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Editorial
A presente edição da revista Tecnologia Educacional destaca cinco artigos que enfocam
diferentes aspectos de áreas do saber e de temas regionais, mantendo sua característica de
abrangência.
O primeiro " Tecnologias com criatividade e humanismo: uma integração possível,
capaz de gerar boas práticas" possibilita reflexões da importância das inovações para geração
do conhecimento.
Logo depois é possível se conhecer "A utilização da internet nas escolas municipais de
Curitiba", num importante relato de vivências numa das mais importantes capitais de unidades
da federação.
O terceiro artigo "Contribuição ao Processo de Ensino-aprendizagem em
Farmacognosia: Desenvolvimento de um CD-ROM Interativo" evidencia, ao lado de um tema
deveras interessante, os mecanismos de produção de uma mídia digital tão em uso num
mundo moderno.
O penúltimo texto nos transmite a "Gestão Organizacional X Educação a Distância:
Gestão da EAD na Faculdade Ideal – FACI" dando uma completa dimensão do processo de
administração em uma jovem instituição de educação superior situada no Estado do Pará.
Por fim, a revista Tecnologia Educacional nos mostra a "Mediação pedagógica:
contribuição dos objetos digitais de aprendizagem para o ensino".
A opção adotada pela Associação Brasileira de Tecnologia Educacional em transformar
o periódico em revista digital, permite que se ampliem os horizontes de acesso.
Essa é uma das mais importantes virtudes da rede mundial de computadores que
encurta as distâncias e democratiza o conhecimento.
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Tecnologia com criatividade e humanismo: uma
integração possível, capaz de gerar boas práticas
Technology with creativity and humanism: a
possible integration, capable of generating good
(1)

Paulo C. Bittencourt
(2)

Fernando S. Mota

Resumo. O impacto das novas tecnologias numa sociedade - a “aldeia
global” [Mc Luhan,1969]constitui-se, sem dúvida alguma,no grande
desafio para melhor conhecermos todas as relações envolvendo o homem
e o ambiente. Em geral, os especialistas discutem esta complexa temática,
desviando seu foco de um plano principal para um plano secundário.
Como resultado, tecnolgia e criatividade ficam distantes do senso de
humanismo, o qual deve estar associado ao homem. 0este artigo,
pretendemos mostrar como tecnologia, criatividade e um novo conceito
de humanismo podem conviver conjuntamente, preservando-se suas
funcionalidades originais e proporcionando boas práticas.
Palavras Chaves: tecnologias, criatividade, conceito de humanismo
Abstract. The impact of the new technologies in a globalized society - the
“global village” [Mc Luhan,1969]is, without any doubt, the great
challenge to better understand all the relationships involving the man and
the environment. Usually, expertises discuss this complex subject,
deviating its focus from the main plane to a secondary plane. As a result,
creativity and technology remains distant from the humanistic sense,
which should be part of the man’s essence. In this article we intend to
show how technology, creativity and a new concept of humanism, can live
together, preserving their original features and providing good practices.
Key words: technologies, creativity, humanistic sense

1. Introdução
Conceitos tão abrangentes e de difícil análise, como os de tecnologia, criatividade e
humanismo, exigem uma detalhada análise de casos, seguida da busca de eixos comuns,
objetivando estabelecer uma plataforma de referência, por exemplo, para o uso das novas
Tecnologias na Educação. “Um dos aspectos enfatizados por diferentes autores, é a
necessidade de mudança de paradigma, no sentido de se utilizar tais tecnologias de maneira a
favorecer a construção do conhecimento, a cooperação, a negociação, a autonomia, a reflexão
e a crítica. Desta forma, muda o papel do professor, que deixa de ser um repassador de
informações, para atuar como um mediador do processo, bem como incentivar seus alunos a
serem mais independentes e responsáveis por sua própria aprendizagem” [DA SILVA,
Christina M.T. e DE AZEVEDO, Nyrma S. N., 2005].
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2. Tecnologia, Criatividade e Humanismo - Antecedentes
2.1 Tecnologia - A expressão tem origem no grego (τεχνη = Ofício + λογια = Estudo).
Em sua forma mais ampla, está associada a “como fazer algo, e com que tipo de material”.
Envolve, de forma articulada, e abrangência diversificada, conhecimentos de natureza técnica
e científica, bem como as ferramentas, processos e bens em geral, criados ou desenvolvidos a
partir destes conhecimentos. Se, por um lado, a Ciência preocupa-se em estudar a natureza,
em conformidade com um dado método científico, a Tecnologia preocupa-se com a aplicação
do conhecimento científico, objetivando atingir um determinado resultado de natureza prática.
Podemos, por exemplo, associá-la: à um determinado método ou processo de construção e
trabalho; à aplicação de uma dada parcela de recursos, objetivando solucionar um
determinado problema; à descrição do grau de conhecimento geral e específico de uma dada
cultura; a técnica de combinação de recursos objetivando, com base no estado atual do
conhecimento, desenvolver um produto pré-estabelecido, segundo uma determinada diretriz
político-econômica; às técnicas, métodos, conhecimentos, ferramentas, materiais, processos,
máquinas em geral e soluções, de toda ordem, capazes de resolver problemas gerais e
específicos. A Tecnologia pode, também, ser considerada como tendo “raízes” nas Ciências
Físicas e Naturais, visto que o homem, desde os primórdios, ainda que não tenha tido, em
muitos momentos, a preocupação de entender a Tecnologia como resultado de conhecimentos
agregados e, por conseqüência, fonte de lucro, esforçou-se sempre para desenvolver soluções
criativas e capazes de dar novos rumos à sociedade da qual é parte integrante. O “saber fazer”
(“savoir-faire” / “know-how”), constituiu-se, na verdade, na ação precursora natural daquilo
que hoje entendemos como tecnologia, e que possibilitou significativos avanços em
inúmeros campos do conhecimento como, por exemplo, na implementação permanente de
novos sistemas de difusão do saber, do pensar e do fazer, na busca contínua por um
desenvolvimento sustentável. Como decorrência da geração da Tecnologia e do surgimento
dos Processos Tecnológicos, temáticas e expressões transversais passaram a fazer parte deste
complexo cenário. Podemos, por exemplo, citar: Propriedade Industrial, Propriedade
Intelectual, Invenção, Descoberta, Patente, Registro, Marca, Modelo de Utilidade, Modelo
Industrial, dentre muitas outras, cada qual com significados bastante diversificados.
2.2 Criatividade - Etimologicamente, optamos por concordar com a corrente
majoritária a qual, em sintonia com a maioria das línguas de origem ocidental, classifica a
expressão como derivada do latim creatus, que significa criar (“creatus est” = foi
criado/eleito/nomeado). Intuitivamente, fomos “induzidos” a associar criatividade à trabalho
criativo. Sob esta ótica, uma escultura, uma peça musical, uma cena teatral, dentre outras
ações, eram chamadas de criatividade, por envolverem originalidade e praticidade, embora, na
realidade, enquadrem-se como resultados de um trabalho. Se focarmos a atividade criativa
associada à criatividade, podemos dizer que é sinônimo de produzir ou oferecer algo parcial
ou totalmente inédito, de investir num modelo pré-existente, aperfeiçoando suas propriedades
originais, de imaginar possibilidades de mudanças para situações até então desconhecidas ou,
ainda, de observar e analisar o comportamento de algo, sob novas óticas, diferentes das
convencionais. A partir destes exemplos, podemos elaborar uma matriz da atividade criativa,
com quatro eixos-chave, a saber: o ambiente criativo, o processo criativo, o produto criativo e
a pessoa criativa [Rhodes, 1961]. Muitos pensamentos poderiam aqui ser reproduzidos, dentro
de uma ordem cronológica, para demonstrar como a sociedade procurou interpretar, sob
múltiplas óticas, o conceito da expressão criatividade. Os legados deixados pelas civilizações
grega, romana, chinesa, hindu, egípcia, inca, maia, dentre muitas outras, no campo da
escultura, da pintura, do teatro, da poesia, da arquitetura, da música, da dança, da astronomia,
dos produtos e bens elementares, são um testemunho de que, ainda que com outras
expressões, com ou sem a chamada liberdade, sob regras ou não, falava-se a mesma
linguagem, chegando a resultados hoje considerados extraordinariamente criativos. É
impressionante a riqueza de espaços de discussão proporcionados pela expressão criatividade.
A “predisposição” para a criatividade tem sido extensivamente discutida. Um alto grau de
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inteligência implica numa condição necessária, mas não suficiente, para que haja, associado,
um alto índide de criatividade [TORRENCE, 1974]. É importante aqui destacarmos que,
ainda que muitas vezes associadas a um eixo comum, as expressões criatividade e inovação
tem significados bem diferentes. Enquanto a primeira está associada ao ato de produzir novas
idéias e ações, a segunda refere-se ao processo de gerar e aplicar cada uma delas num
determinado ambiente, devidamente contextualizado. A inovação começa com idéias criativas
[AMABILE et. al,1996]. Talvez seja necessária a coragem de darmos um “salto no escuro”,
quebrando paradigmas clássicos, convivendo com o desordenado, para melhor entedermos a
ordem e a razão das sequências criativas.
2.3 Humanismo - A expressão humanismo leva-nos, na verdade, a admitir a formação,
cronologicamente distribuída, de muitas “escolas”, bem distintas em suas essências, focadas
em valores e ideais os quais tem, como cenário de fundo, a celebração do homem em todas as
suas modalidades. Dentre elas, podemos destacar, de forma geral, duas, a saber: o humanismo
Renascentista e o humanismo Filosófico. O primeiro, tem como referência o
“antropocentrismo” (o homem o centro de tudo), em oposição ao “teocentrismo”(Deus é o
centro de tudo). Traz consigo uma série de “sub-pensamentos” derivados, tais como, o
individualismo, o neoplatonismo, o racionalismo, e o otimismo, dentre outros. Nasceu a partir
de um movimento de intelectuais e pesquisadores, os quais, entre o final do século XIII e
meados do século XVII, decidiram manifestar um interesse especial pela leitura de textos
clássicos, escritos em latim e grego, fazendo renascer uma nova era de pensamentos, com
reflexos diretos na cultura, na sociedade, na religião, na política, na ciência e na economia,
dentre muitas outras. Era o movimento Renascentista, fronteira entre a Idade Média e a Idade
Moderna. Por proporcionar uma redescoberta, fundamentada nas referências culturais da
antiguidade clássica, o humanismo renascentista fez surir também o naturalismo. Sua lógica
caracterizava-se numa frontal contraposição à escolástica, um aprofundamento da dialética, e
vertente tradicional da Filosofia medieval, que teve seu início no século XI, com fortes traços
da doutrina da Igreja e dos valores morais e espirituais da Cristandade, com foco na Fé. Os
escolásticos ensinavam a arte nas escolas medievais, o que incluia o trivio (retórica, gramática
e dialética) e o quadrívio (geometria, astronomia, música e aritmética). Fé e Razão passam a
ser as diretrizes deste pensamento escolástico, tendo Tomás de Aquino (século XIII) e
Agostinho de Hipona (século IV) como seus grandes destaques. O segundo, como movimento
social organizado, remonta às décadas de 20 e 30, com marcantes ações, inclusive de
lançamento de um manisfeto humanista, na Universidade de Illinois/EUA. Mais
recentemente, em 1952, foi criada a International Humanist and Ethical Union (IHEU), uma
organização que abriga, em nível mundial, múltiplas correntes de pensamento, de cunho
humanista, ponto de partida para a criação e fortalecimento de novas células. Segundo ela, por
exemplo, “o humanismo significa uma atitude de vida ética e democrática, na qual os seres
humanos tem o direito e a responsabilidade de dar sentido e forma às suas próprias vidas.
Defende a construção de uma sociedade mais humana, através de uma ética baseada em
valores humanos e outros, dentro do espírito da razão e da livre investigação, por intermédio
das capacidades humanas naturais. Não aceita Deus, nem visões sobrenaturais da realidade.”
[IHEU By Law, 1952].

