa no dia a dia das pessoas, mas principalmente em sala de aula. Tal é também verdade
quando falamos em interacção em contextos informáticos, sejam
mediados pela escrita, imagem ou som em sistemas de gestão de
aprendizagem (e-learning) ou em cursos presenciais com apoio de
plataformas de comunicação e de informação (b-learning).
Quando o contexto de aprendizagem muda de um ambiente familiar e face a face para um (as)síncrono, textual e mediado pelo
computador, as normas de comunicação e as estratégias de ensino e de aprendizagem também devem mudar. Emerge deste novo
quadro o desafio de investigação dos processos de comunicação,
interacção, discussão e questionamento entre os diversos actores
de ensino e de aprendizagem.
No contexto de aprendizagem online, se realmente queremos
que os alunos estejam no centro do processo de aprendizagem, é
necessário que o professor lhes conceda a oportunidade de serem
o centro do processo de comunicação. Segundo Bautista, Borges &
Forés (2006), numa comunicação em rede o processo multi-direc-
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cional tem maior potencialidade de fomentar a participação activa
e autónoma dos alunos do que o processo unidireccional. Na comunicação unidireccional o professor interage com os alunos, mas
os alunos não interagem entre si nem com os diversos contextos
fora do seu ambiente de aula. A potencialidade da comunicação
multi-direccional é maior porque se abre para a complexidade dos
contextos na interacção interna e externa e em vários níveis de interacção com os conteúdos.
Embora se reconheça a importância do acto de formular perguntas e de questionar do ponto de vista teórico, na prática os padrões de questionamento online dos professores e dos alunos ainda
são relegados ao esquecimento (Montello & Bonnel, 2009). Blanchette (2001) também reconhece que existe pouca investigação sobre o questionamento em ambiente de ensino e aprendizagem online. Outro factor que pode explicar o limitado questionamento dos
alunos é a dificuldade inerente ao próprio acto de formular uma
pergunta. Como já afirmámos anteriormente, o questionamento
pode ser treinado e diversos estudiosos têm proposto estratégias
para o incentivar adequadamente.
A mais antiga publicação de um estudo sobre o questionamento na era da Internet para uso educacional será, provavelmente, e
ao nosso conhecimento, a de Waugh (1994, 1996). Este autor examinou a interacção e o padrão de questionamento num grupo de 21
estudantes universitários durante a primavera de 1993, no contexto da utilização da Internet e do e-mail para a comunicação. Uma
amostra de sete estudantes foi seleccionada aleatoriamente para
que os seus e-mails fossem analisados quanto ao tipo e frequência
das perguntas formuladas durante o curso. Verificou-se que os es-
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tudantes enviaram, em média, 24 a 36 mensagens durante o semestre e que as perguntas faziam parte de metade destas mensagens.
Waugh (1996) interpretou o envio de mensagens como um indicador
de interactividade de alto nível e de promoção do ensino via rede.
Este estudo também tornou evidente que os estudantes enviaram
predominantemente perguntas sobre os aspectos técnicos e de estratégias de rede, mais do que perguntas pessoais. Conclui que as
capacidades técnicas e a experiência na rede são importantes no
auxílio à aprendizagem individual de como usar de forma eficiente
a rede para objectivos educacionais. Sugere ainda que um período
de tempo razoável deve ser usado para fornecer suporte apropriado ao desenvolvimento natural das competências relacionado com
os aspectos técnicos e pedagógicos do uso da rede.
Embora os professores formulem muitas perguntas em contexto de sala de aula, tal não é bem assim num ambiente de aprendizagem online. Blanchette (2001) constatou que 11% das frases do
professor eram perguntas e que os alunos contribuíram com 69%
de perguntas. No contexto online o foco tende a ser a frequência das
perguntas dos alunos (Waugh, 1996).
O trabalho de Neri de Souza & Moreira (2008), num contexto
de um curso híbrido (bLearning), investigou se havia alguma diferença nos padrões de questionamento nos ambientes presenciais
e online, após o uso de ferramentas e estratégias para estimular o
desenvolvimento da competência do questionamento em estudantes universitários. Constaram que havia uma certa hierarquia relativamente às três formas de questionamento observadas (presenciais orais, presencias escritas, e colocadas nos fóruns de discussão
online). Concluíram ainda que:
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i. as perguntas de mais baixo nível cognitivo são as presenciais orais, seguidas das presenciais escritas e, por fim, as de
maior nível cognitivo, são as que ocorreram nos fóruns de
discussão online.
ii. o ambiente online é mais propicio ao questionamento do que
o ambiente presencial.
iii. na dimensão online, verificaram um maior número de perguntas dos alunos do que dos professores.
iv. o questionamento se refina e aprofunda em momentos considerados pelos alunos como momentos-chave para a compreensão dos conteúdos.
v. a qualidade destas perguntas evoluiu ao longo da interacção
com colegas e professores.

4. Integração de espaços de aprendizagem e questionamento
Ainda é necessário muito esforço de investigação, no sentido de
se compreenderem os padrões que questionamento e as múltiplas
consequências do incentivo a formulação de perguntas em ambos
os contextos de ensino e o de aprendizagem. Principalmente em cenários não presenciais, contextos ricos, como vimos, no questionamento produzido pelos alunos. O professor tem não só que perceber
os mecanismos de questionamento, como ser capaz de incentivar
os alunos a compreendê-los para deles fazerem uso. A construção
de conhecimento a partir da formulação de perguntas inteligentes,
de alto nível, define e transforma as interacções professor-aluno,
aluno-aluno e aluno-conteúdo em verdadeiras aprendizagens.
Segundo Clark & Mayer (2003), a aprendizagem online deve promover o envolvimento entre o aluno e os conteúdos, de forma que

65

Tecnologias na Educação

possa ajudá-los a seleccionar, integrar e construir novo conhecimento.
Uma aprendizagem online efectiva dará apoio a estes três processos,
através da promoção de actividades práticas que possam envolver
os alunos num ambiente de aprendizagem ativa. Estes autores (ibidem) afirmam que os alunos podem ser treinados a formularem as
suas próprias perguntas. Também acreditamos que a capacidade de
questionamento pode ser desenvolvida nos alunos enquanto lêem,
escrevem, resolvem problemas e executam tarefas práticas online. O
questionamento e auto-questionamento muda a relação dos alunos
com o material multimédia a ser explorado, porque transforma o
nível de interacção: de espectadores da informação, passam a actores com atitude activa e pensante. Considerando que o acto de
formular uma pergunta é dependente do contexto, as estratégias
e instrumentos para estimular o auto-questionamento necessitam
de ser adaptados à realidade das tecnologias.
Ensinar em contexto online é sempre um desafio, mesmo
para os professores que têm experiência de sala de aula (Muilenburg & Berge, 2006). Estes autores utilizaram o método de
discussão como meio para promover um pensamento construtivo, através de questões de alto nível cognitivo, formuladas pelo
professor. Afirmam ainda que o primeiro passo para configurar um ambiente de discussão online rico é aprender a formular
questões de alto nível que provoquem o raciocínio.
A discussão enquanto técnica e/ou método de ensino é um
dos mais usados para a aprendizagem online. Um dos desafios
é manter a discussão online em níveis que possam promover
a construção do conhecimento e o pensamento crítico. Neste
sentido, Muilenburg & Berge (2006) afirmam que “when a va-
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riety of higher-order, expanding questions are used to initiate
discussion, and probing follow-up questions are employed, the
discussion method can provide a forum to enhance constructive thinking”.
As estratégias para o ensino on-line que encorajam, entre
outras, a interacção on-line, o estudo de casos, o desenvolvimento de projectos e a resolução de problemas, têm na sua base
o incentivo à discussão, que por sua vez está fundamentada no
uso do questionamento.
Vários autores concordam que “questioning is a strategy to
guide students to develop a repertoire of cognitive abilities, recall prior knowledge, search or inspect the learning material,
identify the main ideas and concepts, make connections between them, and so forth” (Chang, Tung, Huang, & Chan, 2005).
Muilenburg & Berge (2006) afirmam que num ambiente de
aprendizagem construtivista o professor necessitar lembrar
sempre que numa discussão online, formular a pergunta certa
é mais importante que dar a resposta certa. Este aspecto nos
remete para a intencionalidade e preparação das perguntas
dos professores para serem usadas nas aulas online e nas aulas
presenciais, no intuito de motivar as perguntas dos alunos. Um
grande desafio é desenhar e gerir as discussões e o questionamento online para promover o sucesso e a aprendizagem ativa.
Contudo, um desafio maior é promover a interacção, através da
competência do questionamento, entre os espaços virtuais e
presenciais (bLearning). Um das respostas a este desafio é relatado no capitulo 10 desde livro.
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R esumen
El Conectivimo como una teoría del aprendizaje fue inicialmente
propuesta por Siemens y Downes, y rápidamente ganó adeptos en
la blogosfera. Siendo una teoría atractiva para quienes trabajan en
el mundo de la educación a distancia potenciada por la tecnología,
todavía no ha sido evaluada, contrastada o validada desde el campo
de la Psicología del Aprendizaje. Así, por ahora, es una buena idea,
que explica algunas cosas y que necesita un mayor tarea de construcción teórica.
En el Conectivismo el aprendizaje se produce a través de un
proceso de conectar y generar información en el contexto de una
comunidad de aprendizaje. De hecho, la comunidad de aprendizaje
aquí es sólo un nodo, parte de una red más amplia, donde otros
nodos comparten entre sí recursos. El tamaño de los nodos y fuerza
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varían de acuerdo con la concentración de información y el número de individuos participando del nodo. El Conocimiento es distribuido en la red. Algunos conceptos interesantes son el continuo
cambio de la validez y precisión de la información (dinamismo del
conocimiento) e igualmente el cambio en las habilidades del estudiante a lo largo del tiempo.

Introducción
Una revisión del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la enseñanza nos muestra rápidamente un panorama en parte desolador: a pesar del uso reiterado de expresiones
como eLearning 2.0, o del uso de recursos característicos de la Web
2.0, el uso que se hace de esas tecnologías está lejos de los planteamientos que las sustentan. Las ideas de colaboración, participación, autoría social e inteligencia colectiva chocan frontalmente con
un sistema educativo basado en el profesor y el currículum frente
al sujeto y al grupo. El concepto “colaborativo” es utilizado para referirse a una forma de realizar trabajos dirigidos. La participación
hace referencia a la respuesta de los estudiantes a las indicaciones
del docente. La autoría social resulta difícil de compatibilizar con
una evaluación de los aprendizajes individuales en los que el resultado del estudiante debe ser claramente distinguido del grupo. La
inteligencia colectiva es prácticamente una herejía en un mundo
de “expertos” y “prestigiosos profesores”.
Y sin embargo ahí está, la red como el gran entorno de aprendizaje donde encuentran respuesta a sus necesidades de formación
desde el profesional al ama de casa, desde el ciudadano a cualquiera
de nuestros estudiantes. No importa si desea aprender a preparar
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una receta de cocina, realizar una reparación doméstica, entender
la enfermedad diagnosticada, buscar un tratamiento, situar una
novela o una película, interpretar una pintura… Sea lo que sea que
uno necesita aprender es muy aprender que encuentre el recurso y
las indicaciones para hacerlo en la Web.
Así surgen expresiones como “Red de aprendizaje”, “Sociedad
de aprendizaje”, “la web es la escuela”, …Pero, ¿de verdad es tan necesaria o tan conveniente la red para aprender? ¿se ha convertido
el nuevo entorno en el que florecen los aprendizajes como en su
tiempo lo fue la Universidad o la Escuela?
Algunos autores han desarrollado una teoría que explica el
aprendizaje humano a partir de las conexiones que crea el sujeto
en una red.

Conectivismo y teorías del aprendizaje
Podemos definir el conectivismo a través de esta afirmación: el
aprendizaje es fundamentalmente un proceso de formación de redes
(Siemens, 2006, pg. 15). Una red es un conjunto de nodos de información elaborada o conocimiento conectados entre sí. El sujeto a su vez
forma parte de esa red siendo él mismo uno de los nodos. La riqueza
de sus conexiones es un exponente de la riqueza de su conocimiento.
Aprender es el proceso de creación de nuevas conexiones, no unas
pocas sino cientos, quizás miles, que le conectan con contenidos,
personas, grupos, instituciones, servicios, repositorios…
El Conectivismo como teoría que explica el aprendizaje humano
necesita un fundamento epistemológico. Downes (2005) lo sitúa en
el conocimiento conectivo. Es a partir de ese fundamento que construye la teoría. Pero situemos el conectivismo en el marco de otras
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teorías del aprendizaje y sus correspondientes epistomologías.
Driscoll (1994) considera tres marcos para la interpretación
epistemológica del aprendizaje:
• El objetivismo nos sitúa en una realidad externa y a la que se
accede a través de la experiencia.
• El pragmatismo considera la realidad como una situación provisional que se conoce a través de la negociación de pensamiento y experiencia.
• El interpretivismo cree que la realidad es interna y el conocimiento se construye.
De estas interpretaciones se llega a las mas conocidas explicaciones del aprendizaje:
• Behaviorismo, con su asociación entre estímulos y respuestas
recogiendo hechos observables.
• Cognitivismo, entre el procesamiento de la información y el razonamiento.
• Constructivismo, que se solapa con el Cognitivismo y en donde el aprendizaje implica la construcción de significado de
la realidad.
El Conectivismo encuentra su marco epistemológico en el concepto de un conocimiento emergente, conectado y adaptativo
(Siemens, 2005) Este conocimiento se distribuye a través de redes.
Aprender se relaciona con la creación de conexiones entre nodos de
información y el reconocimiento de patrones. Como consecuencia,
podemos concluir que para optimizar el aprendizaje debemos identificar las propiedades de las redes eficientes (Kop & Hill, 2008).
Una aproximación clásica entre quienes trabajamos la Tecnología Educativa ha sido no alienarse con una única teoría como
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explicación única y común a todos los procesos de aprendizaje
(Kemp y Ot. 1989). Aunque el atractivo de una teoría universal es
elevado, especialmente por mimetismo hacia las Ciencias clásicas
como la Física, no existe una evidencia clara de que el comportamiento humano pueda ser explicado totalmente por una única teoría, no al menos con las opciones actualmente disponibles. Así el
Behaviorismo se ha mostrado eficaz explicando ciertos momentos
del aprendizaje animal y humano, en tanto que parece claramente
insuficiente ante otras situaciones. El Cognitivismo y el Constructivismo han supuesto avances importantes para llegar donde la teoría
anterior no llegaba.
La explicación del aprendizaje depende íntimamente de cómo
expliquemos el conocimiento. Y en ese momento podemos también
plantearnos que quizás lo que hoy cambie no sea la explicación del
conocimiento sino el mismo conocimiento humano: conocemos de
otra manera. Sería una consecuencia del síndrome de Frankenstein
tal como lo define Postman: los hombres creamos una máquina con
un fin definido y concreto, pero una vez construida descubrimos
que la máquina tiene ideas propias, es capaz de cambiar nuestras
costumbres y nuestra manera de pensar. Según Postman este descubrimiento lo realizamos horrorizados algunas veces, angustiados
normalmente y sorprendidos en todos los casos (Postman, 1985).
Así toma sentido cuando Siemens (2008) señala la capacidad para
un conocimiento más crítico del que ahora poseemos. Esta es una
clara consecuencia del crecimiento de la información en Internet.

Qué es aprender desde una perspectiva conectivista
La propia definición de “aprender” varía según las teorías. Par-

75

Tecnologias na Educação

tamos aquí de que aprender es incrementar el conocimiento del
individuo. Si hemos aceptado que el conocimiento no reside en el
individuo ni tan solo en el grupo sino en las interacciones en el
grupo, habrá que aceptar que aprender no es el enriquecimiento
del individuo sino el proceso por el que se incrementan esas interacciones. Aprender es el proceso por el que el sujeto enrique su red
y el flujo de conocimiento a través de la red.
Esto ha llevado resaltar hoy lo que se ha llamado el “aprendizaje en red”. Pero todavía es frecuente considerar que la red es el
medio para el aprendizaje cuando la red es algo más, es el espacio
en el que se produce el aprendizaje y al que revierte el aprendizaje.
El aprendizaje del sujeto no se traduce únicamente en su enriqueciminto sino en el enriquecimiento de la red.
Esto explica el tremendo desarrollo del conocimeinto actual
(de la ciencia, de la tecnología, de la industria…) no como un producto de unos medios de comunicación especialmente veloces sino
como un indicador del rápido enriquecimiento de la red, en términos de complejidad, de nodos, de enlaces, de velocidad y de tamaño
de los contenidos comunicados.
En este sentido se entiende mejor cuando Siemens dice que
“conocimiento” no se refiere a llenar mentes sino a abrirlas.
En realidad el papel del grupo en el aprendizaje, o la distinción
proceso-producto no es nueva en la literatura pedagógica. Lo más
interesante de la reflexión ligada al Conectivismo es que a través
de ella vemos como convergen y cobran sentido las reflexiones de
los pedagogos del siglo XX. El Conectivimo no puede ser planteado
como una teoría alternativa a las viejas teorías del aprendizaje sino
como un paso más en como explicarlo mejor.
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La

complejidad del aprendizaje humano y relativizar

el conectivismo.

Si consideramos en detalle el aprendizaje humano no podemos por
menos de reconocer su tremenda complejidad, los procesos tan diferentes que englobamos bajo este mismo y único concepto. Hablamos
de aprendizaje humano tanto si nos referimos al hecho de aprender
a andar (o a cerrar de modo automático una puerta al entrar en casa)
como cuando aprendemos a interpretar un hecho histórico en funcion de complejos factores, o una teoría de la física atómica.
Ha sido un anhelo tradicional del pensamiento humano encontrar teorías o explicaciones “globales”, que permitan explicar
el conjunto de la realidad. Sin embargo la ciencia debería enseñarnos a ser más humildes. La Ley de la gravitación supo explicar genialmente ciertas fuerzas de atracción y ayudar a predecir ciertos
movimientos celestes, sólo para descubrir más tarde que no todo
funcionaba como debería. Periódicamente la aparición de nuevos
instrumentos o técnicas de medida (permitiendo por ejemplo medir procesos subatómicos) muestra los límites de las anteriores explicaciones
Los pedagogos y psicólogos del aprendizaje no deberían caer en
el error de pretender que sus teoríaas expliquen todos los aprendizajes. Reconocer que el asociacionismo explica y permite predecir
determiandos aprendizajes no contradice el hecho de que el Cognitivsmo ha permitido comprender mejor ciertos procesos relacinados con aprendizajes más complejos.
También ahora con los conectivistas no deberías pensar que
éste explica todo el aprendizaje. Lo mejor que nos ofrece es que
explica el aprendizaje del conocimiento en el contexto del mundo
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cambiante e hipercomunicado en el que nos movemos. Pero seguramente resultará fuera de lugar para enseñar cómo aprende a andar o a leer un niño.