3. Tecnologia, Criatividade e Humanismo: uma integração possível, capaz
de gerar boas práticas
Entre os conceitos associados às expressões Tecnologia, Criatividade e Humanismo, há
uma complexa “metarede” de transversalidades as quais apontam-nos para um certo grau de
articulação porem, não necessariamente, uma integração. Por vezes notamos um conflito
central o qual, historicamente, é quase comum - "religiosidade & não religiosidade". Se
observamos os legados deixados pelas civilizações antigas, conseguimos perceber que tudo
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aquilo acontecia, harmoniosamente, independentemente de regras gerais ou específicas, e
portanto de forma articulada e integrada. As legiões de pesquisadores e turistas, mundo afora,
procuram nos Muses de Arte Antiga, nas Biliotecas (inclusive virtuais), e em fontes similares,
a resposta para uma pergunta simples: "Será que tratava-se de super-raças ou extra-terrenos,
simplesmente por serem criativos"? O belo nascia sem sofisticação, e tanto fazia ser ou não
ser uma nova tecnologia, era classificada como algo que fazia bem ao corpo e à alma, ou que
proporcionava prazer ao ser humano, fazendo com que este se sentisse útil ao seu semelhante.
A música sempre exerceu fascínio sobre todos os mundos. Ela é universal, tal como o canto
do galo anunciando o nascer do dia. Os sons da natureza em geral, agentes emocionais,
familiares, profissionais, financeiros, sociais, culturais, filosóficos, religiosos e políticos,
dentre muitas outras situações, sempre exerceram significativo poder sobre os compositores.
Quem não se lembra, por exemplo, das bandas de música ou dos corais em seus colégios,
cujas melodias e letras permanecem até hoje vivas nos "endereços de memória" de cada um?
O fim de muitas destas "delícias" do passado, abolidas por "decretos", sem que,
aparentemente fossemos consultados, é uma prova evidente da falta de criatividade e da perda
do sentimento de valorização do homem em todas as suas expressões, uma demonstração
clara da desumanização em nome do “pseudo-moderno”. As escolas ficaram mais "vazias" e,
por consequência, seus egressos mais secos e menos humanos. Parece que dá-se um espaço
gradativamente maior às novas tecnologias que tragam resultados ditos “imediatos e menos
dispendiosos”. O que dizermos quando ouvimos “o velho não presta", deve ser
trocado/substituído pelo "novo"? Será que “savoir-faire” teria virado, subitamente, sinônimo
de “savoir-changer”? Quantos idosos, detentores de extraordinários manaciais de
conhecimento adquirido, seriam capazes de proporcionar, aos mais jovens, mediante o uso
adequado das modernas tecnologias, subsídios para uma rica memória áudio-visual, de tudo
aquilo que vivenciaram, e que nenhum meio de comunicação ou recurso tecnológico poderá
simular? O esporte une multidões mundo afora, em todas as suas modalidades, em torno de
seus "ídolos" (individuais ou coletivos), sendo capaz, inclusive, se adequadamente utilizado,
provocar um cessar fogo diante de graves convulsões sociais. Como exemplo, podemos citar a
presença da Seleção Brasileira de Futebol, em passado recente, no Haiti. Massas incalculáveis
de humanos, que até então encontravam-se em guerra civil declarada, deixaram suas armas de
lado para, muitas vezes pendurados em árvores, por vários dias consecutivos, apreciarem seus
“ídolos”, esquecendo literalmente o ódio, substituindo-o, misteriosamente, por amor e
admiração ao seu semelhante. Uma atitude, quem sabe Humanista, porem não completamente
parte/resultado de um Movimento Humanista estruturado. Curioso é que alguns deste ídolos
não são dotados de um embasamento cultural consistente, mas possuem o "know-how", o
"savoire-faire", a "tecnologia", para transformar movimentos que qualquer um pode,
teoricamente fazer, em ações que poucos conseguem executar, proporcionando grandes
vitórias (produtos finais). Afinal, o jogador brasileiro, sub-conjunto de seu povo, é "criativo".
Criatividade adquirida a partir da necessidade imperiosa de sobreviver em circunstâncias
adversas. Curioso observarmos que "padrões" (vestir-se, falar, comportar-se, dentre outros),
estabelecidos por alguns segmentos da chamada "mídia", bombardeiam dia e noite o cidadão,
por intermédio de todas as novas tecnologias da informação e da comunicação
("desumanizadas"), invadindo sua privacidade familiar, e impelindo-o, como por instinto,
desenfreadamente, a consumir mais e mais, a frequentar os lugares ditos “da moda”, a vestir
as roupas “etiquetáveis”, a falar um idioma único, quando não mesclado de expressões
estranhas ao seu. Seria isto uma ditadura da tecnologia empregada sem humanismo, no
sentido amplo e irrestrito? Custa acreditarmos que tantos aparatos, resultado de consideráveis
investimentos em ciência e tenologia, sejam usados de forma tão desvirtuada. Assim vejamos,
por exemplo, uma rede mundial de comunicação, empregando sofisticadas tecnologias da
informação
e
da
comunicação,
oferecendo
a
seus
"usuários",
muitos
"assinantes/contribuintes", o triste espetáculo do primeiro tiro dado por um dos lados em uma
guerra sangrenta, cujo início é anunciado com antecedência, aos quatro cantos, com precisão
de dia e hora, como se fosse um grande espetáculo circense. Chegam a dizer "senhoras e
senhores, vamos aguardar o primeiro clarão que significa o início do sensacional embate".
Alguns meios de comunicação, muitas vezes e infelizmente, a serviço da banalização da
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informação, acabam, sem que percebam, fazendo com que a a História ganhe um coadjuvante
contrário, o qual é capaz de narrá-la exatamente pela porta dos fundos da casa do humanismo,
trasformando-a em notícia sensacionalista, unicamente para alvancar índices de audiência.
Alguns políticos, representantes do povo, ao invés de formularem políticas públicas de
valorização da tecnologia a serviço do homem, com ética, elaboram projetos pouco criativos
e propostas as quais, por mostrarem-se descabidas, acabam por transformarem-se em anedotas
no irreverente imaginário popular. A classe artísitica, em especial, não os poupa. Aqui a
dúvida: arte e irreverência, juntas, seriam uma reconstrução do Renascimento? Quem ainda
não ouviu a frase "fulano não morre tão cedo, pois vive no mundo da lua - é artista!" ou ainda,
"nada abala cicrano, nem um invento genial". Aqui perguntamos: será que o significado de
"invento genial", utilizado pelos defensores de um rígido mercado tecnológico, é aplicavel
linearmente para todos os seres humanos? Por que a discriminação e o medo em relação aos
chamados "artistas"? Afinal a arte que dominam é capaz de derrubar fronteiras e afetar, em
suas múltiplas manifestações, o pensamento, o conhecimento e a ação (Pensar, Saber e
Fazer), e assim deveria ser, pelo contrário, um dos baluartes da construção da cidadania. No
âmbito da Escola, por exemplo, a formulação de currículos para o ensino profissional, onde
não haja a integração entre as disciplinas de conhecimento geral com as de conhecimento
específico, cria um grave "abismo", o qual dissocia os conceitos como filosofia, psicologia,
sociologia, música, direito, história, geografia, literatura, línguagem, desenho, matemática,
física, química, língua estraneira, dentre outros, dos conceitos tecnológicos, abrindo espaço
para a formação de um cidadão não crítico e não reflexivo, e portanto desprovido de uma
visão humanista e racional. É inegável, científicamente falando - e por que considerar isto
assunto polêmico? - a grande influência que a religião oferece na recuperação de indivíduos
portadores de diversos tipos de desvios comportamentais, proporcionando, em larga escala,
integração dos mesmos à sociedade da qual, sem desejarem, fora desgarrados. Recentes
estudos comprovam que os médicos cada vez mais são obrigados a admitir que a fé constituise em poderosa ferramenta para amenizar os sofrimentos de muitos pacientes. Sonhamos,
quem sabe, com a real possibilidade de empregarmos nossa rica e diversificada cultura para,
após transportá-la à determinadas regiões do Planeta, as quais vivem em constantes conflitos
de múltiplas origens, virem a atuar como “sedativos humanísticos”, capazes de gerar um
clamor pela paz e pelo amor, tal como aconteceu no Haiti, conforme anteriormente reportado.
Preferimos continuar apostando na perfeição da inteligência humana, sob algum tipo de
iluminação de qualquer ordem/natureza, e no uso de ferramentas construtivas para, com ética
e respeito aos valores, criar novos patamares de pensamento e ações concretas, capazes de
transformar com amor, uma sociedade globalizada, porem ainda extremamente excludente.
Que surja uma nova ordem, onde ódio, rancor e violência sejam expressões em desuso, e
Tecnologia, Criatividade e Humanismo, sem rótulos de qualquer natureza, divirjam
conceitualmente, porem, respeitosamente, articulem-se e integrem-se. Acreditamos, sem
nenhum privilégio para a categoria dos professores/educadores, que a grande alavanca para
tudo isto está na Educação, principalmente na chamada Educação Profissional, a qual, desde
os seus primóridos, tem por objetivos, dentre outros, dar ampla e precoce oportunidade de
educação para a cidadania. “Destaca-se a irrefutável conclusão de que o ensino técnico e
profissional é parte integrante da aprendizagem ao longo de toda a vida, e tem um papel
decisivo a desempenhar nesta nova era, já que é instrumento eficaz para realizar os objetivos
de uma cultura da paz, do desenvolvimento sustentável, da coesão social e da cidadania
internacional” [UNESCO, Seoul 1999]. Nosso foco, doravante, deve estar aberto ao
estabelecimento de novos canais, mais diretos, para ouvir os alunos, comprender seus anseios,
não usarmos seus sonhos/ideais, imaturidade e pureza de coração/alma, como instrumentos de
manobras de toda ordem, com objetivos nem sempre éticos, mostra-lhes direitos e
deveres/limites, permutar experiências, integrar os conhecimentos teóricos com os práticos,
principalmente os de vida, apresentar-lhes motivação e vontade de aprender, estimular os
sentidos, principalmente a visão e a audição, por intermédio de ações concretas, com
destaque, por exemplo, para as artes/cultura em geral (música, pintura, escultura, teatro,
cinema/vídeo, dentre outras), conhecimento de outros idiomas, estudo da Literatura, da
Língua Pátria, da Sociologia, da Filosofia, prática do desporto, do lazer e jogos educativos,
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hábito da leitura, das discussões em grupo, do uso ético das novas tecnologias da informação
e da comunicação, a fixação do caráter, e dos princípios morais, dentre outras. Exercitar
fortemente a transdisciplinaridade. Saber que cada palavra dita em sala de aula por um
professor, sem dúvida alguma provido de um poderoso poder de formação de opinião, se não
for meticulosamente estudada, principalmente frente à um universo de cranças/adolescentes,
pode vir a gerar resultados imprevisíveis, alguns altamente positivos, porem, sem que
percebamos,
outros desastrosos e muitas vêzes embriões de graves distúrbios. É
extremamente importante tratarmos a questão da dimensão da afetividade não como pano de
fundo, mas com a seriedade que merece. ARNOLD & BROWN (1999), GOLEMAN (1995),
dentre outros, são unânimes ao comentarem que “ao reconhecer os participantes do evento
aula, como agentes sociais que carregam para o ambiente pedagógico experiências de vida e
afetividades particulares, educadores e demais envolvidos na prática pedagógica acabam por
tornar o contexto de sala de aula mais concreto e real para todos os envolvidos no processo de
aprendizagem”. “Os estados emocionais são um suporte necessário à construção do
conhecimento, fazendo com que o professor não apenas atue como mediador do
conhecimento, mas que igualmente assuma o papel de mediador no desenvolvimento afetivo
dos alunos” [ALMEIDA, 2001]. Saber respeitar as diversidades de toda ordem, semear o
amor, a compreensão, a fraternidade, a ética junto aos estudante é tarefa árdua, porem
obrigatória para o educador. “Não bastam ações isoladas, é importante tratar o todo de forma
conjunta; é fundamental mudar o comportamento das pessoas; é relevante considerar o
processo tecnológico; é prciso estar ciente das novas formas de gestão; é necessário maior
interação com a sociedade” [Mota, Fernando S., Goldschmitd, Ronaldo R., Campos, Márcio
F. et. al, 2006]. Se conseguirmos aplicar, eficientemente, todas estas “boas práticas”,
estaremos dando uma significativa contribuição para gerar um cidadão mais humano e
criativo. O ser humano precisa de felicidade. "Onde acaba o amor, têm início o poder, a
violência e o terror" [JUNG, 1928]. "O especialista é um homem que sabe cada vez mais
sobre cada vez menos, e por fim acaba sabendo tudo sobre nada" [Bernard Shaw,
1905].”Infelizmente, por causa de diversos fatores, nos deparamos com muitas famílias
desestruturadas, formando seus filhos sobre falsos valores, permitindo que sejam totalmente
influenciados pelo meio em que vivem, caracterizando um reducionismo antropológico”
[SANTORO, Felippo DOM, Petrópolis 2006].

4. Conclusão
Para cada expressão analisada (Tecnologia, Criatividade e Humanismo), selecionamos
um aspecto que consideramos relevante. Assim, no campo Tecnologia, destacamos o estudo
das Ciências Físicas e Naturais como agente motivador e aglutinador de pensamentos e
reflexões, capaz de criar ambientes propícios ao surgimento de soluções criativas. No campo
Criatividade, escolhemos a pessoa criativa, sendo esta capaz de, como nos primórdios da
humanidade, saber pensar, para fazer; alguem, quem sabe, provido de uma capacidade
especial e dita “iluminada”. Finalmente, no campo Humanismo, optamos por aproveitar a
maioria das visões, principalmente aquelas relacionados com o homem e sua convivência
social, sob os princípios de ética, respeito aos valores e solidariedade. Decidimos, contudo,
desafiar um ponto forte e comum às duas correntes (Renascentista e Filosófica), dando uma
coloração mais suave à questão da religiosidade, fruto dos inquestionáveis estudos recentes
que mostram a importância desta na explicação/solução de muitos problemas de toda natureza
que afetam o homem, sua origem e essência. “Cada vez mais a ciência se curva diante da
grandeza e da importância da espiritualidade na dimensão do ser humano; ser humano é
buscar significado em tudo que está em nós e em nossa volta, pois somos seres inacabados
por natureza e estamos sempre em busca de nos completar. A transcendência de nossa
existência torna-se a essência de nossa vida, à medida que esta se aproxima do seu
fim”[PERES-ARANTES-LESSA-CAOUS, 2007]. Em todos os pontos sob destaque,
situamos o homem como centro e referência, entendendo assim que ele não pode ficar isolado
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nem ser o gerador único das tecnologias, com criatividade e humanismo. Ele certamente tem
que refletir sobre sua essência e, com absoluta certeza, compreender que, talvez, não seja
fruto do acaso ou de um processo evolutivo (Verbo carum factum est - E o Verbo se fez
Carne). Será que conseguiremos montar um laboratório de novas tecnologias que simulem os
sentimentos de amor, de fraternidade, da dor, da compreensão, dentre outros? Ou ainda a
singular beleza do nascimento de um ser humano ou de uma galinha que “instintivamente”
protege seus filhos? Propomos um humanismo alternativo, integrador da capacidade criativa
do homem, com afetividade, com seu potencial para desenvolver novas tecnologias, capazes
de assegurar um desenvolvimento social, cultural, científico e tecnológico, com
sustentabilidade. Acreditamos, ainda, que a tríada ARTE, CIÊNCIA e TECNOLOGIA
simbolize exatamente o ponto de partida para a exploração de tão rico manancial. Já e tempo
de “Aprender a aprender, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto e
aprender a ser” – [Alicerces da Educação - Século XXI UNESCO].

1 Possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Pós-Graduação
(Mestrado/Doutorado), em curso, na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. É professor do Centro
Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ), em exercício contínuo de regência de
classe, desde 1975. 0a Unidade Sede (Campus Maracanã/RJ), atua no Curso Técnico de Eletrônica e no Curso de
Engenharia Elétrica, ênfases Eletrônica e Telecomunicações, onde leciona as disciplinas Sistemas de
Telecomunicações e TV Analógica/Digital, respectivamente. 0a Unidade de Ensino Descentralizada (UnED) do
CEFET/RJ em Petrópolis/RJ, atua no Curso Técnico de Telecomunicações/TV Digital, lecionando as disciplinas
Sistemas de Telecomunicações e Áudio, tendo sido responsável pela concepção, elaboração e implantação do
Projeto Político-Pedagógico do referido Curso. Atualmente é também Diretor desta Unidade. Tem experiência na
área de Engenharia Elétrica, com ênfase em Sistemas de Telecomunicações e Televisão Digital, atuando
principalmente nos seguintes temas: telecomunicações, TV digital, eletrônica, multimídia / novas mídias,
comunicação, transdisciplinaridade na educação e educação para o trabalho. Atua também, nos campos da
história, filosofia, antropologia, arqueologia, sociologia, letras, música e arte. Membro do IEEE (Institute of
Electrical e Electronic Engineers), da IEEE Computer Society e da IEEE Communications Society. Pesquisador
nas áreas de TV Digital, Comunicação, História, Arte e Educação.
2 MBA em Gestão do Ensino Profissional - FGV-RJ, Pós-Graduação em Administração Escolar - Faculdade de
Educação, Ciências e Letras Olavo Bilac/Madeira de Ley, Graduação em Pedagogia/Complementação Faculdade de Filosofia de Campo Grande/FEUC, Graduação em Letras Português-Francês - Faculdade de
Filosofia de Campo Grande/FEUC.
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A utilização da internet nas escolas municipais
de Curitiba
Use of the internet in public schools in Curitiba
(1)Taís Wojciechowski
(2)Dilmeire Sant’Anna Ramos Vosgerau
Resumo: A internet vem se tornando um recurso cada vez mais presente
nas escolas, principalmente por facilitar o acesso à pesquisa e a
descoberta de novos conhecimentos. Sob essa perspectiva, o presente
estudo teve como objetivo analisar a proposição da utilização da internet
no processo ensino-aprendizagem, por meio do acompanhamento das
ações dos professores que atuam no laboratório de informática das
escolas municipais de Curitiba. Os dados da pesquisa foram coletados por
meio de um questionário respondido por 29 professores que utilizaram a
internet com finalidade pedagógica. Os resultados revelaram que as
contribuições mais significativas quanto ao uso pedagógico da internet
estão relacionadas a: facilidade ao acesso à informações pelos alunos, por
meio de pesquisas; possibilidade de troca de e-mails entre alunos e
professores; e subsidio ao trabalho do professor, complementando as
atividades em sala de aula. Assim, cabem algumas sugestões para o
aprimoramento da internet educacional, como a intensificação de
programas de qualificação continuada dos profissionais da educação e de
integração entre universidades e escolas de educação básica, formando
parcerias para acompanhar e aprimorar o desenvolvimento das ações
educacionais.
Palavras-chave: Internet; Educação; Qualificação profissional.
Abstract: The internet has become more commonplace in schools,
especially because it facilitates access to research and the discovery of
new knowledge. In this perspective, this study aims to analyze the
proposition of the use of the internet in the teaching-learning process by
monitoring the actions of teachers who work in the IT laboratory in the
public schools of Curitiba. The research data were collected through a
questionnaire answered by twenty-nine teachers who have used the
internet for teaching purposes. The results showed that the most significant
contributions for using the internet as a teaching tool are: the ease by
which students have access to information through searches; the chance
for students and teachers to exchange e-mails and the aid that this tool
provides to the teacher, complementing classroom activities. There are
some suggestions for improving the educational use of the internet, such as
intense training programs for teachers and more integration between
universities and elementary schools, forming partnerships to monitor and
improve the development of this form of education.
Key words: Internet; Education; professional training.
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Introdução
O presente artigo é parte de um estudo sobre a utilização da internet para fins
educacionais em ações desenvolvidas no projeto Cri@tividade, fruto de convênio entre a
Secretaria Municipal da Educação de Curitiba (SME) e a Pontifícia Universidade Católica do
Paraná (PUCPR), para a formação e acompanhamento dos professores que atuaram nos
laboratórios de informática das escolas municipais de Curitiba em 2006 (VOSGERAU et al.,
2007a). Este estudo focaliza a proposta de utilização da internet no processo ensinoaprendizagem dos alunos da Rede Municipal de Ensino pelos professores que participam do
projeto.
Para explicitar a importância do estudo, inicia-se o trabalho com uma reflexão teórica
sobre o surgimento da internet, a sua relação com os processos educacionais e a necessidade
de se desenvolverem estratégias de formação inicial e continuada para os profissionais da
educação utilizarem de maneira eficaz essa ferramenta no ensino.
A busca de ferramentas para melhorar a qualidade da vida humana tem sido uma
constante desde as primeiras intervenções do homem no meio natural, ocorridas no período
pré-histórico. Sabe-se que o ser humano sempre está à procura de desenvolver técnicas e
ferramentas para garantir a sua sobrevivência e melhorar as suas condições de vida.
Assim aconteceu quando o homem passou a usar a pedra como instrumento de defesa e
para a caça; o fogo com o intuito de se aquecer e sobreviver a invernos rigorosos, mas
também para desmatar áreas usadas no plantio de sementes; a construção dos primeiros
artefatos utilizados na agricultura; e foram ocorrendo outros progressos com: a máquina a
vapor, a energia elétrica, o telefone, etc. Todos esses avanços contribuíram para que agora, no
século XXI, a nossa sociedade seja mediada por diversos recursos tecnológicos, desde uma
simples caneta até os computadores de última geração.
Esse desenvolvimento da tecnologia, principalmente o ocorrido nas últimas décadas,
està provocando mudanças significativas nos diversos setores da atividade humana,
principalmente nos meios educacionais. Um dos agentes dessa transformação é a internet, que
proporciona maior facilidade de comunicação e amplia o acesso à informação, promovendo
interações entre as pessoas em quantidade e velocidade antes não possíveis. Como essas
mudanças provocam alterações nos modos das pessoas se relacionarem, pode-se afirmar que
as transformações culturais podem ser analisadas à luz dos novos sistemas eletrônicos de
comunicação (MERCADO, 2002; CURITIBA, 2006).