El individuo y el grupo
El conocimiento puede ser descrito de muchas maneras. Pero la
cuestión que más nos preocupa aquí es “dónde reside”. Siemens
(2006) distingue: el conocimiento “permanece” en el individuo
pero “reside” en el colectivo (Pg. 11).
Lo que hay detrás del pensamiento de Siemens es una visión dinámica del conocimiento. Karl Popper había desarrollado esa idea
en un apéndice titulado “El cubo y el reflector” (Popper, 1972). Allí
considera que la mente humana puede ser vista como un cubo, receptor pasivo del conocimiento preexistente, o como un reflector
que emite y refleja luz. En este segundo caso el conocimiento que
crea y transmite la mente sólo existe en tanto en cuanto está en
movimiento, transmitiéndose hacia otras mentes.
El trabajo mental con el conocimiento no se hace nunca exclusivamente a partir de hechos preexistentes sino que continuamente se genera a partir de nuevas aportaciones.
Así Siemens hace notar cómo las herramientas de comunicación social permiten un rápido intercambio de conocimiento y altos
niveles de diálogo. La comunicación es grupal, no individual, y es
en ese marco donde produce el conocimiento.
Dos interesantes ideas:
• El conocimiento puede entenderse como producto de la negociación (en el grupo frente al sujeto). Cierto, una negociación
intelectual pero negociación a fin de cuentas. Y no como la
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donación de una autoridad, quizás rescoldo de antiguas interpretaciones mitológicas de la realidad, base para las sociedades teocráticas.
• El conocimiento en continuo cambio nos remite a las versiones beta permanentes de Google. No existe un momento
definitivo en el que el conocimiento queda estable. También
aquí encontramos que estamos rompiendo con esa perspectiva “petrea” que proporciona el libro de papel, inmodificable una vez escrito.
De aquí deducimos que el conocimiento sólo podría darse en el
seno de grupos en los que se diera un flujo comunicativo interno.
Realmente esta es una buena aproximación a la definición de red,
frente a grupo, comunidad, población…
Pero por qué tenemos ese respeto por el conocimiento que ha
cristalizado (como dice Siemens pg. 18) en un libro o un artículo.
Podemos considerar el proceso de creación y revisión del libro
como un proceso mucho más cuidado lo que hace que el enunciado
que recoge debería desviarse menos de la interpretación más acertada de la realidad, si es que el conocimiento es eso.
Pero también podemos considerarlo de esta otra forma: el libro
al que hacemos referencia recoge un momento determinado del
conocimiento en el que las relaciones entre personas o entes han
generado grandes dosis de intercambios y esto le da un valor, pero
no evita el gran problema que es que justo recién se ha formulado
(cristalizado) ese conocimiento en ese mismo momento esas relaciones o esas instancias comunicativas no se detienen y por tanto
siguen regenerando eso conocimiento fijado en el texto y que queda obsoleto, rebasado por su misma evolución.
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En tanto en cuanto la comunicación se basaba en procesos lentos, extensos en el tiempo, esto problema apenas era relevante. Desde
que ese “conocimiento fijado” era redactado, impreso y distribuido
hasta que llegaba a ser leído podían haber pasado meses o años. Pero
cuando esos textos son introducidos en el amplio hipertexto mundial que es la Webesfera, su llegada a otras personas o entes es inmediata y por tanto el tiempo en el que queda obsoleto es más rápido.
Así esa concepción del conocimiento que percibíamos razonablemente estático, sólido y fundamentado se convierte en apenas
una versión beta provisional, rápidamente superada. Es curioso que
Popper hubiera previsto tan acertadamente este hecho en su metáfora del cubo y el reflector. Y es tanto más interesante esta metáfora
cuanto precisamente otra de las causas de esta concepción errónea
de la “fijación” del conocimiento está ligada a un viejo mecanismo de
creación de significado humano mediante la analogía.
Y es que relacionamos el contenido con el continente. La vieja
distinción entre fondo y forma replanteada en otros términos. Cuando un continente nos parece severo (o cualquier otra característica),
el mismo carácter atribuimos al contenido. El papel es fijo, estable.
Aparentemente la información contenida en él no se degrada en el
transcurrir de una generación (¡y más!). Por tanto, inconscientemente atribuimos que su contenido también comparte esa durabilidad.
En cambio, el contenido de un texto digital de fácil desaparición (la
volatilidad de la red) y nos parece menos “sólido”.
Esta discusión entre el mundo de los bits y el mundo de los átomos ya fue planteado por Negroponte a mediados de los años noventa. Hoy se ha producido un interesante fenómeno: el contenido de los
libros (y sobre todo de las revistas científicas) se está trasladando
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rápidamente al soporte digital, pero todavía se mantiene en el fondo
una visión estática del conocimiento. Y esto lleva a una concepción
estática del aprendizaje, todavía orientada hacia hechos y datos.
El conectivismo descubre que el conocimiento cambiante reside no sólo en el grupo, sino que reside en las interacciones del
grupo. No basta un grupo para tener un conocimiento sino que necesitamos un grupo interactuante. Por el contrario, un grupo en el
que el conocimiento no fluyera modificándose y recreándose estaría más próximo a una comunidad, quizás una secta, pero sobre
todo el conocimiento no sería tal sino ideología.
La ideología se confunde con el conocimiento por cuanto también es una forma de interpretar la realidad y nos permite tomar
decisiones en nuestro actuar. Pero la ideología no es cambiante. En
realidad esto no es cierto: cambia pero lo hace de forma apenas
perceptible pues la clave de la ideología consiste en manifestar que
cada una de sus afirmaciones está implícita en o se deduce de su
núcleo central, su esencia. Discutir un aspecto de la ideología sitúa
fácilmente al rebelde fuera de la ideología. Y de ese modo los cambios en la ideología son enmascarados y justificados con mejores
interpretaciones de la esencia no cambiante.
En el conocimiento por el contrario, el cambio no es considerado una derrota sino, siguiendo el principio de falsibilidad de la
ciencia de Popper, una ocasión para avanzar en una mejor comprensión. La teoría de la relatividad de Einstein no quita mérito a
la Ley de la gravitación universal de Newton, Es un paso más. La
teoría de las cuerdas vibrantes es otro paso adelante.
Lo que de nuevo volvemos a descubrir implícito aquí es el valor
del conocimiento como intercambio de explicaciones en el grupo
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frente al conocimiento como aportación del individuo (en este caso,
Einstein simplemente sería considerado el asesino de Newton).
Así no debemos enfrentar el individuo frente al grupo, sino
frente al “grupo conectado”.

Proceso y producto.
Lo anterior desemboca directamente en otro cambio en el modo
de interpretar el conocimiento: no como un producto sino como
un proceso.

El número y el individuo
¿Puede un grupo ser tan efectivo como un experto?
Muchos académicos suscribirían la afirmación de que los argumentos científicos o, por ejemplo, epistemológicos, deben prevalecer sobre el número . Con otras palabras, si una autoridad en un tema hace
una afirmación ésta tiene más valor que la que puedan suscribir 1000
individuos de “no reconocida autoridad en el tema”.
Pero analicemos esto en detalle y la tremenda falacia que encierra. Comencemos preguntado ¿quién ha dado “la autoridad” al
experto? Naturalmente podemos llegar a dos tipos de fuentes:
Una hace referencia a factores ajenas al conocimiento, como por
ejemplo las intrigas políticas, el favoritismo, amigismo, intercambio
de favores… y otra serie de técnicas que han permitido encumbrar a
catedráticos tanto como a decanos o ilustres de la academia.
La otra fuente de autoridad es mucho más “aceptable” y es seguramente la que escogerán los defensores del experto: la autoridad
le viene del reconocimiento de sus “pares”, de la academia, de otros
expertos, incluso del público.
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Lo que encontramos en esta segunda explicación es que de nuevo aparece el “número”. Porque, ¿qué razón tenemos para aceptar
esa opinión o recomendación? Por un lado, justamente el número:
cuando muchos reconocen esa autoridad.
Se puede argüir que no es el número sino el valor o autoridad
de quienes le están reconociendo el valor a ese experto (por ejemplo
porque han verificado el acierto de sus predicciones). Pero el problema se repite: entonces ¿quién da la “autoridad” a esos expertos, que
son quienes refrendan el valor de nuestro gran experto?
Volvemos de nuevo a las dos razones anteriores. Así que siempre terminamos en el reconocimiento de un grupo como base de
la autoridad.
Todavía queda otra objeción: en realidad diferentes grupos de
“expertos” o de personas corrientes pueden apoyar a diferentes
“grandes expertos”. Y no siempre escogemos al que tiene más seguidores. ¿Cuál es entonces el mecanismo? Cuando nosotros preferimos
escoger el criterio del grupo menos numeroso lo hacemos porque su
criterio coincide con el nuestro. Podemos argumentar que no es por
la coincidencia de criterios sino por el reconocimiento del valor de
los individuos del grupo. Pero, igual que hacíamos antes, volvemos a
caer en un bucle, pues, ¿quién ha dado más valor a esos expertos?: la
respuesta es de nuevo o porque lo apoyan más o porque reconocemos
el valor de quienes los apoyan.
En definitiva, al final del proceso siempre llegamos al número y
la coincidencia de nuestras concepciones con las de los otros.
El concepto de “autoridad”, de experto, es un concepto engañoso
al que estamos tan acostumbrados que nos parece incuestionable.
Pero no es así: profundizando una y otra vez en los “descubrimien-
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tos” (sean de “América” como de una vacuna), en las creaciones artísticas (de obras musicales o novelas inmortales), o en las decisiones
políticas que han cambiado el mundo, vemos en seguida que no son
sino momentos determinados en los que confluyen las aportaciones
de muchos hasta llegar a la persona que, en muchas ocasiones, debe
ser vista más como aquel que supo plasmar en forma tangible o quizás sólo difundirla que no como un autor original y único.
Tradicionalmente esto se ha querido ver como “influencias”: tal
artista está influido por tal otro o por la música popular de un lugar
etc. Tal escritor… En el caso del avance de la ciencia los descubrimientos en paralelo deberían advertirnos claramente de cómo debemos entenderlos más como el fruto de un proceso colectivo que no
de una mente individual.
¿No queda espacio para el individuo? Evidentemente, esto no
quita valor al individuo que recogiendo el fruto de la colectividad es
capaz de plasmarlo en un producto.
La evolución de la Web 2.0, al incrementar los intercambios comunicativos ha generado un nuevo concepto: la Inteligencia colectiva.
Quizás podríamos decir que lo único que sucede es que la información generada es tanta y tan rápida que en el proceso de creación
del conocimiento apenas los individuos pueden conseguir plasmaciones individuales que superen el flujo irresistible y continuo de
nueva generación de conocimiento por la comunidad.

A prender en la Web 2.0
¿El conectivismo se basa únicamente en las redes de aprendizaje?
No. Existe un sugerente documento audiovisual (Networked student) generado a partir de un curso sobre Conectivismo ofrecido
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por George Siemens y Stephen Downes en el otoño de 2008 (http://
www.youtube.com/watch?v=XwM4ieFOotA).
Estos son algunos de los recursos que se citan en el vídeo:
buscadores (Google scholar), shared bookmarks (delicious), blogs
y RSS pages (Google Reader), podcasts (iTunes), videoconferencing (Skype), wikis (Wikispaces, pgwiki), redes sociales (facebook,
ning), y muchos otros que recoge en un mapa (de difícil lectura).
Estos recursos pueden agruparse en los que le permiten gestionar
el conocimiento, acceder a la información, comunicarse, establecer redes de contactos.
Así no se trata del estudio separado de cada recurso y cómo potencia o no el aprendizaje autorregulado sino de la integración de
muchos de los recursos de la Web (principalmente la Web 2.0 y 3.0)
para crear un entorno de aprendizaje basado en redes.
Hoy es frecuente encontrar cursos y plataformas docentes que
se autodenominan “2.0” (e.g. eLearning 2.0) pero en las que la integración de estos recursos prescinde de sus características más relevantes para convertirlos en herramientas al servicio de un modelo
tradicional de aprendizaje (Bartolomé, 2008). La fuerza de inercia
en la instituciones educativas y del propio sistema educativo en general hacen difícil que se produzca una integración más acorde con
las necesidades de formación de hoy. Quizás lo único que lleguemos
a ver en los próximos años es una cada vez mayor incapacidad de la
escuela y la universidad para dar respuesta a esas necesidades. En
algunos casos puede llegar a poner en peligro la supervivencia de la
institución generando las nuevas universidades, pero en el caso de
la escuela posiblemente el resultado sea la supervivencia en razón
de sus otras funciones (socializadora, por ejemplo).
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"Parece obvio reconocer que en el mundo de hoy, la aproximación a los objetos de conocimiento es mediada por los medios de comunicación de masas
que utilizan alta tecnología.
Niños, jóvenes y adultos están expuestos constantemente al lenguaje de la
TV, del video, de la informática, del cine, de los out-doors y de los periódicos.
Dominar esos lenguajes y sus mecanismos de producción, comprendiendo
el subtexto de los mensajes vehiculados, conseguir identificar condicionamientos implícitos, revelando el real sentido de lo que es comunicado, es una
dimensión de la lectura crítica y condición necesaria para una educación
transformadora." (Freire, 1994)

Aunque parezca mentira, hace más de 15 años de esta frase de Paulo Freire, ha pasado mucho tiempo, y, sin embargo, la alfabetización
sigue siendo aún incompleta en los entornos educativos formales.
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Incompleta para nuestros alumnos porque en realidad lo es básicamente para los educadores.
A pesar de los avances de las tecnologías de la información y
la comunicación, especialmente en estos últimos años, referidas
a contenidos y procesos para compartir conocimientos, el campo
educativo se sigue manteniendo muy al margen del uso de los medios con funciones didácticas.
Reflexionemos un poco sobre ello, porque las implicaciones
en el acceso a la información y la adquisición del conocimiento de
la web social y participativa son enormes. Básicamente el cambio
cualitativo de la web llega al dejar de ser un espacio donde unos pocos muestran su información al resto de usuarios, para convertirse
en una plataforma donde la colaboración entre individuos permite que ahora se construyan estos contenidos a medida de las necesidades de cada grupo, se distribuyan generando conocimiento
abierto y compartido, y se gestionen, organicen y clasifiquen según
las opciones de cada uno o de cada grupo. Todo ello gracias a una
estructura de participación social, de intercambio y de ser capaces
de ponernos de acuerdo, es la "arquitectura de la participación",
O'Reilly (2005).
Este cambio o evolución de la web implica que los sistemas de
información, comunicación y aprendizaje son hoy muy diferentes
a como eran a inicios de este siglo XXI, aquellos que trabajamos en
entornos educativos debemos ser participes de esta socialización
de la información y el conocimiento. Vivimos un momento en que
el distribuir y el compartir información es posible gracias a unas
herramientas, unos recursos que funcionan sobre la Web y permiten que cualquier persona pueda participar de esta evolución hacia
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una forma de trabajar, de comunicar, de aprender, diferente.
Pero también, y esto es más importante, las formas de acceder,
usar y compartir esta información han cambiado, y los usuarios
trabajamos hoy, nos conectamos o estamos conectados con una
nueva forma de actividad en la red. Una forma que nos hace más
sociales y a la vez más autónomos en nuestro aprendizaje. Y son los
usuarios de estas nuevas formas que crean los entornos y herramientas y los contextos en red en los que se desarrollan.

A lgunas ideas clave de la relevancia
y participativa en educación.

de la web social

La primera idea, tal y como hemos comentado es la de la web como
plataforma. Nos alejamos de la idea de buscar, consultar, leer y navegar entre la información, los usuarios dejan de ser consumidores
de información y pueden convertirse fácilmente en creadores, productores de información, 'prosumers' (Tofler, 1980).
Este concepto es excepcionalmente relevante en entornos
educativos escolares, académicos o simplemente formales, porque
permite que una de las concepciones básicas de la educación transmisora de conocimiento se ponga en duda cuando ya no es el "maestro" el que tiene los contenidos, la información, y aquello que hay
que enseñar, sino que la participación de todo un grupo permite
construir el conocimiento de las personas que lo integran.
Así pues, el aprovechamiento de las herramientas de la web 2.0
como plataforma implica cambios, no tecnológicos sino educativos
relevantes. Porque las herramientas existen en la red para que sean
usadas, creando contenidos de manera colectiva o participando en
la selección de informaciones, pero hace falta que los educadores
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utilicen estas herramientas y las pongan a disposición de los alumnos para que ellos hagan lo mismo.
La segunda gran idea, la creación colectiva, centrada en planteamientos menos actuales de lo que podríamos pensar y basada
en el concepto de inteligencia colectiva de Pierre Lévy (1997). La
inteligencia colectiva es la capacidad de un grupo para colaborar
y tomar decisiones. Bajo un supuesto teórico podemos pensar que
cada persona sabe algo sobre algo, si pudieran relacionarse estos
saberes, podríamos aprender los unos de los otros como iguales en
un grupo.
Así la Web se ha ido convirtiendo en un entorno propicio a estas relaciones de comunicación y aprendizaje. Lévy expuso en el
97 que si existieran las tecnologías que permitieran mediar entre
los agentes de un grupo dispuestos a colaborar, estos podrían potenciar su capacidad creativa. Y las tecnologías hoy se han desarrollado para permitir esta colaboración social en la construcción
de conocimiento.
Los usuarios construyen conexiones y asociaciones en cada enlace con contenidos que son a su vez enlazados por otros. Todos los
usuarios pueden participar de esta creación de contenidos, y éste
es otro punto relevante desde el punto de vista de la Educación y
específicamente respecto al acceso a la información y a la creación
de nueva información.