Breve histórico da Internet
A internet surgiu em 1969, nos Estados Unidos da América (EUA), durante a Guerra
Fria1, com o objetivo de se tornar uma rede de computadores interconectados, para evitar que
as informações fossem perdidas no caso de um bombardeio (D’ÉÇA, 1998). Durante
aproximadamente duas décadas ficou restrita ao ambiente acadêmico e científico e foi
liberada ao uso comercial pela primeira vez nos EUA apenas em 1987 e, no Brasil, em 1995
(TAJRA, 2002; BRITO; PURIFICAÇÃO, 2006).
Na busca de sua definição, pode-se afirmar que a internet se caracteriza como diversas
“redes de comunicação diferentes, que são dirigidas e operadas por uma grande quantidade de
organizações, que estão ligadas, interconectadas coletivamente” (MARQUES; CAETANO,
2002, p. 157). Dessa forma, ela possibilita a comunicação e o compartilhamento de

1

Disputa entre Estados Unidos e União Soviética pela hegemonia mundial após a 2.ª Guerra Mundial (1939-1945).
Foi denominada Guerra Fria por se tratar de uma intensa guerra econômica, diplomática e ideológica travada pela
conquista de zonas de influência.
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informações com pessoas de diversas partes do mundo tornando-se o mais avançado recurso
de pesquisa e de produção do conhecimento já existente (MARQUES; CAETANO, 2002).
Sob essa perspectiva, “a Internet é um meio que poderá conduzir-nos a uma crescente
homogeneização da cultura de forma geral” (ibid., p. 157). Portanto, o computador é um
instrumento para acúmulo de informações, mas também de descentralização e democratização
ao proporcionar o acesso à informação à população (MILHOMEM, 1997, apud COX, 2003).

Internet e educação
A internet pode contribuir de forma efetiva para a difusão de informações nos meios
educacionais, uma vez que se caracteriza como um instrumento abrangente de aprendizagem
ao romper as fronteiras do tempo e do espaço, ampliando o universo de pesquisa nas diversas
áreas do conhecimento. Surge, então, a necessidade de despertar o interesse dos estudantes
para o aprendizado de novos conhecimentos e técnicas que sejam aproveitados ao longo de
sua trajetória pessoal e profissional (ALMEIDA, 2002; TAJRA, 2002).
Nesse contexto, a escola precisa rever os seus métodos de ensino, deixando apenas de
ensinar fatos e de cobrar a sua memorização, como acontece com freqüência nas instituições
brasileiras. Principalmente em nossa sociedade atual, em que não cabem mais opiniões
arbitrárias, o pensamento linear em um único caminho a ser trilhado (BRITO;
PURIFICAÇÃO, 2006).
Nesse sentido, as práticas pedagógicas precisam favorecer a construção do
conhecimento dos alunos e, para tanto, procurar integrar as diversas áreas de ensino, com: a
Língua Portuguesa, a Matemática, a História etc., para que o aprendizado se torne mais
completo e contextualizado (MARQUES; CAETANO, 2002). Essas ações são necessárias,
uma vez que “temos que partir para uma educação mais voltada a responder e atender as
dúvidas e os anseios dos alunos, tendo como objetivos de trabalho a formação de cidadãos
reflexivos, conhecedores de seu potencial, de seus limites e que respeitem as normas que
regem a sociedade” (ibid., p. 163-164).
A utilização da internet nas instituições educacionais pode contribuir para que esses
objetivos sejam alcançados, à medida que os alunos interagem com as diversas informações
disponíveis na web, adquirindo uma visão mais aprofundada de determinados assuntos e
quando possibilita o desenvolvimento de uma aprendizagem autônoma – o aprender a
aprender.
Mas, para que esse processo possa ocorrer, o aluno precisa estar preparado para
compreender o real significado que determinada informação tem para ele. Isso só será
possível quando os assuntos pesquisados fizerem parte do seu contexto pessoal, intelectual e
emocional. Dessa forma, as informações se tornarão significativas, poderão ser
compreendidas mais facilmente e, portanto, contribuir de maneira eficaz para que ocorra o
aprendizado. Assim, as práticas de ensino devem contemplar “um ensinar mais
compartilhado. Orientado, coordenado pelo professor, mas com profunda participação dos
alunos, individual e grupalmente (...)” (MORAN, 2006a, p. 2).
Para tanto, o professor precisa utilizar a internet com autonomia e criticidade, buscando
fundamentar a sua prática pedagógica nas teorias de aprendizagem que compreendem o aluno
como o construtor de seus conhecimentos (MERCADO, 2002).
Além de que a internet pode ser um recurso eficiente para auxiliar o professor a
preparar melhor as suas aulas, pela facilidade de acesso à pesquisa, e também modificar as
formas de comunicação entre os alunos (MARQUES; CAETANO, 2002; MORAM, 2006a).
No entanto, são necessários cuidados para que não se assuma uma “postura de
submissão a tudo que se diz moderno, de caráter acrítico e apressado” (DEMO, 2002, p.19).
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Daí a importância da reflexão crítica do valor a ser agregado ao processo ensinoaprendizagem quando do uso deste recurso, bem como às mudanças necessárias na escola
para tal (MARQUES; CAETANO, 2002, p. 145).
É sob essa perspectiva que o professor exerce o papel fundamental de facilitador do
conhecimento, orientando os alunos na busca de informações. Principalmente porque na
internet são divulgadas muitas informações incorretas e repetidas e os alunos utilizam essas
informações sem realizar uma análise crítica do seu conteúdo.
Outro problema é o excesso de informações disponíveis na web, o que muitas vezes
dificulta que os educandos escolham quais são as mais significativas para a sua vida e assim
consigam se apropriar delas (KALINKE, 2003; MORAN, 2006a).
Nesse sentido, o professor deve auxiliar os alunos a pensar com criticidade, selecionar
as informações relevantes, interpretá-las, relacioná-las e contextualizá-las, enfim, gerenciar as
informações.
Mas, para que as tecnologias da informação e da comunicação tenham eficiência
pedagógica, precisam ser utilizadas de modo a encorajar “os alunos a terem hábitos de
pesquisa, sistematização da informação, que favorecem e possibilitam explorações
enriquecedoras na aprendizagem” (MELO; ANTUNES, 2002, p. 74).
Para tanto, o professor pode solicitar aos alunos que façam pesquisas na web (textos,
imagens e sons), estimular os alunos a levantarem hipóteses sobre os resultados e instigar a
discussão sobre os resultados promovendo uma aprendizagem por meio de atividades mais
dinâmicas e de interesse dos educandos (BRITO; PURIFICAÇÃO, 2006). Segundo Moran
(2006a, p. 1):
Com a chegada da internet nos defrontamos com novas possibilidades, desafios e
incertezas no processo de ensino-aprendizagem. Não podemos esperar das redes eletrônicas a
solução mágica para modificar profundamente a relação pedagógica, mas vão facilitar como
nunca antes a pesquisa individual e grupal, o intercâmbio de professores com professores, de
alunos com alunos, de professores com alunos.
Sob essa perspectiva, a internet pode favorecer a construção do conhecimento de uma
maneira mais aberta e menos dirigida ou controlada, uma vez que os novos ambientes de
aprendizagem proporcionam o trabalho cooperativo, criativo e inovador, transformando a sala
de aula em uma oficina de aprendizagem (LUCENA, 1998 apud COX, 2003, p. 43).
Isso ocorre uma vez que, além da pesquisa nas páginas da web (www) e em sites de
busca, a internet disponibiliza outras ferramentas úteis à educação, como: correio eletrônico
(e-mail), salas de bate-papo (chats) e listas de discussão (fóruns). Essas ferramentas são
grandes auxiliares na troca de informações, como, por exemplo: os e-mails e chats
possibilitam a troca de informações em tempo real; nas salas de discussão newsgroups, é
possível debater praticamente todos os assuntos e muitas delas estão divididas por áreas de
interesse: Filosofia, Meio Ambiente, Política etc., onde várias pessoas podem compartilhar
interesses comuns (GASPERETTI, 2001).
Diante desses recursos, há escolas que já estão trocando experiências via e-mail e
produzem, segundo a concepção construtivista, livros de textos próprios, hipertextos e jornais
bilíngües (id.).
Além disso, os grupos de discussão virtuais estão proporcionando aos educadores
compartilhar suas reflexões e experiências cotidianas. As listas funcionam como fóruns, que
possibilitam a aproximação dos educadores e estudantes de realidades diferentes em relação
ao espaço geográfico, ao nível e à modalidade de ensino, possibilitando a esses sujeitos a
troca de informações e sentimentos sobre a educação (ALMEIDA, 2002).
Segundo Marques e Caetano (2002), esses recursos são importantes aliados do processo
de aprendizagem, uma vez que estimulam a busca de informações e promovem a cooperação
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entre alunos e professores. Também muitos alunos se concentram mais e demonstram um
maior interesse em aprender quando utilizam as tecnologias da informação e comunicação,
principalmente a internet.
E, sendo a educação um dos principais meios de transformação da sociedade e a
internet um instrumento eficiente para a veiculação de idéias, são fundamentais a discussão e
a análise da internet e o seu acesso a ela, a fim de que professores e alunos possam refletir e
buscar novos caminhos para diminuir as distâncias entre os que têm e os que não têm acesso a
esse recurso. Ou seja, lutar para diminuir as desigualdades sociais, uma vez que, atualmente,
as distâncias não dizem mais respeito ao espaço geográfico, mas sim às desigualdades sociais
(MORAN, 2006b).
Principalmente, porque, como afirma esse mesmo autor, educar é colaborar para que
professores e alunos nas escolas e organizações transformem suas vidas em processos
permanentes de aprendizagem. É ajudar os alunos na construção da sua identidade, do seu
caminho pessoal e profissional, do seu projeto de vida, no desenvolvimento das habilidades
de compreensão, emoção e comunicação que lhes permitam encontrar seus espaços pessoais,
sociais e de trabalho e tornarem-se cidadãos realizados e produtivos (MORAN, 2006b, p. 1).
A experiência do Núcleo de Informática Aplicada à Educação (NIED) na educação
formal, informal e inclusive na educação especial tem mostrado que o computador pode
auxiliar nessas mudanças do processo pedagógico. Mas isso só ocorre quando esse recurso é
utilizado para proporcionar: a articulação entre os conhecimentos das diversas disciplinas; o
envolvimento de professores e alunos em ações coletivas e colaborativas que proporcionam o
aprendizado mútuo; a interpretação dos fenômenos socioculturais da comunidade; e o resgate
da ética e de valores fundamentais (respeito, cooperação, solidariedade etc.) a serem
vivenciados pela escola (FREIRE; VALENTE, 2001).
Portanto, muitos profissionais precisam superar o medo da utilização da informática na
educação e trabalhar para o processo de democratização das informações e da universalização
da produção do conhecimento. Mas, para os profissionais da educação utilizarem as
tecnologias de maneira eficiente, “devem inserir-se num projeto amplo, no qual a sala de aula
seria o lugar privilegiado da educação e a escola seria como um local de criação e recriação da
cultura e da cidadania” (MARQUES; CAETANO, 2002, p. 143).
Além disso, “o mercado de trabalho, as universidades e os pais dos alunos exigem uma
formação escolar que torne os jovens capazes de interpretar uma quantidade cada vez maior
de informação” (MARQUES; CAETANO, 2002, p. 148), sendo assim, os educadores não
podem mais optar entre usar ou não usar, gostar ou não gostar de computadores.
As escolas que não possibilitam aos alunos o uso das Tecnologias da Informação e
Comunicação (TICs) correm o risco de terem problemas para conquistar a atenção dos alunos
(nessa competição com jogos, internet). Elas devem apresentar o computador aos professores
e alunos para desmistificá-lo, mostrar o seu potencial e limites, ensinar os alunos a utilizá-lo e
dominá-lo isso, é primordial na sociedade atual (MARQUES; CAETANO, 2002).
Daí a importância da preocupação com a formação inicial e continuada do professor
para a integração das tecnologias disponíveis às suas ações em sala de aula. É necessário
mesmo que a universidade e a escola sejam parceiras neste processo de busca pela melhoria
da educação, utilizando todos os recursos tecnológicos disponíveis no contexto escolar e fora
dele, como é o caso do projeto Cri@tividade.

Projeto Cri@tividade: capacitação e formação profissional
Para que os professores possam conduzir o processo de construção do conhecimento
utilizando a internet, é necessário que possuam habilidades técnicas e pedagógicas. Sob esse
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enfoque, é fundamental que participem constantemente de capacitação profissional, uma vez
que, a cada dia, surgem novos recursos tecnológicos que podem contribuir com o processo
educativo.
Além da capacitação, a própria Rede Municipal de Ensino já constatou em pesquisas
anteriores (CURITIBA, 2004) que é necessário ir além. É importante que haja
acompanhamento da prática pedagógica do docente por parte da equipe pedagógica das
escolas e das secretarias da educação para que esse profissional seja orientado quanto às
melhores estratégias a serem aplicadas diante de seus objetivos educacionais e sejam
efetivamente “formados” para integrar as tecnologias às suas práticas pedagógicas. A este
processo denomina-se formação (SANTOS, 2007), pois é nele que os professores têm a
oportunidade e tempo de assimilar as informações recebidas nas diversas capacitações,
construindo assim seu conhecimento no que tange à integração dos recursos.
Essas ações podem apresentar novas possibilidades educacionais: despertar o interesse
do educando pelo estudo; ampliar as possibilidades de pesquisa tanto para alunos como para
os professores, que poderão enriquecer as suas aulas com a diversidade de materiais
disponíveis na web; facilitar a comunicação com os alunos proporcionando uma nova relação
professor-aluno, na qual professor pode prestar atendimento mais individualizado, procurando
atender aos interesses e anseios de cada aluno (MARQUES; CAETANO, 2002). É fato que,
“um professor atualizado é aquele que tem olhos para o futuro e ação no presente, para não
perder as possibilidades que o momento atual continuamente lhe apresenta” (ibid., p. 164).
Sob essa perspectiva, o projeto Cri@tividade (parceria SME – PUCPR) tem o objetivo
de proporcionar aos profissionais da educação das escolas municipais de Curitiba a formação
inicial e continuada, capacitando-os e acompanhando o trabalho desenvolvido nas escolas
com o uso pedagógico da internet e também de outros recursos tecnológicos existentes nas
referidas unidades, como: a Linguagem Logo, o Lego, o Jornal Eletrônico, os Softwares
Educacionais e o Portal Cidade do Conhecimento, que pode ser acessado pelo seguinte
endereço: www.cidadodoconhecimento.org.br .

Encaminhamento metodológico
Esse projeto, no seu primeiro ano, foi desenvolvido nas escolas municipais de Curitiba,
entre os meses de março a novembro de 20062, totalizando 160 horas de formação,
distribuídas em 32 horas de encontros presenciais e 128 horas de atividades realizadas a
distância pelo ambiente virtual Teleduc (VOSGERAU et al., 2007b).
Nos encontros presenciais, foram proporcionados, pelos formadores compostos pela
equipe da SME e da PUCPR, reflexões, discussões, trocas de experiência e compartilhamento
de subsídios teóricos sobre temas relevantes ao trabalho docente com a utilização das TIC.
Entre os principais assuntos trabalhados destacam-se: a elaboração de um planejamento
integrando o trabalho no laboratório de informática com os conteúdos trabalhados em sala de
aula; como formas de superar os desafios impostos pelas tecnologias na educação (falta de
conhecimento, medo da mudança e da utilização inadequada desses recursos); a idéia de um
professor mentor, ou seja, aquele que vai auxiliar os demais profissionais da escola a
utilizarem de maneira adequada as TICs; além da instrumentalização para o uso dos recursos
tecnológicos existentes na escola, por meio da participação em oficinas que mostraram o uso
pedagógico da internet, da Linguagem Logo, dos softwares educacionais, do Lego e do Portal
Cidade do Conhecimento.
2
Em 2007, o projeto Cri@tividade deu continuidade ao processo de capacitação e acompanhamento dos
professores que participaram do projeto em 2006 e também atendeu novos profissionais das escolas municipais de
Curitiba, entre eles professores e pedagogos que ainda não haviam participado desse processo de qualificação
profissional.

Ano 39 – nº 189 – abril/junho de 2010 - 20

A utilização da internet nas escolas municipais de Curitiba

Já as atividades à distância corresponderam a: postagem dos planejamentos semestrais
das atividades a serem realizadas na escola utilizando as TICs; relatórios semestrais de como
ocorrem na prática as ações planejadas; atividades que os alunos realizaram de acordo com o
que foi planejado previamente; e uma questão a que os professores responderam mensalmente
em um diário de bordo, que buscava demonstrar como estava se desenvolvendo todo esse
trabalho na escola.
Esse material, publicado no Teleduc, foi analisado pela equipe da SME e da PUCPR,
resultando em indicadores do desenvolvimento do trabalho nas escolas municipais de
Curitiba. Durante a análise, a equipe da PUCPR apresentou subsídios teóricos e sugestões
práticas de como aprimorar cada vez mais o trabalho realizado pelo grupo de professores
participantes do projeto.
Para compreender a visão dos professores sobre a utilização da internet em suas
práticas, foi elaborado um questionário com quatro questões (abertas e fechadas), as quais
contemplavam os seguintes temas: modalidades de uso da internet com os alunos (e-mail,
fórum, chat, sites educacionais e de busca); sites educacionais mais utilizados; contribuições
do uso da internet para aprimorar as aulas, para o processo de aprendizagem dos estudantes e
para gerar autonomia de acesso e busca.
Dos 87 profissionais que participaram da formação ofertada pelo projeto Cri@tividade,
a 29 professores que descreveram em seus planejamentos a utilização da internet foi
solicitado o preenchimento de um questionário.

A percepção dos professores quanto ao uso da Internet
Quando os professores foram questionados sobre as modalidades da internet utilizadas,
28 responderam que usavam com maior freqüência os sites de busca para realizar pesquisas
com os alunos e também para preparar as suas aulas.
Os sites educacionais são utilizados por 26 docentes; o e-mail, por 22; os chats (batepapo), por 02. O fórum de discussão não foi apontado por nenhum dos participantes dessa
pesquisa.
Por meio das respostas dos questionários, foi possível observar que a principal
modalidade utilizada na internet é a pesquisa em sites de busca, mencionada pela maioria (28)
dos professores e que eles percebem as possibilidades da internet em relação à pesquisa e
busca por material de apoio para suas próprias atividades, conforme apontado Almeida (2002)
e Tajra (2002).
A segunda modalidade mais utilizada é a de acesso aos sites diversos, apontado por 26
professoras. Entre os sites mencionados pelas docentes com maior freqüência estavam: Turma
da Mônica, Iguinho, Ecokids, Rede Escola, Sítio do Pica-pau-amarelo e Smart Kids.
Observou-se a presença de sites educacionais que, utilizados dentro de uma proposta de
ensino e aprendizagem coerente, em que o professor tenha objetivos claros e utilize
encaminhamentos que levam os alunos ao encontro desses objetivos, podem favorecer o
trabalho criativo e inovador contribuindo para o processo de construção do conhecimento dos
alunos (LUCENA, 1998, apud COX, 2003).
No entanto, não se pôde observar com o instrumento criado para a pesquisa se esses
sites estavam de acordo com os conteúdos e objetivos de aprendizagem definidos pelo
professor.
Pois, como observa Kalinke (2003), é necessário que o professor escolha os sites mais
apropriados para trabalhar um determinado tema ou conteúdo, tendo como base critérios de
análise e de seleção bem definidos. Esses critérios devem estar relacionados aos objetivos de
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aprendizagem, às questões conceituais, à adequação do conteúdo ao público-alvo, ao
vocabulário, à interatividade, entre outros, mas, principalmente, a proposta pedagógica que
fundamenta as atividades do site, observando se esta tem por objetivo desenvolver o processo
de construção do conhecimento dos estudantes.
O e-mail, que foi indicado por 22 profissionais, também é um dos recursos que vêm
sendo utilizados cada vez mais e com maior freqüência por alunos e professores,
principalmente por facilitar o acesso à informação e à comunicação entre pessoas
(MERCADO, 2002; CURITIBA, 2006).
As modalidades chats e fóruns de discussão ainda não são utilizadas com tanta
freqüência pelos professores participantes do questionário. Porém, segundo Gasperetti (2001)
e Almeida (2002), essas ferramentas podem facilitar a troca de experiências entre diferentes
escolas e possibilitar a discussão de temas específicos, com a criação de grupos temáticos de
discussão.
Outro aspecto observado neste estudo foram as contribuições do trabalho utilizando a
internet, sendo as principais mencionadas pelos professores:
os estudantes obtiveram maior acesso a informações, o que despertou o interesse pela
pesquisa e em aprender mais (aquisição do conhecimento);
a utilização do e-mail possibilitou aos alunos maior comunicação com colegas e
professores e auxiliou na produção de texto, principalmente quanto à estruturação, coerência e
clareza;
a internet disponibiliza conteúdos, atividades e exercícios para subsidiar o
planejamento do professor e complementar o trabalho em sala de aula;
os sites educacionais oferecem diversas atividades lúdicas, motivando o aprendizado de
novos conhecimentos;
o desenvolvimento da autonomia dos alunos para a navegação na internet.
Essas contribuições estão em consonância com os ganhos pedagógicos proporcionados
pela utilização da internet, apontados por Tajra (2000): acessibilidade a fontes diversas para
pesquisas; páginas educacionais específicas para a pesquisa escolar; comunicação e interação
com outras escolas; estímulo à pesquisa, à leitura e à escrita; desenvolvimento do raciocínio
lógico e da autonomia e troca de experiências.