Sistemas de trabajo online participativos y colaborativos
La Wikipedia es, posiblemente, el ejemplo más visible del aprovechamiento de la inteligencia colectiva. Y aunque para algunos
educadores el hecho de la existencia de demasiada información y
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sobretodo el acceso de 'cualquiera' a crear información y compartirla (mezclando expertos y amateurs en la gestión de contenidos),
puede representar algo 'peligroso'. Pero si dejamos de lado las reflexiones y elucubraciones y nos ceñimos a las investigaciones rigurosas sobre el tema, la fiabilidad de la inteligencia colectiva tiene
más argumentos a favor que en contra, y los estudios sobre la rigurosidad y validez de la wikipedia son una muestra relevante de ello,
(Bartolomé & Grané, 2009).
Algunas experiencias educativas de uso de la wikipedia en
educación nos muestran como las posibilidades de trabajo de indagación, investigación, colaboración y reflexión permiten que la
creación de contenidos por parte de alumnos y maestros sea una
aportación no solo para un grupo sino para toda la comunidad. Un
grupo puede, en su proceso de aprendizaje, consultar la wikipedia
para aprender o acceder a información actualizada y fiable. Pero
puede también, participar subsanando errores encontrados, o realizando aportaciones a una entrada o creando entradas nuevas no
existentes. En forma de competición o colaboración, las aportaciones de un grupo de alumnos - usuarios - aprendices de una materia
concreta a la wikipedia, es una mejora para el grupo que aprende
colectivamente a partir de la investigación y la búsqueda selectiva
de informaciones colaborativamente, pero también es un 'regalo'
para toda la comunidad, para el mundo de los conectados a la red.
Por supuesto usando el sistema de la wikipedia, un grupo puede crear su propio wiki temático para la creación de contenido,
gestión de un proyecto, o elaboración de informaciones. Y es necesario destacar la relevancia de los sistemas de wikis en los procesos
educativos porque ayudan al estudiante a hacer evidente su prota-
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gonismo en el camino de adquisición de conocimiento, fomentan
la investigación, el aprendizaje participativo y colaborativo, y estimulan la capacidad creativa y de pensamiento crítico.
Más allá del uso de la wikipedia, la participación en ella o el
trabajo en grupo con el uso de wikis, podemos hablar de tres claros
ejemplos más en clave formativa, que pueden arrojar luz sobre las
posibilidades de la web participativa y social, … los blogs, las aplicaciones compartidas online, las redes sociales, y las implicaciones de
un medio que cada vez es menos textual y más audiovisual.
El papel de los blogs en entornos educativos, es tratado más
a fondo en otro capítulo de este mismo libro, pero es importante
destacar el papel que han tenido y todavía tienen en los procesos
educativos la creación, seguimiento y compartición de blogs, en
ámbitos informativos y también formativos.
Las potencialidades socializadoras, comunicativas y educativas de la red han aflorado con el uso masivo de blogs. La simplicidad tecnológica para la creación y edición, y, por supuesto, para el
acceso a la lectura y los contenidos de blogs ajenos, es un hecho que
apoya el uso de estos recursos en gran medida y ayuda a su difusión
y uso en formación. En entornos educativos los blogs son usados
por maestros y educadores en entornos formativos presenciales,
semi-presenciales y a distancia.
Usados para transmitir informaciones a los alumnos, mostrar recursos, experiencias, ideas, lecturas, herramientas,  … Y son
usados por educadores para la lectura, personal y profesional (es
común encontrar en el blog de un profesor una selección de enlaces
a otras bitácoras del ámbito educativo, lo que denota la lectura de
otros), son usados para el aprendizaje entre iguales, e integrados en
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las aulas como herramienta para la comunicación y la selección de
informaciones y recursos para el trabajo de alumnos y profesores.
Son usados también por grupos grandes de alumnos, de un
centro o de una aula donde sus actividades quedan reflejadas en
una vuelta al concepto original de diario de bitácora que foto a foto
y linea a linea explica el viaje de un curso.
Y dentro del aula,
en la escuela, y cada vez
más en la universidad,
los blogs son entornos
digitales para el trabajo de cada alumno, de
forma personal, como
un portafolio donde integrar las actividades,
las reflexiones sobre
el propio aprendizaje.
Y también finalmente como herramientas
donde trabajar en equipo y mostrar los de-

Fig. Blog
un estudiante.
Fig. Blog
dedeun
estudiante.

dentro del aula, en la escuela, y cada vez más en la universidad, los blogs son entornos
sarrollos así como Ylas
para el trabajo
de cada alumno,
de forma personal, como un portafolio donde integrar
prácticas que endigitales
el proceso
promueven
el aprendizaje.
las actividades, las reflexiones sobre el propio aprendizaje. Y también finalmente
Las ideas más
relevantes en los procesos de aprendizaje con el

como

donde trabajar en equipo y mostrar los desarrollos así como las prácticas que en el
soporte de blogsherramientas
son las posibilidades
existentes entorno al desarproceso promueven el aprendizaje.

rollo de habilidades de trabajo colaborativo, y la necesidad actual

Las ideas más relevantes en los procesos de aprendizaje con el soporte de blogs son las

de trabajar en equipo, y ser capaces de aprender entre iguales; de la

posibilidades existentes entorno al desarrollo de habilidades de trabajo colaborativo, y la

construcción del discurso, necesario en el desarrollo intelectual y

necesidad actual de trabajar en equipo, y ser capaces de aprender entre iguales; de la
construcción del discurso, necesario en el desarrollo intelectual y en los procesos de
interiorización de conceptos, la capacidad de expresión, aportación de ideas y contenidos; la
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en los procesos de interiorización de conceptos, la capacidad de expresión, aportación de ideas y contenidos; la posibilidad del trabajo
reflexivo y elaborado; la necesidad de aprender correctamente a
buscar información, seleccionarla, extraer lo relevante, ser analíticos y recrear nueva información para ser difundida; y con ello la
necesidad de investigar, de indagar, bajo el punto de vista de manejo
de datos y de acceso a información según conocimientos, fuentes,
recursos e intereses; la concreción en los objetivos de aprendizaje
que tienen que conseguirse y explicitarse en un tiempo, un espacio, y un medio; la disciplina y los hábitos de trabajo constante que
implica mantener un blog; el fomento de la lectura como necesidad
para aprender y poder continuar el proceso; el trabajo de autoconocimiento) y la autogestión del proceso de aprendizaje evidenciado en las aportaciones al blog; la motivación, el reconocimiento y
el auto-reconocimiento en el camino creativo; las posibilidades de
uso e inclusión de medios audiovisuales más allá de los textuales;
la apertura del trabajo y el aprendizaje más allá del aula, la escuela,
la universidad o el centro.
Son, en definitiva sistemas que permiten la construcción de conocimiento de forma colectiva, y ello los convierte en uno de los máximos exponentes de la web 2.0 en el campo educativo.
Enlazando con las dos ideas iniciales de relación directa de la web
2.0 con la educación, la existencia de aplicaciones en linea y la distribución de contenidos compartidos, evidencian la importancia de
la web como plataforma y la idea de inteligencia colectiva. Permiten
trabajar en red al mismo tiempo a diferentes usuarios que pueden estar juntos o separados físicamente, para crear contenidos en diversos
formatos (hojas de cálculo, archivos de texto, mapas conceptuales,
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gráficos) de forma organizada y colectiva. Encontramos aplicaciones
plataforma, gestores de contenidos y de proyectos, calendarios, herramientas de debate textual y audiovisual, que pueden usarse colectivamente, son herramientas para trabajar juntos en la distancia, y forman
parte de la cotidianidad de esta web ampliada cada vez de manera más
frecuente. Y finalmente, en esta evolución de la web todas las herramientas de escritorio (desktop) pasan a convertirse en herramientas
online (webtop). Significa un paso hacia la ubicuidad de la computación
pero además permiten la autogestión del trabajo en grupo.
Este tipo de recursos ha supuesto además un camino fácil para
los educadores
que quieren
publicar
loslacontenidos
asigubicuidad
de la computación
pero además
permiten
autogestión delclave
trabajode
ensus
grupo.
naturas
en de
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red para
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a
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fácil parapuedan
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ellos con
supone
queenenla elredaula
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contenidos claveEsto
de sus
asignaturas
para el
queprofesor
alumnos epuede
interesados
dedicar más atención a los procesos de aprendizaje activo que a la dis-

puedan acceder a ellos con normalidad. Esto supone que en el aula el profesor puede dedicar

tribución de contenidos conceptuales, ya que estos son distribuidos

más atención a los procesos de aprendizaje activo que a la distribución de contenidos

más fácilmente y pueden consultarse, leerse o estudiarse, en cualquier

conceptuales, ya que estos son distribuidos más fácilmente y pueden consultarse, leerse o

momento. El profesorado empieza a actuar como mediador entre los

estudiarse, en cualquier momento. El profesorado empieza a actuar como mediador entre los

contenidos y los alumnos, los procesos y los aprendizajes, y se libera de

contenidos y los alumnos, los procesos y los aprendizajes, y se libera de la carga curricular del

la carga curricular del contenido promoviendo procesos que ayudan a

contenido promoviendo procesos que ayudan a un aprendizaje más significativo.

un aprendizaje más significativo.

La red es cada vez más un entorno para crear relaciones, un entorno de comunidades
personales donde compartir, y en esta linea el papel de las redes sociales supera los campos de
socialización y aporta caminos al aprendizaje entre iguales, especialmente en formación
superior
y muy aplicada,
y mediante
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la creación de redes laborales de aprendizaje no formal que

llegan a ser verdaderos caminos para el desarrollo personal. Entornos como Facebook y
SecondLife son un claro ejemplo, y aún más allá de las redes amplias y abiertas encontramos
entornos de trabajo en red que unen a usuarios de campos específicos, profesionales en ámbitos
determinados, redes científicas donde un investigador puede encontrar pares o expertos,

La red es cada vez más un entorno para crear relaciones, un
entorno de comunidades personales donde compartir, y en esta linea el papel de las redes sociales supera los campos de socialización y aporta caminos al aprendizaje entre iguales, especialmente
en formación superior y muy aplicada, y mediante la creación de
redes laborales de aprendizaje no formal que llegan a ser verdaderos caminos para el desarrollo personal. Entornos como Facebook
y SecondLife son un claro ejemplo, y aún más allá de las redes amplias y abiertas encontramos entornos de trabajo en red que unen
a usuarios de campos específicos, profesionales en ámbitos determinados, redes científicas donde un investigador puede encontrar
pares o expertos, experimentos, proyectos, posibilidades de crear
artículos y ponencias en equipo, colaboratorios, etc; redes de contactos laborales, redes docentes y redes de aprendizaje.
Las redes sociales modifican nuestras formas de trabajo, de
relación de aprendizaje, tanto desde un punto de vista individual como de todas las organizaciones, y esto afecta especialmente
a entornos de enseñanza y aprendizaje. Dentro de estas redes los
contenidos son seleccionados, construidos, compartidos, destacados, tagueados, marcados, etiquetados, … en orden a la opinión de
los participantes, la información se organiza socialmente con la
participación de todos los que quieran implicarse y no solo de un
grupo de expertos. Esto nos devuelve a una idea clave: ¿que pasa
con los sistemas tradicionales educativos cuando la información,
el conocimiento no depende de un libro o de un experto o de un
maestro sino de todo el grupo de participantes en un procesos de
enseñanza-aprendizaje? … los roles del alumno y el profesor están
cambiando, y los procesos de acceso al conocimiento también. Poco
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a poco toman fuerza grupos de educadores que intentan transformar el sistema y atender a lo que pasa verdaderamente entre
sus alumnos, un claro ejemplo es la red de especialista educativos
basada en la idea del "aprendizaje invisible" donde se plantea que
tipo de aprendizajes realizan los niños y jóvenes en su contacto con
la web social, y se busca la manera de optimizar sus aprendizajes,
(aprendizajeinvisible.com).
Y si existe algún aprendizaje diferente y cambiante a partir de
la Internet social es también todo el que se relaciona con la web
audiovisual (Bartolomé& Willem, 2007). La velocidad de la red a
tenido que ver con la explosión del video en la red, pero, especialmente la clave está en los entornos que han permitido a los usuarios colocar sus vídeos, de forma rápida, sin costes, sin limites de
calidad ni de creatividad.
Compartir vídeo en Internet se ha convertido en
uno de los grandes éxitos
de la Web 2.0 y lo que le ha
conferido con más fuerza
su carácter audiovisual.
La red se llena de imágenes y de imágenes en movimiento, un nuevo lenguaje
para muchos, y muy desconocido en educación, que
da forma a los contenidos y
permite un nuevo camino de
acceso a la información, y

Fig. blog
profesor.
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de unun
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La red se llena de imágenes y de imágenes en movimiento, un nuevo lenguaje para
muchos, y muy desconocido en educación, que da forma a los contenidos y permite un nuevo
camino de acceso a la información, y no solo un acceso sino a una creación sencilla debido a los
dispositivos movibles y las posibilidades de la propia web desde el compartir hasta el editar e
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incluso realizar online.
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A grandes rasgos estos son los sistemas que actualmente están teniendo una mayor
repercusión en educación. Su proceso, la evolución de estos entornos Web participativos,
sociales y audiovisuales, inteligentes, semánticos, facetados, son una muestra de un cambio en
nuestra sociedad. No son entornos gratuitos surgidos de la nada ni son la causa de los cambios
estructurales y culturales que vivimos, son parte de ellos. Y esta evolución no termina aquí,

no solo un acceso sino a una creación sencilla debido a los dispositivos movibles y las posibilidades de la propia web desde el compartir
hasta el editar e incluso realizar online.
A grandes rasgos estos son los sistemas que actualmente están teniendo una mayor repercusión en educación. Su proceso, la
evolución de estos entornos Web participativos, sociales y audiovisuales, inteligentes, semánticos, facetados, son una muestra de un
cambio en nuestra sociedad. No son entornos gratuitos surgidos
de la nada ni son la causa de los cambios estructurales y culturales
que vivimos, son parte de ellos. Y esta evolución no termina aquí,
continua, con la web semántica y la web 3D, y sobretodo y de forma
ya muy evidente con la ubicuidad de la información y la de web
debido a los dispositivos móviles.

A lgunas ideas finales
Los procesos de comunicación en la Web son, cada vez más, sistemas de relación entre iguales que generan nuevas formas de
aprendizaje y construcción del conocimiento, más sociales y mas
dependientes de la comunidad. Y al mismo tiempo, la capacidad
individual de autogestión del propio aprendizaje es más importante para poder aprovechar estos sistemas de conexiones, redes de
personas y recursos.
Esto tiene repercusiones directas en todos los procesos formativos, implica que debemos trabajar seriamente los procesos de acceso al conocimiento con nuestros alumnos y con nosotros mismos
como educadores, pero a la vez debemos enseñar y aprender a trabajar con los demás, colaborativamente, socialmente, y ello implica
la participación, no solo en nuestros entornos más próximos sino
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en la red mundial, formar parte de este colectivo nos lleva a aprender de manera a lo largo de nuestra vida.
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Neste momento em que cada vez é o maior o número de informações disponibilizadas, principalmente pela Internet, um dos obstáculos principais para utilizá-las no processo de construção do
conhecimento é a dificuldade de acessar constantemente estas informações e selecionar aquelas de qualidade confiável (Bartolomé,
1999; 2002, Leão, 2004). Navegar neste universo imenso de informações não é uma tarefa simples. Neste sentido, um recurso que permite a construção e a disponibilização de informações multimídia,
de maneira que não necessitamos “correr” atrás da informação, e
sim “recebemo-las automaticamente” é o chamado Podcasting.

O que é um Podcasting
O termo “podcasting” apareceu como o acrônimo das palavras em
inglês “public on demand” (demanda pelo público) e “broadcasting”
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(transmissão). Cabe ressaltar que um equivoco comum é acreditar
que a palavra foi criada pela empresa Apple a partir da combinação
das palavras iPod e broadcasting. Isto não é verdade, pois o podcasting já existia antes dos iPod’s. Neste sentido, a idéia geral de um
podcasting é de uma emissão pública “descarregada” segundo uma
demanda (Cochrane, 2006; Richardson, 2006). Inicialmente tratavase apenas de um arquivo de áudio (audiocasting) que se podia escutar com qualquer reprodutor compatível como vários formatos
existentes: mp3, ogg, wma etc. Posteriormente, o podcasting foi incorporando as emissões de áudio, emissões de vídeo (videocasting).
Atualmente, o podcasting inclui formatos de texto escrito, áudio, vídeo, simulações computacionais, etc. Um podcasting é parecido com
uma espécie de subscrição a uma revista em papel, onde podemos
receber através da Internet, os materiais publicados nesta revista.

O grande “amigo” do Podcasting: agregadores RSS
O grande diferencial do podcasting é a sua facilidade de recebimento
por parte do interessado da informação desejada. Para isto, os agregadores RSS (Really Simple Syndication) permitem que recebamos e leiamos facilmente, sem ter que navegar desnecessariamente pela Internet atrás da informação desejada.
A seguir temos um exemplo de um sítio com a disponibilização
para subscrição através dos chamados feeds. Os feeds são uma ferramenta que permite a distribuição e o recebimento de conteúdo sem a
necessidade de se acessar um sítio para poder recebê-lo. Mais a frente,
detalharemos os feeds, a forma de incluir estes em um sítio, bem como
a forma do usuário “assinar” (sindicar) um determinado sítio de informação, e ler as informações obtidas por meio dos agregadores
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a frente, detalharemos os feeds, a forma de incluir estes em um sítio, bem como a forma do
através dos chamados feeds. Os feeds são uma ferramenta que permite a distribuição e o

usuário “assinar” recebimento
(sindicar) de
umconteúdo
determinado
sítio de informação, e ler as informações obtidas
sem a necessidade de se acessar um sítio para poder recebê-lo. Mais
a frente, detalharemos os feeds, a forma de incluir estes em um sítio, bem como a forma do
por meio dos agregadores
usuário “assinar” (sindicar) um determinado sítio de informação, e ler as informações obtidas
por meio dos agregadores

Fig.1. Exemplo de um sítio com um feed RSS

. Sítio do Núcleo SEMENTE –
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– www.semente.pro.br
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com um feed
RSS do Núcleo
. Sítio do SEMENTE
Núcleo SEMENTE
– www.semente.pro.br
www.semente.pro.br
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para serem baixados na Internet. Alguns destes agregadores são
diretamente incorporados via browser ou podem ser instalados em
seu computador. Segue uma pequena relação de programas e links
onde se pode baixar e/ou obter informações sobre agregadores:
• Programas:
Linux: Akregator (KDE); Liferea; Blam Feed Reader (GNOME)
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Windows: FeedGhost; Microsoft Outlook 2007; Internet Explorer 7; SharpReader; Windows Live Mail; Hubdog (Windows Mobile); NewsBreak (Windows Mobile)
Multiplataforma: AmphetaDesk; BlogBridge; Feedview
(extensão para Firefox); Juice; Mozilla; Mozilla Firefox; Mozilla Thunderbird; Opera; QuickRSS; RSSOwl; Sage (extensão para Firefox); SeaMonkey; Thinfeeder
Mac OS e Mac OS X: NetNewsWire; NewsAccess; NewsFire;
NewsLife; Safari; Mail; Vienna
• Sítios
Bloglines; Blogtok; Google Reader; Google News; Netvibes;
Newshutch; NewsIsFree; Planet aggregator; Rojo; Windows
Live;Orkut; Feed e RSS; Base10 News Feeds RSS
• Agregadores de mídia
Amarok (KDE); Canola (Linux); iTunes (Mac OS, Windows);
Juice (Multiplataforma); MediaMonkey (Windows); Miro
(Multiplataforma); Rhythmbox (Linux); Songbird (Multiplataforma)
Após o recebimento do podcasting, podemos assisti-lo de diversas formas. Diretamente de um computador, através dos próprios
agregadores, ou então transferi-los para reprodutores MP3 e MP4.
Este processo de transferência dos arquivos do agregador para o
reprodutor é chamado de sincronização, e pode ser feita automaticamente, toda vez que você conectar o seu reprodutor ao computador, onde está localizado o seu agregador.
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Elaborando um Podcasting
A elaboração dos podcasting passa por algumas etapas:
1. A pré-produção onde incluímos o planejamento do tema
abordado, os objetivos que são buscados nele.
2. A produção com a realização do trabalho, separando os materiais necessários, câmeras fotográficas digitais ou câmeras de celulares ou câmeras digitais, microfones, um computador com configuração básica e softwares gratuitos que
possibilitam a fase da edição.
3. A pós-produção com sua edição, utilizando arquivos adequados, sua publicação utilizando um agregador, a geração
de um arquivo RSS. Este arquivo RSS lista a localização do
podcasting, também inclui informações sobre o podcasting,
quando foi publicado e a descrição dele. O arquivo de áudiovídeo RSS é postado a um servidor da rede. O usuário pode
subscrever em um agregador, sendo necessário apenas se
subscrever uma única vez, os demais podcasting da série são
baixados automaticamente até que o usuário desabilite a
função de subscrever (Frydenberg, 2007).
Um dos muitos aspectos positivos da produção do podcasting é
que os mesmos não necessitam de altos custos de elaboração, bem
como se revela um meio de publicar conteúdos audiovisuais na
rede de maneira relativamente simples. Além disto, os ouvintes
podem ter acesso aos podcasting’s diretamente de seus computadores, ou em dispositivos portáteis (mp3, mp4, etc).
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A grande maioria dos sites que utilizam ferramentas web 2.0, gera um arquivo RSS

maticamente, sem necessidade de grandes conhecimentos sobre programação. Entretanto,

Disponibilizando e acessando um Podcasting
mos criar um feed de maneira manual através de um editor de texto ou de algum software
Disponibilizando Podcasting por meio de feed
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d Editor” (http://www.extralabs.net/feed-editor.htm):
algum software específico. Estes softwares específicos permitem a

criação de arquivos XML (formato que organiza as informações) de

Criando um RSS com o software Feed Editor:

modo bastante simples. Um dos softwares mais conhecido é o “Feed
Editor” (http://www.extralabs.net/feed-editor.htm):

Inicialmente você
deveum
baixar
o programa
Editor, e instalar em seu computador.
1. Criando
RSS com
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Feed Editor:
Inicialmente você deve baixar o programa Feed Editor, e insta-

sua completa instalação, você deverá criar um novo arquivo no link “Create a new

y feed”.

lar em seu computador. Após sua completa instalação, você deverá
criar um novo arquivo no link “Create a new empty feed”.