Considerações Finais
Para concluir esse estudo, é importante destacar a necessidade da democratização da
cultura, principalmente em um país como o Brasil, onde a desigualdade social é presença
veemente.
Como se pode observar neste artigo, as tecnologias da informação e comunicação, com
ênfase na internet, podem favorecer o acesso ao saber. Para tanto, é necessário o
desenvolvimento de ações efetivas por parte dos governantes, dos profissionais da educação,
de ONGs e da sociedade em geral, a fim de promover a inclusão digital à maior parte da
população.
As instituições educacionais cuja função primordial é construir e socializar o saber, têm
o dever de proporcionar aos estudantes o acesso as TICs e investir cada vez mais em
capacitação profissional para que os professores possam ter condições de utilizar esses
recursos de maneira eficaz, em vista de se alcançar a qualidade na educação.
Um dos caminhos para atingir a esse objetivo foi apontado pelo projeto Cri@tividade,
demonstrando que a parceria entre a escola e a universidade apresenta resultados positivos
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para o processo de qualificação profissional e, portanto, deve ser incentivada não só nas
escolas de Curitiba, mas também em outras realidades.
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RESUMO: O presente trabalho descreve o processo de criação de uma ferramenta
didático-computacional (CD-ROM) visando contribuir para a melhoria do processo
de ensino-aprendizagem da disciplina de Farmacognosia. Textos, fotos, vídeos,
animações e aplicativos foram desenvolvidos e inseridos de forma harmônica e
contextualizada em um layout criado sobre a plataforma Flash MX, resultando em
um software educacional interativo. O software foi submetido à avaliação por
alunos do curso de Farmácia da Universidade de Fortaleza (U0IFOR), validando a
sua utilização como uma ferramenta didático-computacional no ensino de
Farmacognosia.
Palavra chave: Farmacognosia, CD-ROM, educação.

ABSTRACT: “Contribution to Pharmacognosy Teaching-learning Process:
Development of an Interactive CD-ROM”. This work describes the creation process
of a didactic-computational tool (CD-ROM) aiming at contributing to teaching and
learning improvement in the discipline of Pharmacognosy. Texts, pictures, videos,
animations and applicative were developed and inserted harmonically and
contextualized, in a layout, which was created through the Flash MX platform,
resulting in an educational and interactive software. The software was evaluated by
the students of the Pharmacy’s course of the University of Fortaleza (U0IFOR) and
based on this, it was possible to certificate that this software can be used as a useful
didactic-computational tool in teaching Pharmacognosy.
Keywords: Pharmacognosy, CD-ROM, education.
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ITRODUÇÃO
A disciplina de Farmacognosia, pertencente à área específica das ciências farmacêuticas,
compreende o estudo das matérias-primas e substâncias de origem biológica com finalidade
terapêutica (Robers et al., 1997, p. 1). Em geral, ocupa-se do conhecimento das drogas e fármacos de
origem animal e, especialmente, vegetal, abordando aspectos que vão desde a história, cultivo/criação,
colheita/obtenção, conservação, comércio, produção, à extração, identificação e doseamento de
substâncias químicas ativas (Costa, 2002, p. 3). A Farmacognosia aplica os conhecimentos a respeito
da droga nas atividades de avaliação de sua qualidade através da determinação da integridade química,
pureza e autenticidade; na descoberta de novas drogas e formulações de medicamentos fitoterápicos e
farmacoterápicos.
Na Universidade de Fortaleza (UNIFOR), a disciplina é ministrada no terceiro semestre, com
carga horária de 160 horas, contemplando a botânica, química, farmacologia e toxicologia de produtos
naturais, controle de qualidade e legislação. A experiência tem mostrado que estudos referentes aos
produtos de origem vegetal são amplamente relatados em livros de farmacognosia, plantas medicinais
e fitoterapia, com ênfase nos aspectos químico-farmacológicos em alguns títulos, e aspectos botânicos,
em outros; ao passo que as informações sobre animais medicinais se encontram dispersas em livros de
diferentes áreas, sendo geralmente abordadas superficialmente (Soares, 2003, p. 2). Assim, observa-se
uma deficiência de materiais didáticos que contemplem satisfatoriamente assuntos importantes da
disciplina e que estejam disponíveis em bibliotecas universitárias em quantidades suficientes para
atender a demanda dos alunos.
Atualmente a tecnologia da informação tem constituído recurso inestimável para a busca do
conhecimento de uma maneira simples e completa, fazendo do computador um excelente auxiliar no
processo de ensino-aprendizagem, seja através da comunicação e consulta de informações distribuídas
pela Internet ou através do uso de softwares educacionais (Eichler et al., 2000, p. 835). Dentre estes
recursos, os CD-ROMs permitem uma ampla exploração de informações e têm despertado muito
interesse na comunidade acadêmica por ser um recurso didático moderno e de baixo custo, e
principalmente porque proporciona um meio de aprendizagem ativo e dinâmico dos conteúdos
curriculares, saindo de uma visão estática do livro para uma forma mais interativa (Ambrósio et al.,
2001, p.41; Silva et al., 2003, p. 106).
Este contexto, aliado a uma experiência bem sucedida da criação de um software para a
disciplina de Química Orgânica do curso de Farmácia da UNIFOR (Nunes et al, 2003), motivou o
desenvolvimento e a avaliação de um CD-ROM de Farmacognosia como uma ferramenta
complementar à disciplina.

MATERIAIS E MÉTODOS
Definição do Material Didático
O conteúdo didático do CD-ROM foi selecionado com base em tópicos importantes ministrados
nas aulas teóricas e práticas da disciplina de Farmacognosia, sendo organizados em seis unidades:
Princípios de Botânica; Farmacobotânica; Fitoquímica; Métodos Extrativos; Animais Medicinais; e
Plantas Tóxicas.

Elaboração do Conteúdo
Foi realizada coletânea de planos de aula da disciplina e pesquisa bibliográfica para
complementação do material didático. A pesquisa foi realizada em livros de botânica, farmacognosia,
farmacotécnica, farmacologia, plantas medicinais e farmacopéias; monografias de conclusão do curso
de Farmácia da UNIFOR e bancos de dados indexados via Internet (EBSCO Host, Entrez PubMed e
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Scielo Brasil; período da consulta: agosto de 2004 a julho de 2005). O levantamento abrangeu a
pesquisa de sites relacionados à disciplina, fotos de plantas medicinais, tecidos histológicos e animais
medicinais no buscador eletrônico Google, respeitando-se os direitos autorais de utilização das
imagens. Após a pesquisa, foram elaborados textos com o auxílio do software Winword.
Para compor a unidade Farmacobotânica, espécies in natura e dessecadas de plantas medicinais
utilizadas nas aulas práticas de Farmacognosia foram fotografadas (câmera fotográfica Sony Mavica
DSC-P92), sendo as fotos submetidas ao tratamento de imagens com o software Adobe Photoshop 7.0.
Seguindo-se metodologias da literatura (Oliveira et al., 2000, p.13; Pontes, 2003, p.13), foram
preparadas lâminas histológicas permanentes e semi-permanentes das espécies vegetais, as quais
foram fotografadas por câmera fotográfica digital (Olympus U-PMTVC, modelo 2252-1040) acoplada
ao microscópio óptico trinocular (Olympus CX40). As etapas dos procedimentos de preparo das
lâminas foram fotografadas, gerando fotos que foram ordenadas e legendadas com o auxilio do
software Magix Movie Edit Pro 2004 para a produção de um vídeo no formato AVI.
Outros vídeos didáticos de métodos extrativos, com extensão MOV, foram produzidos a partir
da filmagem dos procedimentos (câmera JVC 600). As imagens foram seqüenciadas e legendadas com
o auxílio do software MAGIX.
Para a unidade Fitoquímica, foram produzidas estruturas químicas bidimensionais dos
princípios ativos e vídeos que mostram as estruturas tridimensionais (3D) em movimento rotatório,
empregando-se o software Chemwin 6.0.
Também foram elaboradas questões de múltipla escolha para cada um dos assuntos presentes no
CD-ROM; um dicionário de definições úteis à disciplina, abrangendo patologias e termos
farmacológicos; e animações computacionais 3D de microscópio óptico através do software 3D Studio
Max.
Construção do CD-ROM
A última etapa da construção do CD-ROM consistiu na definição da interface gráfica,
estabelecendo a localização de títulos, textos, imagens, hiperlinks, bem como definindo estilos de
letras, cores e a tela de fundo adotada no aplicativo multimídia. Em seguida, todo o conteúdo
produzido foi inserido na ferramenta didático-computacional com a utilização da plataforma Flash MX
(Macromedia).

Avaliação
Sessenta alunos do Curso de Farmácia da UNIFOR, que haviam cursado a disciplina
Farmacognosia, foram convidados para participar da avaliação da ferramenta didático-computacional
criada. Assinado o “termo de consentimento de participação em pesquisa livre e esclarecido”, uma
cópia do CD-ROM foi disponibilizada aos participantes. Feita a análise do conteúdo, no Laboratório
de Informática da UNIFOR, os alunos responderam ao questionário com questões de múltipla escolha,
de forma a avaliar os seguintes tópicos referentes ao software: layout, conteúdo, navegabilidade,
freqüência com que o usariam em seus estudos e validação do mesmo como uma ferramenta didáticocomputacional no processo de ensino-aprendizagem em Farmacognosia. Através de questões abertas,
os alunos puderam fazer comentários, críticas e sugestões de melhorias para o material em avaliação.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Estrutura do CD-ROM
O CD-ROM possui na página inicial um menu, através do qual as unidades podem ser acessadas
individualmente, sendo que em cada uma das unidades existe um botão que possibilita o retorno ao
menu principal (Figura 1).
A unidade Fitoquímica conta com a descrição dos principais grupos químicos de metabólitos
secundários, apresentando ao usuário o desenho de estruturas com suas respectivas moléculas 3D em
movimento, o que permite uma melhor visualização e compreensão da complexidade da maioria dos
fitofármacos (Figura 2).
A unidade Animais Medicinais possui uma relação de 21 animais medicinais, com suas
respectivas fotos, drogas farmacognósticas e fármacos. De cada droga e fármaco são apresentados os
tópicos: composição, características gerais, obtenção e aplicações empíricas e/ou comprovadas
cientificamente. A referida unidade contribui ao ensino e aprendizagem, uma vez que supre a carência
de uma fonte de consulta referente ao assunto. A unidade Plantas Tóxicas complementa os estudos à
medida que apresenta descrição de plantas tóxicas comuns na região Nordeste, acompanhadas de fotos
que auxiliam na sua identificação.
A seção Métodos Extrativos possui a descrição de oito métodos de preparação de soluções
extrativas, com seus respectivos vídeos descritivos das técnicas, mostrando os passos necessários,
equipamentos e vidrarias utilizadas, facilitando através de suas imagens o entendimento dos aspectos
teóricos do assunto (Figura 3).
Princípios de Botânica contém os assuntos introdutórios à compreensão da Farmacobotânica,
como anatomia e morfologia vegetal. A unidade Farmacobotânica possui uma lista de 41 espécies de
plantas medicinais acompanhadas de uma coleção de fotos de drogas vegetais e de tecidos
histológicos, contribuindo para a fixação da aprendizagem realizada em laboratório, uma vez que os
livros de farmacognosia e botânica não apresentam imagens coloridas do material vegetal utilizado nas
aulas práticas, podendo estas imagens serem empregadas em projeções durante as aulas de
microscopia vegetal (Figura 4). A seção também possui a descrição do preparo de lâminas
permanentes e semi-permanentes, com seus respectivos vídeos ilustrativos; um dicionário de termos
médicos que podem ser acessados individualmente quando mencionados nos textos, posicionando-se o
cursor sobre a palavra; e a animação computacional 3D de um microscópio óptico, que apresenta ao
usuário suas partes sob diferentes ângulos (Figura 5).
Há também uma lista de sites relacionados à disciplina que podem ser acessados diretamente
desde que o computador esteja conectado à Internet; e um aplicativo interativo que reúne questões de
múltipla escolha referentes às unidades apresentadas no CD-ROM, onde ao final é informado o
percentual de acertos do aluno, favorecendo a fixação do conteúdo (Figura 6).

Avaliação
Segundo os resultados do questionário avaliativo (Tabela 1), a navegabilidade e a qualidade do
layout e conteúdo do CD-ROM foram consideradas satisfatórias. Os alunos aprovaram o software
como uma ferramenta didático-computacional e auxiliar ao processo de ensino-aprendizagem, e 95%
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afirmaram que usariam o CD-ROM sempre ou quase sempre em seus estudos, caso tivessem acesso ao
recurso na ocasião em que cursaram a disciplina.
Tabela 1
Através das questões abertas foram relatados que os vídeos, as fotos, os exercícios e as
animações 3D são muito interessantes devido a seu caráter visual e dinâmico; como também foi
destacada a importância do conteúdo Animais Medicinais em decorrência da carência de fontes de
pesquisa sobre o assunto. Como sugestões foram citadas a inclusão de maior número de espécies
vegetais e exercícios, formulações de preparações fitoterápicas caseiras, exemplos de medicamentos à
base de ativos vegetais citados na unidade Fitoquímica e artigos científicos relacionados à disciplina.

COCLUSÃO
A criação do CD-ROM de Farmacognosia vem suprir a necessidade da existência de um
material didático que contivesse tópicos importantes da disciplina, apresentados de forma a facilitar a
compreensão dos assuntos através da disponibilização de textos objetivos, vídeos, fotos, exercícios
interativos, sites e dicionário para consulta. Os resultados da avaliação do CD-ROM validam sua
utilização como ferramenta didático-computacional que, além da fácil aquisição e manuseio, contribui
para o processo de ensino-aprendizagem de uma forma lúdica e dinâmica.

(1) Graduanda do curso de Farmácia da Universidade de Fortaleza (U0IFOR)
(2) Docente do curso de Farmácia da U0IFOR. Mestre em Química Orgânica
(3) Docente do curso de Farmácia da U0IFOR. Doutor em Química
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Figura 1 – Tela inicial do CD-ROM de Farmacognosia.

Figura 2 – Tela da unidade Fitoquímica que mostra uma estrutura química tridimensional.
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Figura 3 – Tela da unidade Métodos Extrativos que mostra um vídeo explicativo do método
Maceração.

Figura 4 – Tela da unidade Farmacobotânica que mostra a caracterização mascroscópica da
espécie alecrim-pimenta (Lippia sidoides).
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Figura 5 – Tela da unidade Farmacobotânica que mostra a animação computacional 3D de um
microscópio óptico.

Figura 6 – Tela da unidade Animais Medicinais que mostra o aplicativo exercícios.
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Tabela 1 - Resultados da avaliação do CD-ROM de Farmacognosia pelos alunos do curso de
Farmácia da Universidade de Fortaleza (UNIFOR).
Item avaliado

Percentual
(%)

Consideram o layout excelente ou bom

100

Consideram o conteúdo excelente ou bom

98,3

Consideram o CD-ROM de fácil navegação

100

Usariam o CD-ROM sempre ou quase sempre em seus estudos

95

Aprovam o CD-ROM como uma ferramenta didático-computacional

100

Consideram que o CD-ROM auxiliará no processo de ensino-aprendizagem

96,7

n = 60 alunos.

Ano 39 – nº 189 – abril/junho de 2010 - 34

Gestão Organizacional X Educação a Distância:
Gestão da EAD na Faculdade Ideal – FACI
Organizational management X Distance
EducationDistance Education management at
Faculdade Ideal – FACI
(1)

(2)

Larissa Melo Moraes

Fátima Bayma de Oliveira
(3)

Adriane Giugni da Silva

RESUMO: A presente pesquisa de caráter qualitativo, realizada no ano de 2009,
teve como objetivo examinar o processo de Gestão da Educação a Distância,
promovido na Instituição de Ensino Superior Faculdade Ideal, a fim de averiguar à
satisfação dos clientes (alunos) e da equipe gestora (funcionários da administração,
professores e diretores) em relação à qualidade (eficiência e eficácia) do processo.
0esse sentido, mediante um estudo de caso, procedeu-se a pesquisa em duas etapas.
0a primeira, desenvolveu-se uma pesquisa bibliográfica e documental para a
fundamentação teórica e apropriação documental que possibilitou o conhecimento
da IES em questão. 0essa etapa recorreu-se a autores como: Drucker (1993),
Luckmann (1997), Stewart (1998) entre outros, os quais discutem o capital
intelectual como fundante na gestão empresarial, compreendido como estratégico.
0esse contexto, a gestão busca dar atenção aos ativos intelectuais existentes no
mercado como forma de geração de riqueza, além disso, esses autores
compreendem a produção do conhecimento em uma perspectiva dialética, pois
entendem que o sujeito do conhecimento e o objeto a ser conhecido não se separam,
estando intimamente ligados no contexto social. 0a segunda etapa foram realizadas
a observação participante, as entrevistas e a aplicação dos questionários aos
envolvidos na pesquisa objeto deste estudo, o que proporcionou a coleta dos dados
e subsidiou a elaboração do referencial textual e as análises realizadas. Após a
investigação, chegaram-se as considerações de que a IES desenvolve algumas
estratégias de gestão do conhecimento que viabilizam o desenvolvimento e a
sustentação de competências capazes de promovê-la. Também se observou que o
modelo de gestão adotado promove uma educação (EAD) de qualidade,
satisfazendo os partícipes do processo, os quais avaliaram os domínios de
competência como bom e ótimo. Entretanto, detectou-se que os respondentes não
conseguiram identificar o tipo de gestão adotado na IES. Também se verificou que a
empresa não possui nenhuma forma de recompensa ou reconhecimento para gerir o
conhecimento do capital intelectual institucional. Conclui-se, portanto, que este
trabalho possibilita aos profissionais da área reflexões intensas, levando-os a
repensar o seu próprio exercício profissional e acadêmico. Faz-se necessário
também informar que não se teve pretensão em abordar a totalidade das questões
que permeiam a discussão desse assunto, intentando-se, tão-somente, apontá-las
como relacionais. Assim, espera-se que esta pesquisa sirva de orientação para
outros pesquisadores na área da gestão educacional da EAD e que a mesma,
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diferentemente de se tornar mais uma produção nas prateleiras da academia,
suscite novas discussões e novos debates na área, inquietando alguns e em outros
despertando “novos olhares” em direção a uma educação a distância de qualidade.
Palavras-chave: Gestão Empresarial. Educação a Distância. Gestão do
Conhecimento.
Management of Distance Education: Case Study in Ideal College - FACI
ABSTRACT: This qualitative research study conducted in 2009 aimed to examine
the Management Process of Distance Education promoted in the Higher Education
Institution Faculdade Ideal to verify the satisfaction of customers (students) and of
the managing team (clerks, teachers and principals) in relation to the quality
(efficiency and effectiveness) of the process. Hence, through a case study, the
research was carried out in two stages. At first, a bibliographic and documentary
research for the theoretical and documentary appropriation was carried out and it
allowed the knowledge of the IES in question. At this stage we used authors as
Drucker (1993), Luckmann (1997), Stewart (1998) among others who discuss the
intellectual capital as fundamental in business management, which is understood as
strategic. In this context, management seeks to give attention to intellectual assets in
the market as a means of wealth generation. Moreover, these authors include the
production of knowledge in a dialectical perspective because they understand that
the subject and the object of knowledge are not separate but closely linked in the
social context. In the second part there were the participant observation, interviews
and administered questionnaires to those involved in the research of the object of
this study. It provided data collection and subsidized the development of textual
reference and analysis performed. After the investigation, there are the
considerations that the IES develops some strategies for knowledge management
that enable the development and support skills that can promote it. We also
observed that the model of management education fosters learning of quality (ODL)
and meets the needs of the participants in the process, who assessed the domains of
competence as good or excellent. However, it was found that respondents could not
identify the type of management adopted by the IES. It was also verified that the
company has no way of reward or recognition for managing the knowledge of
institutional intellectual capital. Therefore, we conclude that this work enables
professionals intense reflections, causing them to rethink their own professional and
academic practices. It is also necessary to inform that we did not have intention to
address all the issues that permeate the discussion of this issue. It simply points
them out as relational. Thus, it is hoped that this research serves as guidance for
other researchers in the field of educational management of EAD and that it,
contrary to becoming just another a production on the shelves of the university,
raises new discussions and debates in the new area and causes awakening for
another perspective toward a quality distance education.
Keywords: Business Management. Distance Education. Knowledge Management.