A seguiro escreva
em “Title”,
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do seu da
feedatualização
(etiuir escreva em “Title”,
respectivo
títuloodo
seu feedtítulo
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disponível
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tor). No item uma
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faça
uma breveApós
descrição
da no
atualização.
breve descrição
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esta etapa,
ítem “link”, Após esta etapa,
copie o link do arquivo ou notícia que o usuário terá acesso.

m “link”, copie o link do arquivo ou notícia que o usuário terá acesso.
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seguir escreva em “Title”, o respectivo título do seu feed (etiqueta da atualização disponí

leitor). No item “Description”, faça uma breve descrição da atualização. Após esta eta

o ítem “link”, copie o link do arquivo
ou notícia que o usuário terá acesso.
O grande “amigo” do Podcasting: agregadores RSS
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usuário receber informações automáticas de novos materiais disponibilizados nos sítios

mesmo se “sindicou” (assinou virtualmente), selecionar aqueles arquivos de seu intere

baixá-los no momento que ele tenha interesse. Existem diversos agregadores disponíve
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interessado da informação desejada. Para isto, os agregadores RSS (Reall
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Ex. Site do Núcleo SEMENTE (www.semente.pro.br)

Fig.1. Exemplo de um sítio com um feed RSS
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usuário receber informações automáticas de novos materiais disponibilizados nos sítios que o
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automaticamente aos chamados agregadores. Os agregadores são aplicativos que permite ao
usuário receber informações automáticas de novos materiais disponibilizados nos sítios que o
mesmo se “sindicou” (assinou virtualmente), selecionar aqueles arquivos de seu interesse, e
baixá-los no momento que ele tenha interesse. Existem diversos agregadores disponíveis para
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onde você irá colar a URL copiada anteriormente (http://semente.podomatic.com/rss2.xml).
semente.podomatic.com/rss2.xml).

Após este procedimento, você estará subscrito ao podcasting desejado. Toda vez que
você se conectar a Internet, seu agregador buscará atualizações em todos os sites subscritos. O
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os títulos
dos podcasting, com um breve resumo. Você então poderá

selecionar aqueles que lhe interessam, e baixá-los para seu computador.
Cabe ressaltar ainda, que você poderá assistir estes podcastings diretamente em seu
computador, ou transferi-los para um reprodutor portátil, como por exemplo, um mp3 ou

Após este procedimento, você estará subscrito ao podcasting
desejado. Toda vez que você se conectar a Internet, seu agregador
buscará atualizações em todos os sites subscritos. O agregador
irá baixar os títulos dos podcasting, com um breve resumo. Você
então poderá selecionar aqueles que lhe interessam, e baixá-los
para seu computador.
Cabe ressaltar ainda, que você poderá assistir estes podcastings diretamente em seu computador, ou transferi-los para um
reprodutor portátil, como por exemplo, um mp3 ou mp4.

O Podcasting na Educação
O podcasting tem características bastante interessantes quando
utilizado como um recurso didático, pois o mesmo, além da possibilidade de introduzir uma temática de maneira contextualizada
motivando discussões de conteúdos disciplinares ou interdisciplinares, pode ajudar a reforçar o tema abordado em sala de aula
através de outros recursos (Grané & Willem, 2009).
Atualmente, encontramos diversas experiências de uso do
podcasting em ambientes de ensino presenciais, à distancia ou
semipresencial. Mas adiante trataremos de uma experiência
realizada no Núcleo SEMENTE (Sistemas para a Elaboração de
Materiais Educacionais com uso de Novas Tecnologias) da Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, chamada de
Projeto Quimicasting (www.semente.pro.br).
Outros aspectos importantes da utilização do podcasting na
educação é sua f lexibilidade de aplicação em diversas situações de ensino formal e não-formal, bem como a sua mobilidade, que permite ao usuário assisti-lo, por exemplo, durante o
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Outros aspectos importantes da utilização do podcasting na educação é sua flexibilida

de aplicação em diversas situações de ensino formal e não-formal, bem como a s

mobilidade, que permite ao usuário assisti-lo, por exemplo, durante o percurso do indivíd
para a escola ou trabalho (Pires, C. A. & Leão, M. B. C).

percurso do indivíduo para a escola ou trabalho (Pires, C. A. &

Cabe ressaltar, que a utilização de Podcasting na educação não pode ser vista como u

Leão, M. B. C).
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Um exemplo de uso de podcasting no ensino de ciências: Projeto Químicasting
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“Projeto
é um
desenvolvido
no Núcleo SEMENTE da UFRP

Projetoe Químicasting
que elabora, aplica e avalia podcasting educacionais para o ensino de ciências. A segu
O “Projeto Químicasting” é um projeto desenvolvido no Núcleo SEdescrevemos brevemente alguns dos Podcastings elaborados neste projeto:

MENTE da UFRPE, e que elabora, aplica e avalia podcasting educacionais para o ensino de ciências. A seguir, descrevemos brevemen1. Podcastings
Podcasting Elétron-Gol
te alguns dos
elaborados neste projeto:

O Podcasting denominado Elétron-Gol, tem como tema principal uma abordage

1. Podcasting
Elétron-Gol
contextualizada sobre as cores produzidas pela excitação dos átomos dos metais presentes

composição dos fogos de artifícios. O cenário de uma partida de futebol remete a um

O Podcasting denominado Elétron-Gol, tem como tema prin-

conversa entre torcedores sobre a beleza do espetáculo pirotécnico em partidas de futebol.
cipal uma
abordagem contextualizada sobre as cores produzidas

pela excitação dos átomos dos
metais presentes na composição dos fogos de artifícios. O
cenário de uma partida de futebol remete a uma conversa
entre torcedores sobre a beleza do espetáculo pirotécnico
em partidas de futebol.
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Figura 2 – Abertura do Podcasting

Figura 2 – Abertura do Podcasting Elétron-Gol

Elétron-Gol

No inicio do podcasting, são exibidas imagens que foram capturadas por torcedores
No inicio do podcasting, são exibidas imagens que foram captu-

o de vários estádios de futebol. Nelas são mostrados efeitos pirotécnicos de variadas
radas por torcedores dentro de vários estádios de futebol. Nelas são

antes e durantemostrados
uma partida
depirotécnicos
futebol. Após
estas imagens,
aparecem
dois torcedores
efeitos
de variadas
cores antes
e durante
uma partida de futebol. Após estas imagens, aparecem dois torcedo-

uipes rivais assistindo a um confronto entre suas equipes.

res de equipes rivais assistindo a um confronto entre suas equipes.

Os torcedores
ressaltam inicialmente
a beleza
dos foOs torcedores ressaltam
inicialmente
a beleza das
coresdas
doscores
fogos
nas torcidas, e
gos nas torcidas, e realizam uma breve discussão sobre a origem

am uma brevedas
discussão
sobre anos
origem
dasartifícios,
cores presentes
fogos de artifícios,
cores presentes
fogos de
lançando nos
a pergunta:
“De onde vêm essas cores?”

ndo a pergunta: “De onde vêm essas cores?”

Figura 3 – Momento da discussão entre os dois torcedores

Figura 3 – Momento da discussão entre os dois torcedores

Essa mesma pergunta é então levada para as ruas, e oito pessoas relatam as suas
Essa mesma pergunta é então levada para as ruas, e oito pes-

soas relatam
as suas
respectivas
idéias
sobre aasorigem
do talháfe-um destaque,
ctivas idéias sobre
a origem
do tal
fenômeno.
Durante
respostas
nômeno. Durante as respostas há um destaque, através do uso de

és do uso de legenda,
ospontos
pontosprincipais
principais
respostas,
apresentam relação
legenda, para
para os
dasdas
respostas,
que que
apresentam
relação com o assunto tratado no Podcasting. Neste sentido o Pod-

o assunto tratado no Podcasting. Neste sentido o Podcasting procura a partir das opiniões
casting procura a partir das opiniões dos entrevistados, construir

uma idéia
sobre
o tema
ntrevistados, construir
uma
idéia
sobretratado.
o tema tratado.

Após essa etapa os dois torcedores relembram os efeitos reproduzidos em

imentos realizados num laboratório de química, cuja variação das cores da chama se
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Em seguida os mesmos

dores reproduzem estes experimentos das cores em laboratório, relacionando os

ntos utilizados nos experimentos químicos, com as cores reproduzidas nos fogos de

Após essa etapa os dois torcedores relembram os efeitos
reproduzidos em experimentos realizados num laboratório de
química, cuja variação das cores da chama se caracterizava pela
mudança dos metais presentes nos compostos. Em seguida os
mesmos torcedores reproduzem estes experimentos das cores
em laboratório, relacionando os elementos utilizados nos experimentos químicos, com as cores reproduzidas nos fogos de
artifícios. Neste momento são exibidas imagens da queima de
algumas substâncias como o sulfato de cobre, de ferro, de magnésio, cloreto de sódio, carbonato de estrôncio e cloreto de cálcio. Nestas imagens são observadas as diferentes cores produzidas, caracterizadas pela variação das substâncias presentes nos

compostos. Há exemplo do que ocorre quando se expõe o sulfato
ação das substâncias
presentes nos compostos. Há exemplo do que ocorre quando s
de cobre ao fogo, originando uma chama esverdeada. Durante o

processo
experimental,
há uma
narrativa
se
õe o sulfato de cobre
ao fogo,
originando
uma
chamadescrevendo
esverdeada.o que
Durante
o process
observa no vídeo.

erimental, há uma narrativa descrevendo o que se observa no vídeo.

4 – Exposição à chama do sulfato de cobre
Figura 4 Figura
– Exposição
à chama do sulfato de cobre

Além do efeito macroscópico do fenômeno, o efeito das cores, o Podcasting apresent

bém, por meio de uma animação, a simulação das emissões das partículas ocorridas pel
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tação dos átomos de certos metais, destacando a emissão do fóton.

Figura 4 – Exposição à chama do sulfato de cobre

Além do efeito macroscópico do fenômeno, o efeito das cores, o Podcasting apresenta
Além do efeito macroscópico do fenômeno, o efeito das cores,

Podcasting
apresenta
também, por
de uma das
animação,
a si- ocorridas pela
, por meio de ouma
animação,
a simulação
dasmeio
emissões
partículas
mulação das emissões das partículas ocorridas pela excitação dos

de certos
metais,
destacando
a emissão
fóton.
o dos átomos átomos
de certos
metais,
destacando
a emissão
dodo
fóton.

Figura 5 – Animação da emissão de um fóton

Figura 5 – Animação da emissão de um fóton

O Elétron-Gol
possuimais
um pouco
mais deminutos
cinco minutos
de duO Elétron-Gol possui
um pouco
de cinco
de duração,
e pode ser
ração, e pode ser visualizado, e baixado gratuitamente, em www.

ado, e baixadosemente.pro.br.
gratuitamente, em www.semente.pro.br.
2. Podcasting Pilhas Eletrolíticas

Podcasting Pilhas Eletrolíticas

O Podcasting “Pilhas Eletrolíticas” apresenta inicialmente, por

meio da explanação de dois apresentadores, um breve esclarecimento sobre pilhas eletroquímicas. Nesta parte é introduzido o

odcasting “Pilhas
Eletrolíticas”
inicialmente,
por meio
da explanação de
conceito
de reações deapresenta
óxido-redução,
a partir do exemplo
da corrosão do fio de cobre em uma solução de nitrato de prata. Nestas

resentadores, um breve esclarecimento sobre pilhas eletroquímicas. Nesta parte é
imagens é visto que o fio de cobre é oxidado (perdendo elétrons),

na solução
de sulfato de prata,
a prata
redução
ido o conceitoenquanto
de reações
de óxido-redução,
a partir
do sofre
exemplo
da (recorrosão do fio de
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rons), enquanto na solução de sulfato de prata, a prata sofre redução (recebe

o ainda visualizada a formação de um precipitado e a mudança de coloração da
cebe elétrons), sendo ainda visualizada a formação de um precipi-

Figura na
6: Início
do podcasting.
incolor para azul, devido aos íons de cobre presente
solução.
tado e a mudança de coloração da solução, antes incolor para azul,
A seguir é mostrada, passo a passo, a montagem de uma pilha eletroquím
devido aos íons de cobre presente na solução.

A seguir
é mostrada,
os materiais necessários para a realização do
experimento.
Durante o proce
passo a passo, a montagem

uma pilha
da pilha, os apresentadores explicam, de
através
de eletroquímiuma narração, a função
ca, identificando os ma-

utilizado. Além disto, através de experimentos
realizados
teriais necessários
para a e filmados
realização do experimen-

demonstra-se a existência do fluxo de elétrons por meio de um multímet
Figura
6: Início
podcasting.
Figura
6: Início
dodopodcasting.

to. Durante o processo de

montagem da pilha, os
corrente elétrica na pilha montada
mostrada, passo aapresentadores
passo, a montagem
de através
uma pilha
eletroquímica,
identificando
explicam,
de uma
narração, a função
de
cada objeto utilizado. Além

ecessários para a realização do experimento. Durante o processo de montagem
disto, através de experimen-

tos realizados
e filmados
apresentadores explicam,
através
de umanonarração, a função de cada objeto
laboratório, demonstra-se a

do fluxo de elétrons
m disto, atravésexistência
de experimentos
realizados e filmados no laboratório,
por meio de um multímetro

a existência do fluxo
de elétrons
porelétrimeio de um multímetro que registra a
que registra
a corrente

ca na pilha montada.
Figura 7: Imagem do multímetro regisFigura 7: Imagem do multímetro registrando a passagem de corrente elétrica n
O podcasting apresenta trando a passagem de corrente elétrica

ca na pilha montada

também uma pilha eletrolíti-

na pilha.

ca com o uso de duas laranjas,

O podcasting apresenta também uma pilha eletrolítica com o uso de dua
clipes, pedaços de fio de cobre e um relógio digital

Nesta
improvisada
uma lâmina
de cobre é conectada a
pedaços de
fio pilha
de cobre
e um relógio
digital
uma laranja e a esta mesma laranja um clipe é conectado na laranja
que contém a lâmina de cobre e na sua outra extremidade uma lâmina de cobre. Ao final do circuito os fios são conectados ao relógio

ura 7: Imagem do multímetro registrando a passagem de corrente elétrica na pilha.
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eletrolítica com o uso de duas laranjas, clipes,

de cobre e um relógio digital

pe é conectado na laranja que contém a lâmina de cobre e na sua outra

ina de cobre. Ao final do circuito os fios são conectados ao relógio

digital,experimento
que automaticamente
amente liga. Este
mostra a facilidade de construir uma
liga. Este experimento mostra

artir de materiais
de fácildeacesso.
a facilidade
construir uma
pilha eletroquímica a partir de

Pilhas Eletrolíticas possui cerca de quatro minutos de duração, e pode
materiais de fácil acesso.

Podcasting
Pilhas Eletroado gratuitamente,Oem
www.semente.pro.br.
líticas possui cerca de quatro

Figura 8: Pilha eletrolítica com uso de
minutos de duração, e pode
Figura 8: Pilha eletrolítica
com
uso de
duas
laranjas
duas
laranjas
e um
relógio
digital.e um relógio digital.
ser visualizado, e baixado

tese e decomposição:
gratuitamente, em www.semente.pro.br.
Nesta pilha
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umSíntese
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3. Reações
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Este Podcasting
trata
das
reações
de síntese e decomposição.
No

início
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materiais
de fácil
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do, etc.).

O Podcasting
possui cerca
coloração,
liberaçãoPilhas
de gás,Eletrolíticas
formação de precipitado,
etc.).de

quatro minutos de du

Neste podcasting são mostrados dois tipos de reação: a de sín-

ser visualizado, e baixado gratuitamente, em www.semente.pro.br.
tese e de decomposição. Em um
primeiro experimento é discutido
o processo de decomposição do car-

3. Reações de Síntese e decomposição:
bonato de magnésio com o uso da

chama. Os apresentadores descrevem a reação de decomposição do
Figura 9: Apresentadores no
Figura 9: Apresentadores no início do podcasting.
carbonato de magnésio (que libera
início do podcasting.

Este Podcasting trata das reações de síntese e decomposição. No início d

ocorre um momento de apresentação, onde é dado um breve esclarecimento s

químicas, seus tipos (combustão: simples troca, dupla, troca, decomposição, s
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outros) e como identificá-las no dia-a-dia (pela mudança de coloração, liber
formação de precipitado, etc.).

ma. Os apresentadores descrevem a reação de decomposição do carbonato
com o uso da chama. Os apresentadores descrevem a reação de decompo

libera gás carbônico). Em um segundo experimento é realizado a reação de
de magnésio (que libera gás carbônico). Em um segundo experimento é rea

e magnésio, a partir da queima de fitas de magnésio metálico.
síntese
óxido de
a partir
da queima
de fitas
de magnésio metá
gás do
carbônico).
Emmagnésio,
um segundo
experimento
é realizado
a reação
de síntese do óxido de magnésio, a partir da queima de fitas de
magnésio metálico.
No primeiro experimento, é ve-

Figura 10:
Narração da apresentadora enquanto ocorre a formação do ácid
rificada a mudança
de coloração
solução,No
de rosa
para incolor,
deviprimeiro
experimento,
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para No
incolor,
devido
à formação
segundo
experimento,
as do ácido carbônico.

imagens comprovam a síntese do
0: Narração da apresentadora
ocorre
do ácido
carbônico.
Figura
10: Narração da
óxido deenquanto
magnésio,
apósaaformação
queima
Figura
10: Narração
da apresentadora
enquanto
ocorre a formação do ácido c
ro experimento, é das
verificada
a mudança
dedos
coloração
da solução,
de rosa
apresentadora
enquanto ocorre
a
fitas do magnésio,
através

No primeiro experimento, é verificada a mudança de coloração d

vestígios apresentados em um vi-

formação do ácido carbônico.

do à formação do ácido
carbônico.
de relógio.
paradro
incolor,
devido à formação do ácido carbônico.

Este podcasting conta com uma

trilha sonora regional de fundo. Nele
Figura11: Imagem da queima da fita de magnésio.
foram feitos inserts (imagens com

No segundo experimento,
as imagens
comprovam
vários ângulos)
de um mesmo
expe- a síntese do
rimento, possibilitando ao usuário

após a queima das fitas douma
magnésio,
através dos vestígios apresenta
boa visualização, destacandoFigura11: Imagem da queima da
se as etapas dos experimentos. Este
Figura11: Imagem
magnésio.
relógio.da queima da fita deFigura11:
Imagem da queima da fita de magnésio.
fita de magnésio.
Podcasting possui cerca de quatro

o experimento, as imagens comprovam a síntese
do
óxido de
magnésio,
minutos
de duração,
e pode
ser viNo segundo experimento,
as imagens
comprovam
a síntese do ó
sualizado, e baixado gratuitamente, em

s fitas do magnésio, através dos vestígios apresentados em um vidro de
apóswww.semente.pro.br.
a queima das fitas do magnésio, através dos vestígios apresentado
Cabe ressaltar por fim, que todos

relógio.
estes Podacstings foram realizados
com equipamentos de filmagem bas-

Figura 12: Vestígios do

magnésio
tante simples, e com programasFigura
de edi-12: Vestígios
doqueimado.
magnésio queimado.

Este podcasting conta com uma trilha sonora regional de fund

inserts (imagens com vários ângulos) de um mesmo experimento, pos
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uma
boa visualização,
destacando-se as etapas dos experimentos. Es
Figura 12:
Vestígios
do magnésio queimado.
Figura 12: Vestígios do magnésio queimado.

asting conta com uma trilha sonora regional de fundo. Nele foram feitos
Este podcasting conta com uma trilha sonora regional de fundo.

om vários ângulos) de um mesmo experimento, possibilitando ao usuário
inserts (imagens com vários ângulos) de um mesmo experimento, possib

ção gratuitos como o Audacity (edição de áudio), e o Windows Movie Maker (edição de vídeo) que vem incorporado as mais recentes
versões do Windows (não-gratuito).
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A utilização de computadores na educação remete-nos a possibilidades antevistas já com o advento comercial dos mesmos, décadas
passadas. No entanto, esse tipo de aplicação mostra-se ainda desafiante para pesquisadores preocupados com a disseminação de mídias digitais em nossa sociedade, dadas as constantes atualizações
das práticas, na dinâmica da transformação das tecnologias, cada
vez mais veloz.
Nesse capítulo, focalizaremos a atenção sobre o assunto ao
discutirmos o uso da noção de “gênero discursivo” como parte de
um método, que inclui em um todo metodológico, desenvolvimento de software educativo e sua avaliação. Defendemos que é crucial
conhecermos as práticas dialógicas em que se engajam alunos e
professores, e que seria muito proveitoso modelar tais práticas nos
softwares que desenvolvemos. Além disso, a avaliação do software
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educacional deve centrar-se no diálogo de usuários durante práticas situadas. Um grande elo une, numa cadeia de sentidos, as ações
dos desenvolvedores às ações dos usuários, sendo a metáfora do diálogo bastante apropriada para conceber o processo de forma mais
dinâmica, atendendo à rapidez com que o mundo se transforma.

O diálogo que une desenvolvedores e usuários
Tomaremos a idéia de diálogo emprestada da metalingüística
bakhtiniana, pensador russo do início do século XX. O pressuposto central em Bakhtin (1979), segundo o qual o modo de funcionamento da linguagem não pode ser apreendido pela observação das
unidades da língua, mas somente nas relações dialógicas entre os
enunciados, é também a chave para compreendermos as práticas
de desenvolvedores de softwares e usuários.
Assumimos que uma perspectiva dialógica é congruente com os
trabalhos da psicologia sócio-cultural, originada no início do século
XX (Van der Veer e Valsiner, 1999) por Vigotski, Luria e Leontiev. Desse ponto de vista, concebemos a cognição como situada (Suchman,
1987) e distribuída (Hutchins, 1990) e, como conseqüência, aceitamos
a idéia de que a criação de máquinas mais “responsivas” deveria considerar os ambientes em que elas são utilizadas. Este tipo de pressuposto já representa um truísmo na área de IHC (Interação HumanoComputador), na qual se tem argumentado em favor da interação
designers-usuários e enfocado no modo como estes atores interagem
na condução do desenvolvimento de interfaces.
Tome-se como exemplo da aplicação desse pressuposto o “modelo escandinavo” (Spinuzzi, 2002), metodologia que emergiu no
início da década de 80 e na qual os designers perceberam a impor-
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tância de tornar o design de sistemas mais “democrático” e “participativo”. Este movimento inspirou a defesa ampla da inclusão do
usuário na atividade de design, como é o caso de perspectivas como
a do design participativo (participatory design), do cooperative prototyping (Bodker, 1991), e do design interativo (Woodruff, Szymannski,
Grinter, Aoki, 2002). Outros estudos, propostos como uma teoria em
IHC, apontam para modelos eficientes de design, como a Engenharia
Semiótica (De Souza, 2005). Acrescente-se ainda que muitos estudos
têm investigado o papel das ações realizadas durante o uso de determinado software, em um modelo de desenvolvimento que prevê
a colaboração entre designers e sistemas de informação e usuários
(Engëstrom e Middleton, 1996).
A abordagem dialógica que propomos para o fenômeno da Interação Humano-Computador reforça, sob uma nova ótica, esta meta
de continuamente reduzir a distância que separa desenvolvedores e usuários. A ênfase no entendimento das ações individuais no
contexto da atividade coletiva de que fazem parte, amplia os horizontes para uma melhor compreensão da relação entre pessoas e
máquinas. De nossa parte, tentamos ver a ligação desta teoria de
base sócio-histórica com o dialogismo bakhtiniano. Trilhamos caminhos afins, mas combinamos essas diretrizes ao conceito de gênero
discursivo (Bakhtin, 2003) e direcionamos nossos interesses para as
implicações educacionais que esta perspectiva pode oferecer.
Sob o argumento de Suchman (1987), segundo o qual não é possível determinar a intenção subjacente a uma ação, no nível de uma
causalidade estrita ou correspondência direta, nos opomos às perspectivas cognitivistas e, no lugar, propomos que a intencionalidade
seja vista dentro de um horizonte de (proto-)tipificações, de modo
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situado. A partir desta visão, uma solução ao problema do design,
em particular do design de ambientes educacionais informatizados, é seguir um entendimento alternativo sobre a natureza das
intenções e suas relações com as ações. Sob este foco, identificar
intenções para a aprendizagem de conteúdos específicos e conceitos científicos passa a ser uma realização largamente contingente,
interacional e dialógica.
Trata-se de um convite a olharmos para o design de máquinas
interativas, teorizarmos sobre tal “interação”, e, alternativamente,
pensarmos sobre o design de interfaces educacionais. Deste ponto de
vista, o valor dos artefatos não está em suas estruturas intrínsecas,
mas na integração dos mesmos com a prática de alunos e suas contribuições sociais e materiais a essas práticas, seu ambiente de uso.
É com base nestas idéias de ação e cognição situada/distribuída
que propomos a metáfora do diálogo, em contraposição à metáfora
da interação, para as relações emergentes entre humanos e máquinas. E o diálogo num sentido tão amplo quanto o círculo de Bakhtin
propôs, e que abarca eventos de conversação face-a-face, de autoria e leitura de textos, ou mesmo de uma pura reflexão solitária. O
que acontece sempre é um encontro de pessoas particularmente
situadas com “coisas” igualmente particulares, dinâmicas e culturais. Evidencia-se assim o que tratamos como diálogo, ou seja, uma
dinâmica de vozes que precedem e alimentam um software educacional, bem como o sucedem numa cadeia dialógica ininterrupta.

A lternativa ao design de artefatos educacionais: a idéia de
gênero discursivo

Sob o crivo de uma perspectiva sócio-cultural, os estudos em design
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podem ser conduzidos na direção de propostas alternativas. Brown
e Duguid (1996) acreditam que um artefato com um bom design
pode providenciar pistas periféricas que sutilmente direcionam os
usuários num caminho interpretativo particular, por evocar conhecimentos culturais e sociais (p. 131). Portanto, o essencial em
tornar as coisas fáceis ao uso seria manter juntos contexto e conteúdo. Para isso, torna-se fundamental o estudo das práticas sociais
em que os objetos estão situados. Päivärinta e Tyrväinen (1998)
também sugerem que a teoria dos gêneros pode oferecer conceitos
importantes para o desenvolvimento de sistemas de informação,
embora admitindo que muito trabalho ainda deve ser feito para
fundamentar melhor esta perspectiva. Esse parece ser realmente
um caminho válido para o design de interfaces.
Acreditamos que o conceito de gênero passa a ser um importante conceito no design de software educacional porque:
I. nas práticas comunicativas escolares os gêneros emergem do
conhecimento socialmente compartilhado nesses ambiente
e, logo, orientam contornos discursivos específicos sobre o
que é dito, como é dito e para quem é dito;
II. a informação que circula nos ambientes educacionais está
sempre ligada a um gênero ou outro, e entender tais gêneros
é crucialmente importante na era da informação;
III. a adequação de uma nova tecnologia para sala de aula requer a emergência de novos gêneros, os quais emergem naturalmente e podem ser o caminho para o desenvolvimento de
software e seu uso consciente.
Ao nosso argumento, acrescente-se ainda que, atualmente,
muito se tem estudado sobre a emergência de gêneros digitais de-
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correntes das novas tecnologias (Marcuschi, 2004). Entendendo-se
que os softwares são suportes para variados gêneros discursivos,
compreender esses gêneros emergentes pode ser de suma importância no momento de implementá-los em um sistema de informação. A compreensão das formas discursivas historicamente estáveis, embora em constante processo de mudança, as quais orientam
os enunciados nas práticas de alunos e professores em interação no
contexto escolar, podem ser uma excelente ferramenta de construção de aplicações educacionais mais adequadas.
Em suma, consideramos que a língua vive concretamente
apenas nas ações dos sujeitos em enunciação. Essas ações nunca
ocorrem soltas num vácuo contextual. Ao contrário, pertencem a
gêneros que, por sua vez, nelas se articulam. O que nos interessa,
portanto, em relação aos enunciados de desenvolvedores e usuários, são suas relações de enderecividade e responsividade (marcas
do sujeito em direção ao outro), as quais entram em jogo ao longo
do processo de desenvolvimento-uso.

Enunciados encapsulados no software e o desencapsulamento
durante o uso

Para entender o jogo dialógico entre desenvolvedores e usuários,
recorremos ao objeto de estudo na metalingüística bakhtiniana, ou
seja, o enunciado. Trata-se por enunciado o objeto lingüístico que
dialoga retrospectivamente com os elos discursivos aos quais responde, e através do qual são produzidas as relações com as vozes
dos outros que o precedem. Mas dialoga também prospectivamente com outros, através da antecipação responsiva de co-enunciadores. As concepções de “destinatário” são ligadas às práticas so-
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ciais específicas que dão contornos discursivos aos enunciados.
Logo, os enunciados emergem de gêneros discursivos, sendo
estes, portanto, anteriores àqueles, delimitando (ainda que não
por completo) o campo dos enunciados que podem ser gerados, os
que não podem, e a relação entre eles. Podemos dizer que os gêneros discursivos orientam as enunciações. Se os gêneros orientam
as enunciações, é a partir da compreensão dos diferentes gêneros,
os quais emergem nas diferentes práticas escolares, que se poderia
delinear os contornos dos enunciados que, ultimadamente, serão
encapsulados nos softwares na forma de estados, ações etc.
Em trabalhos recentes (Meira e Peres, 2004; Meira e Peres, 2009),
analisamos as atividades de desenvolvedores e usuários de sistemas
de informação, entre estes, softwares educativos. Como as concepções de "destinatário" são ligadas a gêneros específicos e, logo, dão
contornos discursivos aos enunciados, verificamos os impactos das
práticas sociais sobre as atividades de uso de um software.
Ao acompanhar o processo de desenvolvimento de um software,
ficou nítido o quanto o endereçamento para o usuário é fundamental para que sejam organizados os elementos na tela. No momento de
uso, por seu turno, é também para um outro, um destinatário, que
o usuário direciona seus atos, desencapsulando os enunciados que
foram encapsulados no desenvolvimento.
Acontece que, dependendo da forma como estão dispostos os
elementos na tela, podem ocorrer quebras no fluxo comunicativo e
impedir o bom desencapsulamento. Nas análises, eram freqüentes
os momentos em que usuários, por não conseguirem desempenhar
plenamente a ação que almejavam, precisavam recorrer a um outro,
e não ao próprio sistema, quebrando o diálogo que vinha sendo es-
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tabelecido entre o eu (usuário) e o tu (software). Era quando recorriam a “eles” (outros sujeitos), ou por e-mail, ou través de espaços
que permitem interação síncrona, como salas de bate-papo virtual
ou mesmo telefones, ou ainda alguém presente no seu espaço presencial. Curiosamente, este “ele” podia ser um sujeito real, presente
no contexto de uso, ou em outros ambientes digitais e sites, como
acontecia quando recorriam a pesquisas através de enciclopédias
virtuais e sites de busca.
Avaliando o diálogo de crianças enquanto usavam determinado
software educacional, freqüentes eram as quebras no fio discursivo, as
quais conduziam suas ações para outros tópicos discursivos e não mais
aos tópicos referentes aos conceitos e conteúdos científicos e escolares, para os quais o software havia sido projetado. Saiam de uma continuidade ativa-responsiva na sua relação com o software, para buscar
atitudes responsivas advinda de outros, uma vez que algo de obscuro
lhe impedia de continuar. Algo se perdia da aprendizagem que poderia
acontecer no uso do software. Algo não mais bastava na relação com
a máquina e apenas um outro, situado contextualmente, dividindo e
co-construindo o contexto, poderia expandir os limites da máquina e
ser efetivo, dialógico.
Desconfiamos que esses aspectos contextuais podem cada vez
mais ser implementados no software educacional, a tal ponto que
torne mais fluido o processo de uso, atuando de forma tão mais responsiva quanto possível, proporcionando um ambiente mais rico para
a aprendizagem. E a senha para essa implementação está na compreensão dos gêneros discursivos emergentes nas práticas escolares e na
transformação das equipes de desenvolvimento de sistemas de informação educacionais, caminhando em direção ao dialogismo.
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Considerações

finais para uma prática dialógica desde o

desenvolvimento ao uso de software educacional

Sugerimos que um modelo pode ser adaptado para o processo de
desenvolvimento de software educativo, onde ao longo do processo, antes, durante e depois do desenvolvimento de um primeiro
protótipo, o próprio desenvolvedor possa ocupar o lugar do outro
humano, inserindo-se nas práticas de sala de aula para delas construir uma visão mais etnográfica, recheada de uma riqueza de detalhes sobre os gêneros que circundam, circunscrevem e emergem
do contexto.
Também, antes, durante e depois do primeiro protótipo, sucessivas avaliações possam ser realizadas a partir da análise das ações
dialógicas durante o uso. Assim, poderá o desenvolvedor capturar,
do momento de uso, as situações em que há rupturas no fluxo discursivo. Estas rupturas, como vimos, apontam para descontinuidades entre as ações dos alunos e os procedimentos implementados
no sistema (interface e programação). Estes são momentos em que
o aluno coloca o software no lugar do ele, passando o eu (usuário) a
clamar por um outro humano capaz de compartilhar o contexto e
orientar-se pelas regularidades dos gêneros discursivos que emergem nesses contextos.
Assim, poderá o desenvolvedor captar momentos em que a
inserção de sua voz, a partir de enunciados específicos, tornará
mais responsivo o software. A compreensão dos gêneros discursivos próprios às práticas de sala de aula, em disciplinas específicas,
permitirá a organização dos elementos nas interfaces de aplicações educacionais, tendo por base os contornos particulares que
as práticas efetivam.
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O design de interface não é, portanto, um problema de simular
a comunicação a partir da crença cibernética de “caixas de diálogo” (emissão-recepção de mensagens), mas de propor uma prática
de desenvolvimento (em engenharia e design) capaz de redescrever
(para o ambiente de software) as propriedades situadas da interação humana.
Dessa forma, ao invés de intencionalidade, por exemplo, passamos a enfatizar as regularidades sugeridas pelos contextos da ação,
e que orientam nosso trânsito entre variados gêneros discursivos.
Estas regulações são recursos para a ação e não estruturas internas
que possam ser modeladas. Tais recursos devem ser entendidos a
partir das práticas discursivas de sujeitos em situações específicas
e isso implica investigar contextualmente os processos de produção de sentidos.
Desenvolvedores e usuários são, ambos, autores. Interfaces,
muitas vezes tidas como um código semiótico, não estão concluídas e apenas esperam, em seu vir a ser constante, a resposta de um
outro. Por isso mesmo preferimos tratá-las não como códigos, mas
como enunciados – no sentido bakhtiniano – que carregam em si
uma dinâmica dialógica.
Dadas as especificidades dos gêneros discursivos, a construção
dos enunciados deve respeitar as práticas em que os usuários estão
engajados discursivamente, para que aquilo que lhe seja dado a ver
na tela, escutar, ou qualquer ação responsiva, seja um enunciado
lingüístico com contornos mais específicos aos seus específicos
contextos de uso, os quais podem diferir, em muitos aspectos, dos
contextos dos desenvolvedores.
As atividades de pessoas que pensam e projetam sistemas de
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informação com fins de aprendizagem de conceitos científicos
pode melhorar se estas práticas passarem a: entender as práticas
sociais de alunos e professores, e os gêneros discursivos que mobilizam as ações sociais nestas práticas; realizar um trabalho de
“tradução” de tais gêneros para as interfaces que desenvolvem;
permitir situações de compartilhamento e troca de informações
não apenas entre os integrantes das equipes de desenvolvimento,
mas também entre alunos e professores; participar dos contextos
de uso dos protótipos a fim de capturar formas responsivas mais
produtivas, considerando que alguns gêneros requerem, mais que
outros, a co-participação de um outro enunciador; propor uma
avaliação de software educacional durante o processo, através da
análise das quebras no diálogo entre usuário-software.
Para concluir, reforçamos o argumento para o necessário engajamento e relacionamento de alunos e professores nos momentos
de desenvolvimento, sendo esse engajamento realizado não apenas
no trânsito dos usuários para as “fábricas de software”, mas também o contrário. Pensamos que uma metodologia baseada no dialogismo pode levar à transformação e emergência de gêneros discursivos, transformando tanto a prática de desenvolvedores, quanto a
de alunos e professores.
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1. Introdução
As abordagens construtivistas do fenómeno educativo colocam,
grosso modo, o enfoque de análise dos ambientes de aprendizagem
em duas características principais, características essas que têm
por base uma visão de aplicação do conhecimento ou, utilizando as
palavras de Spiro et al. (1998), conhecimento em utilização. Uma
dessas características é a autenticidade: os problemas utilizados
no ensino devem ser similares, nas suas características centrais,
aos problemas que qualquer profissional encontrará numa situação real. Outra característica prende-se com a complexidade: não
se deve proceder a uma simplificação exagerada da complexidade
das situações e, acima de tudo, as situações devem ser apresentadas
tendo em conta todos os factores contextuais da sua ocorrência.
Estas preocupações encontram eco nas propostas da Teoria da
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Flexibilidade Cognitiva (TFC), que é operacionalizada pela utilização
selectiva do conhecimento, por forma a moldar-se de modo adaptativo às necessidades de compreensão ou tomada de decisão numa situação ou domínio de características holístico-integrativas (Moreira,
1996). Concretizada no múltiplo cruzamento do domínio de conhecimento através de temas e múltiplas perspectivas, essa operacionalização facilita a construção flexível de schemas (Spiro & Jehng, 1990) e
a compreensão progressiva de aspectos abstractos do domínio.
A introdução de casos no ensino pretende dar resposta ao desenvolvimento da mestria da complexidade e da capacidade de aplicar
e transferir conhecimento, de forma flexível, num leque alargado de
situações novas: “Simplification of complex subject matter makes it easier
for teachers to teach, for students to take notes and prepare for their tests,
for test-givers to construct and grade tests, and for authors to write tests.
The result is a massive ‘conspiracy of convenience’ [which leads to] dozens of
serious errors in the concepts held by a majority of the students. Instead of
inappropriate simplification, we work with complex subject matter […]. Cases
and examples must be studied as they really occur, in their natural contexts,
not as stripped down ‘textbook examples’ that conveniently illustrate some
principle” (Spiro et al. 1987, pp.180-181).
Propomo-nos assim abordar a TFC, nomeadamente os princípios que informam a estruturação subjacente à sua implementação
num ambiente virtual de aprendizagem, o DidaktosOnLine.

2. TFC, aprendizagem e tecnologia
As evoluções na área da educação, visíveis na primazia dada ao
envolvimento do aprendente em ambientes de aprendizagem que
o ajudem a construir o seu próprio conhecimento de um modo
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significativo, encontram nos ambientes interactivos, sobretudo
naqueles mediados por computador, um suporte de implementação poderoso. Estes ambientes permitem, devido à flexibilidade e
grau de controlo fornecidos, a implementação das características
de autenticidade e complexidade tão valorizadas pelas abordagens
construtivistas. Os sistemas hipertexto e hipermédia, entre outros,
cujas principais características estão relacionadas com o alto grau
de interactividade que proporcionam e com a organização não linear da informação, surgem como uma nova interface de comunicação entre o aprendente e o sistema informático.
Ainda no que respeita às vantagens da utilização educativa dos
sistemas hipertexto e hipermédia devemos considerar o potencial
que estes sistemas encerram para uma mudança nos papéis funcionais dos principais intervenientes no processo educativo – aprendente e docente. Os docentes, pela utilização destes sistemas na
criação de ambientes de aprendizagem, podem tornar-se, de facto,
facilitadores de aprendizagens, abandonando o papel tradicional
de transmissores de conhecimento. Poderão, desta forma, dedicarse a tarefas que desenvolvam nos aprendentes as capacidades de
aprender a aprender e de raciocínio crítico. Os aprendentes, por seu
turno, ao lidarem com uma grande variedade de casos ou situaçõesproblema, podem delinear estratégias específicas, promovendo a
sua própria construção de conhecimento e autonomia. No contexto
da TFC, os sistemas hipertexto são sugeridos como bons candidatos
à promoção da flexibilidade cognitiva em domínios pouco estruturados (Spiro & Jenhg, 1990; Moreira, 1996; Pedro, 2005). A necessidade de rearranjo de sequências de ensino que permitam múltiplas
dimensões de representação do conhecimento encontram feedba-
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ck positivo nas propriedades dos sistemas hipertexto, que facilitam
a reestruturação de sequências de ensino, múltiplas codificações
dos dados e múltiplas ligações entre elementos de conteúdo.
Sendo a TFC uma teoria construtivista de aprendizagem, de representação do conhecimento e de ensino (Spiro et al., 1988), constitui uma abordagem que implica a capacidade de reestruturação
flexível das nossas estruturas conceptuais, pela consideração de
múltiplas perspectivas e situações de análise. Tal implica a utilização selectiva do conhecimento por forma a que este se molde às
necessidades de compreensão de uma situação particular. É visível,
deste modo, que a flexibilidade cognitiva é processualmente operada a dois níveis.
Por um lado, a flexibilidade de representação do conhecimento
– ao longo de várias dimensões conceptuais – e, por outro, ao nível
dos próprios processos que operam nessas representações – construção flexível de esquemas conceptuais tendo em conta a variabilidade contextual da sua aplicação (ou casos). As representações
múltiplas de conhecimento não se limitam, contudo, apenas aos
conceitos: se o conhecimento pode ser usado de diferentes formas
deve ser aprendido e representado de diferentes formas. A complexidade inerente aos casos impõe que estes sejam analisados a partir de múltiplas perspectivas conceptuais. A grande variabilidade
de aplicação de um conceito nos domínios de conhecimento complexo leva a que a TFC destaque essa característica de variabilidade
e não tanto o seu valor abstracto. Como é reforçado pelas palavras
de Spiro et al. (1991, p. 30), “(…) the meaning of ill-structured concepts is
in their range of uses, rather than in generally applicable definitions – there
is no ‘core meaning’.”
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3. Os

casos, unidades centrais de

(des)construção

de

conhecimento

A distinção entre conceito e caso é fulcral no contexto da TFC. Assim, no âmbito desta teoria, o termo conceito é usado como referência ao conhecimento conceptual e abstracto. O termo caso designa
exemplos, situações ou acontecimentos reais. Os casos podem, em
consequência, ser quaisquer acontecimentos reais detentores de
complexidade nos quais seja aplicável conhecimento conceptual.
Deste modo existem poucas restrições no que respeita às formas da
sua materialização. Um caso pode ser um diário, o capítulo de um
livro, uma sequência de um filme, um artigo de jornal, um acontecimento. Existe, porém, uma restrição na utilização dos casos com
o propósito de adquirir conhecimento complexo em domínios de
conhecimento de estruturação holístico-integrativa – a sobrecarga
cognitiva que podem impor. Pelo facto de ser uma unidade complexa e plurissignificativa (Carvalho, 1999), a sua análise é passível de
sobrecarregar cognitivamente o aprendente.
Para evitar este problema, Spiro & Jehng (1990) sugerem a decomposição dos casos em unidades mais pequenas, que designam
por mini-casos.

4. Mini-casos
Os mini-casos contêm alguma da complexidade dos casos de que
derivam e devem ser suficientemente delimitados para permitirem
um estudo rápido mas suficientemente complexo, por forma a permitirem uma análise rica e multi-perspectivada. Para além de se
constituírem como uma resposta ao problema da sobrecarga cognitiva, os mini-casos acabam por responder igualmente a outros
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problemas de índole mais processual no contexto do ensino e da
aprendizagem, sendo mesmo apontados por Spiro & Jehng (1990)
como uma unidade fundamental de ensino.
No campo da aprendizagem e tendo em conta as dificuldades sentidas pelos alunos reveladas por vários estudos no que
respeita às adições incrementais de complexidade (Feltovich et
al., 1989; Spiro et al., 1989), bem como as implicações que essas
simplificações têm ao nível da mestria da complexidade numa
fase posterior, a decomposição dos casos em mini-casos implica
uma introdução precoce da complexidade que se afigura útil na
aquisição de conhecimento para aplicação em domínios de estruturação holístico-integrativa. Assim, a complexidade conceptual
inerente ao domínio de conhecimento é apresentada em bite-size
chunks, ou seja, em pequenas unidades cognitivamente tragáveis
(Spiro & Jehng, 1990). Além disso, o obstáculo cognitivo devido ao
processamento de múltiplas representações é atenuado pelo facto
da unidade de análise ser mais pequena e mais gerível do ponto
de vista cognitivo.
A decomposição dos casos em unidades mais pequenas amplia
igualmente a visibilidade de aspectos que, se abordados no todo,
previsivelmente veriam a sua importância diluída (Spiro et al.,
1988; Spiro & Jehng, 1990). Esta fragmentação conduz igualmente
àquilo que Spiro & Jehng (1990) chamam de reconceptualização
do incrementalismo do ensino.
Em oposição ao procedimento habitual de simplificação inicial
e progressiva complexificação do conhecimento (com consequências nefastas ao nível da aquisição avançada de conhecimento, especialmente pela criação de redes de concepções alternativas e de
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enviesamentos redutores) os autores sugerem a inserção precoce
da complexidade conceptual.
Esta decomposição de casos em mini-casos, porém, deve respeitar algumas regras e fundamentar-se nalguns princípios. O primeiro aspecto a realçar envolve a própria natureza da fragmentação.
Os mini-casos não são simples segmentos dos casos, decompostos
nas suas características de uma forma definida com precisão. Tal
poderia conduzir a uma interpretação incorrecta acerca do carácter independente dessas características, o que implicaria, sempre,
uma visão não holística e aditiva do processo posterior de reconstituição. Ou seja, os mini-casos não são fatias abstractas – nos termos
de Spiro & Jehng (1990) – de um dado caso.
Apesar de não existirem normas rígidas para o processo de sequenciação dos casos e mini-casos, Spiro et al. (1987) reforçam a
ideia de se encontrar um equilíbrio entre continuidade e descontinuidade no que respeita à sua natureza conceptual e de um princípio de relação intermédia no que respeita à sua ordenação. Outro
aspecto diz respeito à consolidação do processo de aquisição de
experiência. Nos domínios de estruturação holístico-integrativa,
a utilização de mini-casos fornece vários exemplos de casos e de
possíveis análises a efectuar – por exemplo a interacção entre conceitos num caso.
A utilização dos mini-casos pode ainda moderar a confiança
exagerada em casos prototipados. Em domínios de estruturação
holístico-integrativa, a probabilidade de aplicação integral (ou mapeamento) de um caso prévio num novo caso é praticamente nula.
Convém, contudo, proceder a uma clarificação: o facto de não se
dever recorrer a casos prototipados para a análise de um novo caso
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não significa que não se deva mapear conjuntos de casos precedentes, ou partes desses casos, cuja relevância seja clara na análise de
um novo caso.
Os mini-casos atenuam, efectivamente, a tendência de aplicação
integral de um caso na análise de um outro caso pelo destaque atribuído – e repetido – ao carácter situado do conhecimento. A nível
dos mecanismos de mobilização de conhecimento tal impede a recuperação de esquemas intactos, colocando a ênfase em esquemas
contextualmente específicos e na construção flexível a partir de elementos recombináveis de conhecimento. A decomposição efectuada
em unidades discretas menores permitirá um leque mais alargado
de representações não-discretas (Spiro & Jehng, 1990). Dito de outra
forma, a possibilidade de codificação conjunta de vários mini-casos
aumenta exponencialmente as potencialidades de recodificação – o
grau de desconstrução tem repercussões na promoção de diversas
reconstruções mais adaptadas à variabilidade contextual.
Um outro factor a ter em conta na utilização de mini-casos está
relacionado com o fomento de abertura e pluralidade interpretativa
que estes consubstanciam. Se as análises temático-conceptuais incidissem sobre uma unidade informativa maior, para além de se poderem perder elementos eminentemente contextuais, a interpretação
resultante seria inevitavelmente mais globalizante, procurando denominadores comuns e desprezando factores complexos mais irregulares e contextualizados. Esta homogeneidade interpretativa não
reflectiria, certamente, a heterogeneidade do domínio de conhecimento. Ainda outro factor não negligenciável diz respeito à adequação deste tipo de representação (o mini-caso) à filosofia hipertexto.
As finalidades que a sua utilização persegue adequam-se perfeita-
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mente à natureza não linear e associativa do hipertexto, contribuindo ainda para a atenuação de dois problemas comuns, inerentes aos
sistemas hipertexto, como a desorientação no hiperespaço e a impossibilidade de mapear ligações dinâmicas não especificadas.

5. Temas de complexidade conceptual
Debruçando-nos agora sobre uma outra dimensão da Teoria da
Flexibilidade Cognitiva, relacionada com a flexibilidade de representação do conhecimento, i.e., a recomendação da existência de
múltiplas perspectivas de análise, a TFC defende a interdependência entre conceito e contexto de aplicação. No âmbito desta teoria,
os termos conceito ou tema são utilizados indiscriminadamente.
Referem-se ao conhecimento considerado relevante para a aquisição de um conhecimento profundo acerca dos casos. Em consonância, cada mini-caso deve ser atravessado por múltiplas dimensões temáticas de análise que terão implicações na compreensão
global do domínio de conhecimento. Quanto maior for a variedade
de dimensões temáticas utilizadas na desconstrução do mini-caso
(Carvalho, 1999) – resultantes da aplicabilidade que determinados
temas apresentam em determinadas situações –, mais simples se
tornará o processo de construção de esquemas adaptados e transferência das aprendizagens – contextuais e conceptuais (Moreira,
1996) – para situações novas.
Nas palavras de Spiro et al. (1987, p. 186) “(…) The reconstruction
of knowledge requires that it first be deconstructed – flexibility in applying
knowledge depends on both schemata (theories) and cases first being disassembled so that they may later be reassembled.”
A escolha dos temas não obedece a qualquer princípio de selec-
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ção rigoroso. Com efeito, em domínios de conhecimento com estas
características de complexidade, a única regra será a de que os temas seleccionados não sejam escassos. A presença de vários temas
permitirá enriquecer a diversidade de perspectivas de análise do
tópico analisado. Esta múltipla codificação temática atenua a dificuldade de aplicação conceptual abstracta, fomentando, de várias
formas, a transferência de conhecimento. A codificação temática
concretiza-se pela aplicação de um tema, i.e., uma perspectiva conceptual de análise, a diferentes mini-casos.
Essa associação, no entanto, necessita de explicitação. São
assim produzidos comentários temáticos, ou seja, comentários
que evidenciam a aplicação de determinado tema a diferentes
mini-casos.

6. Sequências
Esta codificação temática revela ainda uma outra possibilidade
de cruzamento da paisagem conceptual – o cruzamento temático, ou seja, o cruzamento do domínio de conhecimento através
das ocorrências reais em que um determinado conceito é relevante. Contudo, estes múltiplos cruzamentos da paisagem conceptual não garantem, por si só, a aquisição de conhecimento e a
construção de esquemas flexíveis e adaptados.
Deve ser atribuída importância à forma como essa paisagem
é atravessada (Spiro & Jehng, 1990; Moreira, 1996; Carvalho, 1999;
Pedro & Moreira, 2002). Uma vez que cada caso pode conter uma
ou várias dimensões de análise e essas dimensões de análise apresentam várias ocorrências diferentes que lhes conferem significados diferentes, o cruzamento da paisagem conceptual deverá
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fornecer ciclos de alternância. Tais ciclos consubstanciam-se na
alternância entre o estudo de um caso e o estudo de um determinado tema. A complementaridade destes tipos de percursos contribui, na opinião de Spiro et. al. (1987), para o desenvolvimento
da flexibilidade cognitiva. Uma forma de implementação destes
ciclos de alternância é através das sequências pré-determinadas
(Moreira, 1996), tópicos de reflexão (Carvalho, 1999) ou sequências especiais (Moreira et al., 2001). Este tipo de cruzamento e
as suas vantagens são sintetizáveis do seguinte modo: “By crisscrossing topical/conceptual landscapes, highly interconnected,
web-like knowledge structures are built that permit greater flexibility in the ways that knowledge can potentially be assembled
for use in comprehension of problem solving” (Spiro & Jehng,
1990, p. 170).
A codificação de sequências temáticas e os ciclos de alternância, sequências pré-determinadas ou especiais confluem no sentido da concretização da metáfora do cruzamento de paisagens
conceptuais. Assim, um local da paisagem (por exemplo um caso
ou um conceito) é revisitado a partir de diferentes direcções, com
diferentes propósitos, mediante perspectivas conceptuais determinadas. Estas visitas farão sobressair aspectos de complexidade
que seriam omitidos numa única travessia ou numa abordagem
linear. Estas visitas implicam a repetição dos mesmos conteúdos, mas que, por serem guiadas por perspectivas conceptuais
diferentes, assumem a dimensão da repetição não replicada do
conhecimento. Tal consubstancia a criação de sequências modificadas de percursos na base de conhecimento, enriquecendo as
representações conceptuais de quem a explora.
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7. DidaktosOnLine
Os sistemas hipertexto podem ser bons candidatos no que respeita
à implementação dos princípios referidos. De facto, se o objectivo é
realçar o carácter tecido e de sobreposição conceptual do conhecimento em utilização (i.e., dos casos) e a importância das variáveis
contextuais na pertinência, atributos e relevância desses conceitos,
tanto a progressão como a sequência são variáveis a considerar. Os
sistemas hipertexto, devido à sua arquitectura não-linear, carácter
associativo e capacidade de armazenamento de informação podem,
sem dúvida, ser bons veículos de implementação destes princípios.
Assim, Spiro & Jehng (1990) defendem que os hipertextos são adequados para a representação e aquisição de conhecimento avançado em domínios complexos e de estruturação holístico-integrativa,
precisamente pelo carácter não-linear e multidimensional das
abordagens organizativas que a sua exploração pode encerrar.
Os sistemas hipertexto construídos com base em princípios
de design derivados da TFC são designados por Hipertextos de
Flexibilidade Cognitiva. Julgamos porém conveniente e antes de
avançarmos mais, precisar o âmbito de aplicação de uma expressão introduzida por Spiro & Jehng (1990), relacionada com as potencialidades dos sistemas hipertexto e com a sua adequação aos
princípios da TFC: ensino de acesso aleatório. O termo aleatoriedade
refere-se, na nossa opinião, à abertura da organização conceptual subjacente ao domínio de conhecimento, ou seja, à flexibilidade
da base de conhecimento, à não linearidade dos conteúdos que a
compõem, em suma, ao fornecimento de múltiplas representações
do conhecimento. Apesar da aleatoriedade de exploração fornecida
pela metáfora do cruzamento de paisagens conceptuais a quem ex-
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plorar a base de conhecimento, o docente deve idealizar percursos
que sejam úteis do ponto de vista didáctico, ou seja, deve fornecer
alguma estrutura à base de conhecimento. Essa estrutura intrínseca e o carácter específico do termo aleatório atrás ilustrados são
facilmente visíveis quando Spiro & Jehng (1990) defendem que os
Hipertextos de Flexibilidade Cognitiva evitam a sensação do utilizador se sentir perdido no hiperespaço. Nas palavras dos autores
(Spiro & Jehng, 1990, p. 201), “You can never get lost because you are
never more than one connection from the focus of instruction.”
A instituição do mini-caso como unidade íntegra e independente e o aparecimento relacionado de toda a informação pertinente
(como sejam os temas e os respectivos comentários temáticos, o seu
contexto e descrição) contribui para que, efectivamente, o utilizador
nunca esteja a mais de uma ligação do mini-caso. São estes princípios que estiveram na base do desenvolvimento do DidaktosOnLine
(http://didaktos.ua.pt) que convidamos o leitor a explorar.
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1. Introdução
Onde as tecnologias da informação e da comunicação (TIC) podem ser úteis? Esta é uma pergunta quase prosaica, se não fosse
tão importante para nossa sociedade. Ela pode ser respondida, por
exemplo, com uma lista de aplicações em várias áreas da nossa sociedade, em todos os sectores produtivos, na inovação e no desenvolvimento. Aqui estamos interessados em refletir sobre a utilização das TIC no domínio educacional e nos seus diversos níveis do
desenvolvimento do conhecimento.
Como as TIC afetam a partilha do conhecimento? (Hendriks,
1999) Como as TIC afetam a construção do conhecimento? (Beers,
Boshuizen, Kirschner, & Gijselaers, 2005) estas e outras perguntas
são discutidas e investigadas na procura de compreender o papel e/
ou impacto das TIC no conhecimento.
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Spiro, Feltovich, Jacobson, & Coulson (1992) argumentam que
um das razões do fracasso de muitos sistemas educativos encontrase na forte ênfase dado pelo ensino a simplificações irrealistas na
forma de conhecimentos bem estruturados. No mundo real, e em
muitos domínios do conhecimento este existe na forma complexa
e pouco estruturada. É a estruturação académica que procura simplificar ou “arrumar” a complexidade contida no conhecimento na
tentativa muitas vezes de minimizar as dificuldades de aprendizagem. Para níveis iniciais do conhecimento estas simplificações
e estruturações da complexidade têm mostrado algum resultado.
Neste nível de conhecimento existem diversas aplicações e estratégias TIC de apoio, mas necessitamos de teorias, estratégias e ferramentas TIC que tratem de níveis avançado do conhecimento, em
domínio
complexo
poucoNeste
estruturado
como apresentar
se apresenta
dia a que
se apresenta
no dia
a dia dosealunos.
capítulo iremos
uma no
ferramenta
dia dos alunos. Neste capítulo iremos apresentar uma ferramenta

integra a estrutura básica de uma WebQuest, com uma teoria para a construção do

que integra a estrutura básica de uma WebQuest, com uma teoria

conhecimento em níveis avançado do conhecimento, chamada Teoria da Flexibilidade

para a construção do conhecimento em níveis avançado do conhe-

Cognitiva (TFC). Na Figura 1 apresentamos um esquema genérico da integração que dá

cimento, chamada Teoria da Flexibilidade Cognitiva (TFC). Na Fi-

origemgura
a FlexQuest.
1 apresentamos um esquema genérico da integração que dá

origem a FlexQuest.

Figura 1 Esquema teórico da FlexQuest

Figura 1 Esquema teórico da FlexQuest

2. Aprendizagem em níveis avançados do conhecimento
Tecnologias na Educação 150

A Teoria da Flexibilidade Cognitiva
A Teoria da Flexibilidade Cognitiva (TFC) foi proposta por Rand Spiro na década de
oitenta (MOREIRA, ver referências no capítulo 9). É uma teoria de aprendizagem, de ensino e

2. A prendizagem em níveis avançados do conhecimento
A Teoria da Flexibilidade Cognitiva
A Teoria da Flexibilidade Cognitiva (TFC) foi proposta por Rand Spiro na década de oitenta (MOREIRA, ver referências no capítulo 9).
É uma teoria de aprendizagem, de ensino e de representação, cujo
principal ponto é a possibilidade de se representar o conhecimento
de múltiplas maneiras, facilitando assim a transferência do mesmo
para várias situações.
Esta teoria está orientada preferencialmente para a aquisição
de conhecimentos em nível avançado, neste sentido não se pretende a mera memorização de um assunto, mas que o sujeito seja capaz
de, perante determinada situação, proceder à reestruturação do
conhecimento para solucionar determinado problema, isto é, que
adquira a necessária flexibilidade cognitiva para a transferência do
conhecimento (CARVALHO, ver referências no capítulo 1).
A TFC enfatiza a apresentação da informação em múltiplas
perspectivas, bem como o uso de estudo de caso que apresentem
diversos exemplos da situação tratada (SPIRO et al, 1992). Para isso,
é necessário que o assunto (o caso) seja dividido em pequenas parcelas (os mini-casos) e que estas sejam analisadas segundo determinados temas, conceitos ou princípios pertinentes e difíceis para
o assunto em estudo. Este é o processo de desconstrução de caso
em mini-caso e pelos temas que permite ao sujeito a aquisição de
um conhecimento profundo. Ao completar o processo de desconstrução é também necessário realizar as travessias da paisagem em
várias direções, isto é, selecionar um tema ou vários temas e conduzir o sujeito pelos mini-casos que ajudem à sua compreensão.
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3. A prendizagem
(WebQuest)

em

níveis

iniciais

do

conhecimento

A WebQuest (WQ) é conhecida por ser de estrutura simples, prática e orientada para a utilização colaborativa dos recursos da
Internet. A WQ tornou-se uma maneira muito conhecida para
guiar a utilização dos recursos da Web para o ensino e a aprendizagem por pesquisa. Diversos autores (Adell, 2004; Rhynard,
2002) vêem a WebQuest como uma estratégia de ensino e de
aprendizagem baseados nos pressupostos do construtivismo,
portanto centrado no aluno, no trabalho colaborativo/cooperativo, e na resolução de problemas.
É importante salientar, que o uso da Internet como ferramenta para o ensino depara-se com os conhecidos problemas dos
alunos meramente navegarem como se tivessem a caça de algo
inesperado, com a tendência de perderem de vista os objetivos da
pesquisa, com a dificuldade de escolher a informação útil e com
a propensão de considerar todas as fontes da Internet como verdadeiras e confiáveis. Neste sentido a WebQuest procura ir além
da simples pesquisa na Internet, mas pretende ser uma estratégia integradora dos diversos recursos multimédia, das atividades
manuais e de tarefas experimentais as mais diversas, de forma
orientada e que encorajem a capacidade do pensamento em níveis elevados de conhecimento. Nas palavras de Adell (2004), uma
WebQuest é uma atividade didática que promove uma tarefa atrativa e executável para os alunos e um processo para ser realizado,
durante o qual os alunos lidem com a informação no sentido de a
analisar, sintetizar, compreender, transformar, criar, julgar, avaliar, publicar e compartilhar.
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Apesar de Dodge (1995, 1999) não atribuir uma estrutura rígida
para uma WebQuest, muitas delas têm os seguintes elementos:
Introdução: fornece algumas informações e estimula o aluno para a aprendizagem de novos conhecimentos;
Tarefa: a resolução de problemas é o coração da WebQuest;
Recursos: fontes de informações previamente selecionadas
pelo professor;
Processos: descrição clara do processo que o aluno deve seguir para realizar a tarefa, podendo-se aqui atribuir papéis a cada elemento do grupo;
Avaliação: critérios de avaliação do produto criado pelos
alunos;
Conclusões: Discute a que conclusão chegou a pesquisa e relembra aos alunos o que aprenderam, encorajando novas
experiências.
Diversos autores têm proposto modificações na WebQuest
(Allen, Murray, & Yang, 2002; Mosby, 2003; Yuong & Wilson, 2002).
Estas modificações centram-se nos aspectos técnicos ou nas estratégias de execução da WebQuest. Por exemplo, Allen et al. (2002) introduzem blocos de notas eletrónicos na WebQuest que permitem
aos alunos tomarem notas sobre os sites visitados, que podem ser
posteriormente organizadas para responder ao problema proposto. Yuong & Wilson (2002) propõem um novo modelo de WebQuest
em quatro fases de reflexão com o objetivo de aumentar a reflexão
dos alunos na resolução do problema em grupo. Outros autores, tal
como Chatel & Nodell (2002), destacam a necessidade da formulação de uma pergunta central na introdução da WebQuest, servindo
de guia e estimulo para os alunos.
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Leão & Veras (2006) apresentam uma proposta inicial intitulada “WebQuest Modificada” (WQM), e nela implementam e
analisam o caráter multimédia da WebQuest (WQ) através da
linguagem audiovisual, as tarefas como uma situação-problema, elaboradas para que o aluno, ao resolvê-las, construa efetivamente o conhecimento desejado, e uma utilização inicial da
Teoria da Flexibilidade Cognitiva (TFC).
Dentro deste contexto, como incentivar a construção do
conhecimento segundo a TFC aproveitando efetivamente as
vantagens estruturais da WebQuest? Tentamos responder esta
questão, através da proposição de uma estratégia didática baseada no modelo WebQuest e na TFC. Chamamos está estratégia de FlexQuest - FQ (Neri de Souza, Leão, & Moreira, 2006).
A FQ procura associar os elementos de f lexibilidade cognitiva
e de múltiplas travessias conceptuais oriundos da TFC com a
simplicidade estrutural e prática da WebQuest na perspectiva
do uso educativo da Web e da aprendizagem colaborativa/cooperativa.

4. A prendizagem
(FlexQuest)

em níveis avançados do conhecimento

Ao compararmos as estruturas WebQuest com a FlexQuest, podemos perceber que existe duas alterações fundamentais:
i. Na ordem dos elementos e
ii. no conteúdo de cada elemento, especialmente nos recursos e
nos processos (ver Figura 2).
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Ao compararmos as estruturas WebQuest com a FlexQuest, podemos perceber que
existe duas alterações fundamentais: i) Na ordem dos elementos e ii) no conteúdo de cada
elemento, especialmente nos recursos e nos processos (ver Figura 2).
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Diferente da WebQuest, a FlexQuest parte de casos existentes
na Internet e não de explicações e interpretações sobre os conteúdos. Estes casos são desconstruídos pelo professor em minicasos (nos Recursos), e posteriormente indicadas (nos Processos)
algumas travessias temáticas com links aos mini-casos anteriores
numa perspectiva conceptual que o professor, como especialista, deseja aclarar. Inicialmente o professor que já construiu uma
WebQuest pode ter a tendência de desconstruir em mini-casos
páginas da Internet com explicações temática e não com casos. A
tarefa de encontrar casos pode ser executada com mais facilidade
se o professor se apoiar inicialmente em motores de busca específicos de notícias, tal como www.news.google.com, www.youtube.
com, http://ublib.buffalo.edu/libraries/projects/cases/case.html,
http://dsc.discovery.com/. A seguir, descrevemos brevemente os
principais componentes de uma FlexQuest.
• Introdução – É importante formular uma pergunta central
que guie a FlexQuest e que estará ligada à tarefa a ser reali-
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zada pelos alunos. Esta pergunta deve estar focada diretamente num tema da vida real e que desperte algum interesse
para o aluno (situação-problema).
• Orientações – orientações da necessidade de explorar os casos e mini-casos, e depois as travessias conceptuais.
• Recursos – Apresentação dos casos e mini-casos obtidos na
Internet e desconstruídos pelo professor.
• Processos – Sequências especiais com hiperlinks para os diversos casos e mini-casos desconstruídos nos recursos.
• Tarefa – Estar relacionada principalmente na desconstrução
de um novo caso sugerido pelo professor e/ou a criação de
uma nova sequência especial tendo por base os casos já desconstruídos. Pode-se solicitar aos alunos que busquem um
novo caso que ilustre um novo aspecto da FlexQuest.
• Avaliação – A avaliação pode ser realizada de várias formas,
tais como a apresentação dos grupos para discussão em sala
de aula, avaliação da pertinência dos novos casos ou das novas sequências criadas pelos alunos.
• Conclusões – As conclusões da FlexQuest procuram incentivar os alunos a continuarem analisando novos casos sobre a
temática discutida, na na elaborações de sínteses ou desenho
de padrões dos conhecimentos estudados nos casos.
Em geral a FlexQuest apresenta algumas vantagens quando necessitamos de tratar assuntos de estruturação holístico-integrativa de complexidade conceptual elevada, no contexto da promoção
da flexibilidade cognitiva dos alunos.
• A FlexQuest incorpora as vantagens da abundância de casos
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existentes na Internet, sendo este casos desconstruídos e
contextualizados por um especialista (o professor).
• Numa FlexQuest a complexidade conceptual é dividida em pequenas partes, mas não são minimizadas, preservando toda a
riqueza contextual de cada caso e sua relação com os temas.
• A FlexQuest permite aos alunos a realização de tarefas que
incentivem a flexibilidade cognitiva, tal como a desconstrução de um novo caso e/ou a elaboração de uma nova travessia
conceptual a partir dos casos desconstruídos pelo professor
e numa perspectiva ainda não indicada pelo professor.
Na FlexQuest todas as páginas da Internet ou vídeos desconstruídos do Youtube indicadas para informação de apoio e contextualização temáticas são comentadas pelo professor no sentido de
orientar os alunos.

5. Avaliação
FlexQuest

da usabilidade e exemplos de aplicação da

Uma investigação já realizada, onde se aplicou e avaliou o modelo
FlexQuest, foi a Dissertação de Mestrado de Adriana Alves Aleixo
apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências
da Universidade Federal Rural de Pernambuco, intitulada: FLEXQUEST NO ENSINO DE CIÊNCIAS: Incorporando a Teoria da Flexibilidade Cognitiva na estratégia WebQuest.
Nesta dissertação foi realizada uma pesquisa em uma escola da
rede privada da cidade do Recife, com alunos do 2° Ano do Ensino
Médio. Um dos focos desta pesquisa foi o estudo de ferramentas
com base na Internet que apoiassem a construção do conhecimento nos níveis inicial e avançado por parte dos alunos, num contexto
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interdisciplinar no ensino de ciências. Para níveis iniciais do conhecimento foi utilizada a estratégia WebQuest (WQ), e para os níveis avançados, a FlexQuest (FQ).
A partir de uma abordagem qualitativa, com uso de questionários, entrevistas e observações, foram realizadas intervenções pedagógicas em 3 turmas do 2° ano do Ensino médio, tendo como eixo
norteador a utilização das duas estratégias (WQ e FQ). Os resultados da pesquisa revelaram que as WebQuests quando concebidas
dentro de uma proposta construtivista de ensino e aprendizagem,
são estratégias eficazes para níveis introdutórios do conhecimento, por ter em seu bojo atividades que despertam a curiosidade,
a pesquisa, o trabalho cooperativo, a autonomia, mesmo que não
contemple uma maior profundidade nos conceitos estudados. Enquanto, a FlexQuest demonstrou ser uma estratégia poderosa para
a aquisição de conhecimento em níveis avançados, desenvolvendo
nos alunos novas habilidades de busca e tratamento da informação.
Esta estratégia mostrou-se ainda um fazer pedagógico alicerçado
no real, aberto a múltiplas relações com o exterior, em que o aluno
constrói o sentido de sua aprendizagem, apesar da mesma requerer
uma maior complexidade em sua elaboração, em relação à estratégia WebQuest.
Além disto, no sentido de avaliar a usabilidade e melhorar a
aplicação do DidaktosOnline (ver capitulo 9) e da FlexQuest, ambas
estruturadas de acordo com estratégias cognitivas subjacentes à
Teoria da Flexibilidade Cognitiva (TFC), Ribeiro, et al. (2009) dinamizou um atelier de formação sobre Desenvolvimento Sustentável
suportado casos e mini-casos igualmente desconstruídos. Deste
modo, procedeu-se a uma análise comparativa do DidaktosOnLine
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A FlexQuest, utilizada nesta pesquisa foi
concebida com o intuito
de identificar possíveis
melhorias a implementar no DidaktosOnLine
(DOL) e da FlexQuest
ao nível da usabilidade, na perspectiva da
satisfação do utilizador.
Na avaliaçãoo realizada
pelos autores foi possível
identificar a preferência
dos utilizadores pela
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por Ribeiro,
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a sua estrutura baseada

A FlexQuest, utilizada nesta pesquisa foi concebida com o intuito de identificar possíve

em hiperligacões simples, mais próximas da navegação básica de

melhorias a implementar no DidaktosOnLine (DOL) e da FlexQuest ao nível da usabilidad

páginas Web, o que foi percebido como uma maior facilidade de

na perspectiva da satisfação do utilizador. Na avaliaçãoo realizada pelos autores foi possív
aprendizagem
e utilização. A apreciaçãoo desta mesma dimensão

a preferência dosos
utilizadores
manipulaçãoo
dososcontroles
“Controle”identificar
no DidaktosOnLine,
autores pela
verificaram
que
uti- da FlexQuest, dad

lizadores preferem
os comandos
operaçõessimples,
familiares
(browser)
a sua estrutura
baseada em e
hiperligacões
mais próximas
da navegação básica
em detrimento dos comandos integrados do portal DOL, devido a
um erro existente na navegação dos mini-casos para os casos.
Uma das grandes vantagens do portal DOL é sua pré-configuração para a construção e desconstrução dos casos em mini-casos,

159 Tecnologias na Educação

facilitando assim o trabalho dos professores ao prepararem um
novo projeto para ser utilizado pelos anos. Ribeiro, et al. (2009) reconhecem que a grande dificuldade de preparação da FlexQuest,
porque este pressupõe o domínio da programação de páginas em
HTML, e que mesmo sendo do domínio do grupo de investigadores
exigiu mais tempo de preparação para os mesmo conteúdos, casos
e recursos, em comparação com o tempo usado no DOL.

6. Perspectivas futuras sobre o uso das FlexQuest
Um dos próximos avanços que se faz necessário para a difusão e
uso efetivo da FlexQuest pelos professores e alunos é a criação de
uma plataforma que facilite a criação de projetos com estes pressupostos. Neste sentido, já se encontra em desenvolvimento uma
plataforma para este fim, e que deverá estar disponibilizada em
breve no portal SEMENTE. Mesmo assim, acreditamos que a FlexQuest já pode ser construída e utilizada de forma eficiente para a
abordagem do conhecimento em níveis avançado, visto que existe
atualmente muitos softwares de edição de paginas Web freeware e
de fácil utilização.
O objetivo da FlexQuest não é substituir a WebQuest, pois esta
tem como foco principal níveis iniciais e introdutórios do conhecimento, enquanto aquela está voltada para níveis avançado e construção flexível do conhecimento (FlexQuest).
Cabe ainda ressaltar, a necessidade de uma investigação cada
vez mais aprofundada, visando uma articulação dos modelos WebQuest e FlexQuest para um ensino integral em todos os níveis e
dimensões do conhecimento.
Por fim, é importante destacar que várias pesquisas estão em
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andamento no Brasil e em Portugal, utilizando e avaliando o modelo FlexQuest. Neste sentido, várias destas discussões podem ser
aprofundadas no portal SEMENTE - Brasil (www.semente.pro.br) e
na rede de discussão do Laboratório de Conteúdos Digitais - Portugal (http://labconteudosdigitais.ning.com/)
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1. Introdução
Um professor que pretenda cativar os alunos, implicando-os ativamente na sua própria aprendizagem, utilizando os recursos disponibilizados pela Web Social, necessita de reflectir para além do
tipo de ferramentas Web 2.0 a ser utilizado. Precisa de conceber e/
ou adaptar estratégias didácticas que possa implementar no sentido de atingir estes objectivos. Neste capítulo iremos apresentar
algumas estratégias de integração de uma das ferramentas da Web
Social – o Blog (espaço virtual) na sala de aula (espaço presencial).
No sentido de promover uma efectiva integração do espaço online no espaço presencial, exploraremos algumas estratégias promotoras da competência de questionamento do aluno utilizando
aqueles dois espaços de forma a que as tarefas e discussões iniciadas num possam ser continuadas no outro, num contínuo movi-
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mento pendular, expandido, no espaço e no tempo, o palco de interacção que é a sala de aula. Utilizamos, portanto, as perguntas
dos alunos como “elemento integrador” para ligar dois mundos que
costumam estar de costas voltadas: A sala de aula com alunos e os
alunos com a Web.

2. O Questionamento
A investigação sobre a estratégia de questionamento, por parte do
professor, na condução das actividades de aprendizagem já tem uma
longa história. Neri de Sousa (2006) apresenta uma vasta e interessante revisão da investigação desenvolvida ao longo do século XX
que aponta no mesmo sentido das conclusões apresentadas por Romiett Stevens em 1912, em “The Questions as a Measure of Efficiency in
Instruction: A Critical Study of Classroom Practice” onde se revelara que
os professores falam 64% do tempo da aula e que formulam duas a
quatro perguntas por minuto, o que levou esta investigadora a questionar: quando é que os alunos têm tempo para pensar?
Ainda hoje, estudos publicados revelam que a iniciativa do
questionamento em sala de aula é da responsabilidade do professor. O ritmo é impressionante, apesar de os professores não terem
consciência disso. Almeida e Neri de Souza (2010) encontraram resultados que traduzem esse questionamento contínuo por parte
do professor tal como mostraram Kerry (2002) ou Pedrosa de Jesus
(1991), entre outros autores em locais e períodos diferentes.
Tradicionalmente, o tipo de questionamento dirigido pelo professor segue um padrão descrito na literatura por Mehan (1979) citado por Scott, Mortimer, e Aguiar (2006), que se Inicia com a pergunta
do professor, à qual ao que Responde o aluno, concluído pelo Feedback
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do professor (IRF), iniciando-se novo ciclo com nova pergunta. Este
padrão implica, desde logo, um desequilíbrio na interacção professor/alunos dado que, em cada ciclo, o professor faz duas intervenções
(I e F), enquanto que o aluno faz apenas uma delas (R).
Na ausência da resposta desejada o professor reformula a pergunta, repete-a dirigindo a outro aluno ou responde ele próprio à
pergunta formulada. Sendo que muitas vezes a razão da falta de
resposta dos alunos é o escasso tempo que lhes é dado pelo professor para pensar na resposta, e que um ligeiro aumento do tempo
de resposta dado ao aluno aumenta a qualidade das suas respostas
(Almeida & Neri de Souza, 2010).
Mais relevante que o número é o tipo de perguntas que são feitas na aula. A categorização destas tem sido baseada em diversas
taxonomias, desde as que seguem os níveis cognitivos de Bloom até
às que seguem uma abordagem bipolar Abertas/Fechadas, Académicas/CTSA, Científicas/Não científicas entre outras. As perguntas
mais frequentes na prática docente são as de menor nível cognitivo
– fechadas, que apela à recordação de factos, com resposta única
e previsível e académicas, ou seja, focadas em aspecto exclusivamente científico escolar alheios a realidade cotidiana dos alunos,
ou ainda focadas em conteúdo não-científico como a gestão das
interacções da turma (por exemplo: para chamar a atenção ou
orientar os trabalhos). Os alunos tendem a reflectir o padrão de
questionamento dos professores, em termo de qualidade, mas com
menor número de perguntas. Segundo a literatura, os professores
formulam, em média, três perguntas por minutos enquanto os alunos formulam uma pergunta por semana em sala de aula.
O foco da investigação tem vindo a deslocar-se progressiva-
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mente do professor para o aluno. Estes estudos têm mostrado que o
facto de os alunos serem encorajados a formular perguntas escritas
e/ou orais estimula a sua capacidade de pensar. Considerando que
a construção do conhecimento implica reflexão, as perguntas dos
alunos podem ser um indicador da organização ou reorganização
do seu conhecimento individual (Neri de Souza & Moreira, 2007).
A avaliação contínua das perguntas dos alunos, e da interpretação que o professor delas faz, implica frequentes ajustamentos
da planificação didáctica (Neri de Souza, Moreira, 2009), permitindo desta forma que o aluno se sinta também responsável pelo
que se passa na aula, a que não vai apenas assistir, pois as perguntas que formula vão sendo trabalhadas pela turma, numa aproximação ao conceito de planificação colaborativa proposta por
Beane (2002, p. 58).
É interessante constatar que diversos estudos (Blanchette,
2001; Neri de Souza & Moreira, 2007, 2009; Waugh, 1996) apontam
para uma mudança na atitude dos alunos quando são utilizadas
ferramentas de comunicação assíncrona online: fazem mais perguntas do que o professor.
Visando a utilização do questionamento nesta integração, recordamos as sugestões de Neri de Souza, Watts e Moreira (2008)
quando apresentam seis princípios que deverão guiar a implementação de uma estratégia de incentivo ao questionamento suportados em plataformas informáticas:
i. deve ser considerado um período de tempo razoável para os
alunos ganharem confiança na formulação de perguntas e
na familiarização com a solução informática de apoio ao trabalho;
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ii. se o professor pretende formular perguntas-chave estas deverão ser previamente pensadas, bem como os momentos da
sua apresentação;
iii. uma boa preparação dos alunos numa fase inicial poderá ser
facilitada por tarefas orientadas onde é requerida a formulação de um determinado número de perguntas;
iv. o feedback do professor é fundamental neste contexto de diálogo;
v. a formulação colaborativa de perguntas é uma ferramenta
importante para fomentar uma aprendizagem activa;
vi. a revisão das perguntas e sua reformulação criam condições
para melhorar a competência de questionamento.
Neri de Souza e Moreira (2009) constataram que o tipo de questionamento efectuado pelos alunos é diferente consoante o ambiente em que decorre o processo de ensino e aprendizagem. Assim, segundo a investigação destes autores, o questionamento presencial
oral revelou-se como o de mais baixo nível cognitivo, seguindo-selhe o das perguntas escritas em ambiente presencial, enquanto que
as perguntas colocadas nos fóruns de discussão online são as que revelaram maior nível cognitivo. Admitem que este aumento da qualidade das perguntas possa estar relacionado com o maior tempo
de reflexão que um ambiente assíncrono pode proporcionar, para
além das interacções estabelecidas entre professor e aluno nas solicitações de reformulação, refinamento e reorientação das perguntas
aí colocadas, favorecendo assim um aprofundamento do objecto de
questionamento. Concluíram também que o ambiente online foi, naquele estudo, mais propício ao questionamento do que o ambiente
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presencial, possivelmente pelo maior conforto decorrente da ausência de exposição directa aos colegas e ao professor e ao esbatimento
de inibições. Com efeito, na dimensão online, verificaram um maior
número de perguntas dos alunos do que dos professores, sendo este
um padrão inverso do que ocorre em sala de aula.
Baseados nestes resultados, julgamos que trabalhar a competência de questionamento nos alunos poderá constituir um interessante elo de integração do blog (espaço virtual) na Sala de Aula
(espaço presencial).

3. Blogofera Educacional
O termo Web-log ou Blog, proposto por Jorn Barger em 1997, pode ser
descrito, de forma muito genérica, como uma página na Web, com
características de registo diário, constituindo-se como num espaço
aberto a todos, onde as mensagens (posts) e os comentários são mostrados e arquivados por ordem cronológica inversa.
A facilidade de utilização das ferramentas de criação e alojamento de blogs permitiu a sua expansão, dado que qualquer pessoa pode
publicar, dando-se a conhecer ao mundo, e receber comentários de
outros aos seus escritos, fotos, etc. Esses milhões de blogs são conhecidos como a Blogosfera.
No contexto da educação e formação, os blogs podem ser utilizados de diversas formas, seja como recursos externos, criados e mantidos por agentes externos ao mundo Académico ou Escolar, mas que
por apresentarem qualidade, actualidade e rigor científico adequados podem ser explorados no ensino – Blogs Educacionais – como os
defineM Gomes e Silva (2006), seja como recursos criados dentro da
instituição de ensino visando objectivos e actividades directamente
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ser explorados no ensino - Blogs Educacionais – como os defineM Gomes e Silva (2006), seja
como recursos criados dentro da instituição de ensino visando objectivos e actividades
directamente relacionados com o contexto escolar – Os Blogs Escolares.
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Partindo do blog escolar como recurso pedagógico, onde o professor procura estimular os
alunos colocando informação e links para outros blogs credíveis e actualizados, passando pelo
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blog do aluno, ou grupo de alunos, como resposta à solicitação do professor, visando o
desenvolvimento de competências diversas — utilização das Tecnologias da Informação e da
Comunicação (TIC) em contexto, pesquisa e selecção de informação, escrita e publicação de
informação (Gomes & Lopes, 2007) — até à construção e dinamização do blog da Turma,

Partindo do blog escolar como recurso pedagógico, onde o
professor procura estimular os alunos colocando informação e
links para outros blogs credíveis e actualizados, passando pelo
blog do aluno, ou grupo de alunos, como resposta à solicitação
do professor, visando o desenvolvimento de competências diversas — utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação
(TIC) em contexto, pesquisa e selecção de informação, escrita e
publicação de informação (Gomes & Lopes, 2007) — até à construção e dinamização do blog da Turma, onde professores e alunos
partilham essa responsabilidade alargando-se o espaço da sala de
aula ao ciberespaço.
As potencialidades pedagógicas dos blogs podem ser resumidas,
de acordo com Luehmann e Frink (2009), nos seguintes aspectos:
• os materiais ficam disponíveis online para consulta e estudo
ao longo do tempo, o que permite aos alunos aperfeiçoarem
o seu trabalho;
• a sua estrutura encoraja e permite a integração de diversos
recursos (por exemplo: fotos, vídeo, site) que oferecem um
apoio à argumentação e à reflexão que os alunos podem fazer
sobre determinado aspecto em discussão;
• oferecem um palco para levar a interacção para fora da sala
de aula;
• incentivam à leitura e crítica dos posts colocados pelos participantes;
• são eminentemente públicos, permitindo que o trabalho dos
alunos possa ser escrutinado por uma audiência bem mais
vasta do que aquela que habita o tradicional espaço de aula.
Destas potencialidades pedagógicas poderemos assumir como
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possível desenvolver estratégias que permitam uma integração
destes dois espaços (virtual e presencial) promovendo a participação dos alunos através do questionamento na construção do conhecimento num blog de Turma.

3. Estratégias de Integração
As estratégias de integração do espaço virtual ao espaço de sala de
aula (presencial) podem ser implementadas segundo três modos:
i. iniciadas no espaço virtual,
ii. iniciadas no espaço presencial,
iii. iniciadas em ambos os espaços.
É importante notar que as estratégias iniciadas em qualquer
que seja o espaço devem ser prolongadas para o outro espaço se
quisermos uma integração efectiva destes espaços de ensino e
de aprendizagem. Outro principio importante nesta integração é
aquele que privilegia no inicio do ano escolar as estratégias iniciadas em sala de aula, uma vez que tradicionalmente o professor tem
mais domínio deste espaço e existe maior probabilidade de incentivar a adesão dos alunos à estratégia quando ela se prolongar para
o espaço virtual, ou seja, para o espaço para além das fronteiras da
escola em termos espaciais e temporais.
O grande desafio destas estratégias é encontrar um elemento integrador que atue tal como uma partícula de comunicação entre estes dois espaços: A – aula e B – blog. Ora, acreditamos que as perguntas dos alunos e do professor podem ser o elo para interligar de forma
perceptível e coerente as estratégias de integração que se queira
implementar. A seguir apresentamos exemplos de como o professor
pode criar estratégias nos três modos anteriormente descritos.
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i. Iniciadas em sala de aula
É muito importante que o professor crie um ambiente afectivo de
confiança de modo a que os alunos não sintam receio em fazer perguntas, seja de forma oral ou por escrito.
Estratégia 1 – (A–B–A–B) – Momentos de pausa para escrever
perguntas. Durante a aula, são efectuadas curtas interrupções
de 1 a 2 minutos, durante as quais os alunos são convidados
a reflectir sobre o assunto em estudo e a escrever duas perguntas/dúvidas sobre esse conteúdo numa folha de registo
própria. Recolhida a folha de perguntas o professor selecciona uma ou duas para responder na aula, remetendo as outras
para serem respondidas no blog ou na aula seguinte. A escrita
das perguntas no blog pode ser inicialmente da responsabilidade do professor e, à medida que o aluno vai desenvolvendo
as suas competências de bloguista, assumirá essa tarefa.
Estratégia 2 – (A–B) – Jogo de cartas um contra um, ou entre
grupos, visando desbloquear a formulação de perguntas, elaboradas sobre uma fonte de informação (texto, vídeo, fotografia …) e ajudar a diferenciá-las entre si do ponto de vista
da exigência cognitiva.
Criámos um conjunto de cartas com perguntas genéricas para
serem completadas pelos jogadores, sendo o objectivo o de escrever
o maior número possível de perguntas (com princípio, meio e fim)
sobre um determinado tema em estudo. As perguntas deverão ser
iniciadas de acordo com as perguntas genéricas escritas nas cartas
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num determinado período de tempo. Após a análise do material
informativo, inicia-se o jogo com a distribuição de 5 cartas a cada
jogador, que deverá seleccionar uma para desafiar o oponente à
formulação das perguntas na folha do jogo. Ao fim de algumas rodadas de jogo, procede-se à validação e ao somatório dos pontos de
cada pergunta completa e é apurado o vencedor.
Estas perguntas podem ser colocadas no blog com o objectivo de
permitir uma discussão mais alargada entre os membros da turma
no sentido de escolher as melhores, ou as perguntas mais criativas.
Estratégia 3 – (A–B) – Solicitar a escrita, nos testes de avaliação, de perguntas dirigidas a cientistas, profissionais de
saúde, etc. Um especialista, agente externo à turma, poderá
responder às questões dos alunos no blog.
Na análise das perguntas, os próprios alunos discutem da pertinência de se colocar determinada pergunta a um especialista, ao
mesmo tempo que podem interagir com pessoas fora do círculo
normal de sala de aula.
Estratégia 4 – (A–B–A–B) – Perante um texto, um vídeo ou um
trabalho laboratorial, organizar grupos de 2-3 alunos e seguir
os seguintes passos: a) escrita individuai de perguntas, b) selecção em grupo da “melhor” pergunta seguida de reescrita
da pergunta apresentada como a pergunta do grupo. O portavoz do grupo fica responsável por colocar a pergunta no blog.
Esta pergunta poderá ser respondida por qualquer elemento
da turma no blog ou regressar à sala na próxima aula.
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ii. iniciada no espaço virtual
Estratégia 5 – (B–B–A–B) – Post colocado pelo professor, aluno
ou grupo de alunos com perguntas para os colegas responderem no blog ou desafio para colocarem perguntas sobre
o post, que serão depois trabalhadas na aula. O conteúdo do
post poderá ser diverso: um texto produzido pelo grupo, um
relatório de uma actividade experimental, imagens recolhidas de uma actividade experimental, um trabalho de investigação individual, formulário para recolha de opinião, um
vídeo existente em plataformas como Youtube.
Estratégia 6 – (B–B–A–B) – Post colocado sobre uma temática, por
exemplo: Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) ou
Bioética, com desafio ao aluno para o assumir de determinada
posição (a favor ou contra), argumentando, contra-argumentando e questionando a visão do outro grupo.
iii. iniciadas em ambos os espaços
Estratégia 7 – Question-Phone – O professor disponibiliza um
número de telefone para onde os alunos podem enviar mensagens com perguntas no momento das aulas (dentro da sala
de aula, saída de campo, visita a uma exposição ou centro de
ciência) ou posteriormente para obter esclarecimentos. Estas perguntas podem ser trabalhadas na aula ou no blog.
Estratégia 8 - A utilização do blog na sala de Aula – O professor
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leva os alunos para uma sala com computadores, ou utiliza os
computadores portáteis que hoje em dia existem nas escolas.
Este conjunto de estratégias poderão permitir modificar a prática em sala de aula em qualquer área do conhecimento: i) incentivando o trabalho dos alunos com as TIC, ii) promovendo seu papel
activo na formulação de perguntas e procura de respostas e, decorrente da integração das perguntas dos alunos, iii) influenciando a
planificação didáctica do professor.

4. R elato de uma investigação
Estamos a desenvolver uma investigação no âmbito do doutoramento do segundo autor, na Universidade de Aveiro, na qual se avalia a integração do blog na promoção da aprendizagem activa das
ciências desenvolvendo a competência do questionamento como
“elemento integrador” dos dois ambientes (sala de aula e blog), com
duas turmas do 9° ano (14-15 anos) na disciplina de Ciências Naturais tendo, para o efeito, sido criado o blog de turma http://blogs.
ua.pt/mentescuriosas.
Um inquérito inicial revelou que estes alunos são utilizadores
regulares da internet, se bem que preferencialmente fora das aulas e fora da escola (63% destes alunos não acedem à internet nos
computadores da escola, fazendo-o, no entanto, regularmente em
casa). Verificou-se que a grande maioria é utilizadora regular da
internet fora da escola (63% acedem diariamente e 21% de quatro a
seis vezes por semana).
Desde Outubro de 2009, foram sendo introduzidas gradualmente algumas das estratégias acima referidas, tendo as estratégias 1,
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2, 4, 5 e 8 sido acolhidas com interesse pelos alunos, que se tornaram bastante participativos na formulação de perguntas na aula.
O trabalho desenvolvido no blog revelou alguma resistência dos
alunos em assumirem a importância de visitar regularmente o blog
para participar, além de dificuldades no acesso ao blog (esquecimento de passwords) e na colocação de posts no Wordpress. Com dois

blog (39,5 %). As actividades de escrita no blog, foram sujeitas a análise de conteúdo com

meses de trabalho, podemos verificar que, dos 38 alunos envolvidos,

recurso a um
software
de análise
qualitativano
(NVivo),
sintetizadas
no gráfico 1. de esapenas
15 alunos
escreveram
blog (39,5
%). As actividades

crita no blog, foram sujeitas a análise de conteúdo com recurso a um
software de análise qualitativa (NVivo), sintetizadas no gráfico 1.

Gráfico 1 – Tipos de actividades que os alunos realizaram no blog da turma nos
primeiros
meses
deda
trabalho.
Gráfico 1 – Tipos de actividades quedois
os alunos
realizaram
no blog
turma nos dois primeiros meses de trabalho.
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Uma outra explicação possível para esta grande diferença do número de respostas de aluno
relativamente ao professor é que ela poderá estar a espelhar a integração das perguntas dos
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alunos na planificação da aula pelo professor para serem trabalhadas e respondidas
presencialmente. Os comentários revelam a componente de interacção social com elogio das
intervenções e do layout do próprio blogue; Os posts dos alunos resultaram de trabalhos
iniciados na sala de aula, que depois foram levados para o blog.

Uma outra explicação possível para esta grande diferença do
número de respostas de aluno relativamente ao professor é que ela
poderá estar a espelhar a integração das perguntas dos alunos na
planificação da aula pelo professor para serem trabalhadas e respondidas presencialmente. Os comentários revelam a componente de
interacção social com elogio das intervenções e do layout do próprio
blogue; Os posts dos alunos resultaram de trabalhos iniciados na sala
de aula, que depois foram levados para o blog.
Estes dados permitem-nos olhar para as estratégias já implementadas e orientar, no decorrer do ano lectivo, os desafios e a organização do trabalho dos alunos de forma a permitir um maior tempo de
utilização do blogue para a comunicação escrita entre os participantes. Tratando-se de um ensino presencial, onde o blog surge como um
prolongamento deste, teremos de proporcionar mais vezes a oportunidade de trabalhar no blog em sala de aula, de forma a permitir que
os alunos com competências menos desenvolvidas na utilização das
ferramentas informáticas possam ganhar mais autonomia.
A internet ainda não é percepcionada pela maioria dos professores e alunos desta faixa etária como um local onde se pode ensinar e
aprender. Concordamos com Moran (s/d[online]) quando afirma que:
“Ensinar com as novas mídias será uma revolução, se mudarmos
simultaneamente os paradigmas convencionais do ensino, que
mantêm distantes professores e alunos. Caso contrário, conseguiremos dar um verniz de modernidade, sem mexer no essencial. A
Internet é um novo meio de comunicação, ainda incipiente, mas
que pode ajudar-nos a rever, a ampliar e a modificar muitas das
formas atuais de ensinar e de aprender”.
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