1 ITRODUÇÃO
Este trabalho é resultante de uma pesquisa realizada em 2009 que teve como objetivo examinar
o processo de gestão da Educação a Distância na Instituição de Ensino Superior Faculdade Ideal –
FACI, no que concerne à satisfação dos clientes (alunos) e da equipe gestora (funcionários da
administração, professores e diretores) em relação à oferta dos cursos promovidos nessa modalidade.
Para compreender como se dava o processo de gestão da EAD na referida IES, buscou-se
conhecer a realidade cotidiana da EAD, além de se apreender o conhecimento necessário a esse
exame. Nesse sentido, o mesmo atendeu a duas necessidades: a primeira relacionada à busca de um
aporte teórico-prático contínuo sobre o tema abordado diante das exigências impostas pelo mercado de
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trabalho e pelas mudanças ocorridas no processo ensino-aprendizagem e a segunda voltada à absorção
de conhecimentos relacionados à gestão empresarial da EAD e ao avanço científico das tecnologias de
informação e comunicação presentes na sociedade.
Discutir questões relacionadas à gestão da EAD em uma era tecnológica de mudanças
aceleradas significa compreender como esse processo vem se dando na sociedade, em que a gestão do
conhecimento e de competências se torna imprescindível para obtenção de vantagem competitiva no
mercado global. O avanço científico, tecnológico, comunicacional, informacional e midiático é
irreversível, isto é, está presente em todas as áreas do conhecimento, inclusive nos espaços destinados
historicamente à orientação e formação do sujeito social – a escola, por meio da educação.
As instituições educacionais, a partir do século passado, têm se utilizado desse avanço mediante
a incorporação das novas tecnologias informacionais e comunicacionais nos cursos de formação inicial
e continuada. Esse processo também vem ocorrendo nas demais áreas, inclusive nas empresariais, que
muitas vezes servem de modelo à educação, as quais necessitam manter-se em permanente processo
de criação, inovação e transformação a fim de se tornarem sustentáveis e competitivas no mercado.
As empresas vêm sentindo a necessidade de desenvolver um sistema educacional próprio,
orientado para o mercado, mas também para a formação do sujeito social, de modo que o indivíduo no
contexto de sua atuação profissional permaneça a aprimorar suas relações coletivas. Como
consequência, as organizações têm investido na formação de um novo perfil de profissional,
oferecendo-lhe oportunidades de aprendizagem continuada e desenvolvendo novas posturas,
habilidades e atitudes que favoreçam a organização.
Como consequência das exigências do mercado competitivo as organizações buscam no
processo de aprendizagem contínuo uma forma de construir uma inteligência corporativa competitiva
que responda proativamente às exigências do mundo globalizado através da atuação eficiente de
profissionais competentes, qualificados e capacitados para promoverem eficazmente suas funções.
Dessa forma o estudo do conhecimento se faz necessário para obter uma melhor gestão empresarial e
nesse sentido entende-se como um recurso estratégico capaz de transformar pela práxis a realidade
social.
Atualmente, a sociedade do conhecimento exige atualização quase que instantânea e a válvula
propulsora desta é o saber. Nesse momento, ajustar-se à vida social, profissional e educacional é
primordial à permanência dos sujeitos sociais no mercado de trabalho. Essa permanência requer
competências, as quais dependem da apropriação do conhecimento que fornece a aquisição de
habilidades e atitudes necessárias à obtenção de resultados favoráveis à competitividade da
organização e a sua permanência sustentável no mercado de trabalho.
A Educação a distância surge como possibilidade à apreensão do conhecimento e de
competências requeridas na atual conjuntura. Apesar dessa modalidade educacional não ser recente,
como assinala Preti (2005), nas últimas décadas vem se expandindo em todos os continentes, realidade
essa também presente no Brasil, uma vez que é a modalidade de ensino de maior expansão das últimas
décadas.
Considerando-se a necessidade de discutir as questões já citadas. Dividiu-se o estudo em quatro
itens, quais sejam: a presente Introdução, Gestão do Conhecimento e Competência Organizacional,
Metodologia Aplicada na Pesquisa e Resultados e Considerações.

2 GESTÃO DO COHECIMETO E COMPETÊCIA ORGAIZACIOAL
O conhecimento é o que difere o homem dos demais seres, é o referencial diferenciador do agir
humano em relação ao agir das demais espécies. Nesse sentido pode-se dizer que o conhecimento é o
grande instrumento estratégico dos homens, portanto é imprescindível na história da humanidade. É
elemento fundante na construção do destino dos homens enquanto sujeitos sociais, daí sua relevância
na educação, uma vez que se encontram intimamente vinculados. Como assinala Severino, a educação
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é “[...] o processo mediante o qual o conhecimento se produz, se reproduz, se conserva, se sistematiza,
se organiza, se transmite e se universaliza” (2007, p. 28).
Portanto, o conhecimento é permanentemente construído e reconstruído a partir das interações
sociais que ocorrem no mundo do trabalho, uma vez que é por meio dele que se produzirão as
condições materiais de inovar, criar estratégias que sejam capazes de promover a tomada de decisão e
assim solucionar problemas concretos, potencializando, renovando e inovando o processo empresarial.
A competição a que estão expostas as empresas requer que as mesmas conquistem e se
mantenham permanentemente ativas e atuantes, capacitadas e alimentadas pela geração contínua de
inovações técnicas, tecnológicas, sistêmicas e cognitivas.
Nesse sentido, a gestão do conhecimento é fundante a fim de promover o crescimento e a
permanente atualização de competências, auxiliando as organizações a se tornarem competitivas,
criativas e inovadoras.

2.1 O COHECIMETO E O AVAÇO TECOLÓGICO
O processo científico-tecnológico produziu avanços à qualidade de vida da humanidade, mas
diante da competição presente nas sociedades capitalistas, o domínio do conhecimento tornou-se um
estratégico meio de dominação. A apropriação do conhecimento é perseguida pelo homem em toda
história da humanidade e é considerada por Drucker
[...] como um recurso chave pessoal e econômico [...] com significado próprio. Os tradicionais
fatores de produção – terra (recursos naturais), mão-de-obra e capital, não desapareceram, mas
tornaram-se secundários. Eles podem ser adquiridos facilmente, desde que haja conhecimento
(DRUCKER, 1993, p. 21).
Segundo esse autor o conhecimento se sobrepõe ao contexto social, por esse motivo considera a
natureza, a mão-de-obra e o capital secundários. Na verdade há nessa concepção uma inversão
valorativa da produção do conhecimento, uma vez que este se torna preponderante em relação a todos
os demais fatores constituintes da realidade social.
Em outra perspectiva Berger e Luckmann (1997) consideram que o conhecimento é produto das
relações sociais, isto é, do trabalho enquanto categoria fundante que humaniza o homem, o qual
transforma a natureza em seu benefício e ao transformá-la transforma a si próprio. Esses autores
compreendem a produção do conhecimento em uma perspectiva dialética, pois entendem que o sujeito
do conhecimento e o objeto a ser conhecido não se separam, estando intimamente ligados no contexto
social.
O processo de construção do conhecimento passou a ser alvo de pesquisas que estudam a
organização e a gestão empresarial e nesse contexto surgiu o interesse em entender como esse
conhecimento pode ser gerido. Mas, como se pode compreender esse processo? A gestão do
conhecimento pode contribuir para o desempenho eficaz da organização? Como já foi afirmado, o ser
humano, em função de sua capacidade de empreender novas descobertas e transmitir conhecimentos a
seus semelhantes, diferencia-se de todas as demais espécies conhecidas. Essa capacidade de planejar,
produzir, transformar e dominar o conhecimento é responsável não só pela preservação da espécie
humana, como também pela sua evolução, melhorando gradualmente sua qualidade de vida e bem
estar.
As inovações científico-tecnológicas produzidas ao longo da história têm proporcionado à
humanidade avanços em todas as áreas do conhecimento. Este é sistematizado e repassado à sociedade
por meio da educação que é o campo de formação do homem como sujeito social. Nesse contexto, a
educação é o processo pelo qual o conhecimento é produzido, reproduzido, sistematizado, organizado
para ser transmitido e universalizado.
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Conforme enfatiza Stewart (1998), o conhecimento é considerado pelos gestores
contemporâneos como investimento e como meio de formar e qualificar futuros profissionais. Isso
significa que a cultura empresarial da atualidade compreende o capital intelectual como estratégico na
gestão empresarial e nesse sentido busca dar atenção aos ativos intelectuais existentes no mercado
como forma de geração de riqueza.
A competitividade pela gestão do conhecimento está presente na atualidade por conta da
utilização da teoria da competição, baseada em competências, a qual incorpora diferentes aspectos da
administração estratégica que antes eram ignorados, utilizando-se de inúmeros mecanismos científicotecnológicos associados à aprendizagem do conhecimento, os quais favorecem o sucesso
organizacional (CARBONE, 2009).
Perrotti considera que “[...] a evolução da tecnologia da informação e os novos sistemas de
comunicação são contribuições importantes no avanço da ciência e do conhecimento empresarial”
(PERROTTI, 2004, p. 42-43), pois possibilitam aos gestores e aos especialistas a oportunidade de
inovar e de ter vantagem competitiva, assim conquistam e mantém essa vantagem a partir da detenção
do monopólio do conhecimento.
Em Castells (2006) se verifica uma discussão sobre a penetrabilidade, que é o aspecto que pode
ser incorporado em todas as atividades exercidas pelo homem e que permite o acesso de grande parte
da população aos centros tecnológicos, através de meios como a internet, redes de computadores,
teleconferências, ou videoconferências. Segundo este autor isso pode minimizar sensivelmente as
barreiras geográficas, porém, o autor adverte que quando não respeitadas às características regionais
perdem o foco principal, que é o ser humano e a percepção do outro.
Nesse contexto Moran indica uma das grandes dificuldades que se apresenta nos tempos atuais:
Ensinar e aprender são os desafios maiores que enfrentamos em todas as épocas e
particularmente agora em que estamos pressionados pela transição do modelo de gestão industrial para
o da informação e do conhecimento (MORAN, 2001, p. 12).
Conforme assinala o autor os processos de ensino-aprendizagem nesse novo modelo de gestão
se tornaram tão importantes que passaram a requerer um olhar especial por parte dos gestores. Mas,
para que o processo ocorra, Moran (2001) enfatiza a necessidade de o aluno estar maduro para poder
efetivamente incorporar a real significação dessa informação, uma vez que a mesma deve ser
incorporada na sua vivência, influenciando-o inclusive em uma perspectiva pessoal, intelectual e
emocional.

2.2 O COHECIMETO COMO ELEMETO DA GESTÃO
O conhecimento na concepção de Andrade (2006) é entendido como a apreensão intelectual de
um fato ou de uma verdade, como o domínio (teórico e prático) de um assunto, uma arte, uma ciência,
uma técnica. Percebe-se que o conhecimento está ligado às esferas da sociedade, intermediando as
complexas relações sociais que se formam entre os indivíduos, por meio da comunicação e de seus
diversos sistemas simbólicos.
Ao longo da história da humanidade o homem buscou conhecer o mundo que o rodeia e através
do conhecimento procurou explicações para os problemas vivenciados. Platão (2001) na obra “A
República” já buscava explicações para a vida social, que não se prendiam apenas à Religião, mas que
faziam parte da política, da economia e da natureza humana. O conhecimento se constituiu como fonte
de explicação da verdade e estava associado a três critérios: a) todo conhecimento é racional; b) todo
conhecimento é objetivo; c) todo conhecimento tem caráter universal. Esses fundamentos podem ser
considerados como uma primeira manifestação do conhecimento, os quais foram em seguida
sistematizados e organizados, nomeados de conhecimento científico.
Portanto, o conhecimento científico é um tipo de conhecimento que descreve a realidade,
mediante o uso da razão, por meio da sistematização metodológica (método e técnica) de ideias
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organizadas, resultantes de pesquisas realizadas que visam explicar os fenômenos da realidade.
Importa observar que esse conhecimento não é permanente, tampouco representa uma verdade
absoluta, pois está sujeito a críticas e a permanente verificação.
O avanço da ciência propiciou o avanço da tecnologia e dos meios de comunicação, e
consequentemente promoveu a popularização desses conhecimentos. Segundo Antunes (2002) esse
processo científico não tem sido acompanhado por todos, isto é, a atualidade requer um novo processo
de formação científica que oriente as pessoas na produção de novos conhecimentos.
A popularização das novas tecnologias da informação e da comunicação promoveu o maior
acesso a uma parcela da população que anteriormente não o detinha. Esse acesso tem sido ofertado em
parte pelas instituições educacionais, as quais, por meio da oferta de cursos em EAD, colocam à
disposição da sociedade esse novo conhecimento. Essas iniciativas têm permitido maior alcance à
população de baixa renda, ao mesmo tempo em que busca viabilizar o acesso democrático, no sentido
de permitir àqueles que antes ficavam à margem do processo tecnológico a possibilidade de
acessibilidade às informações.
O conhecimento como elemento da gestão deve ser ofertado aos partícipes do processo como
forma de garantir o domínio científico-tecnológico dos mesmos. A competência da gestão, segundo
Gilbert (1978, apud CARBONE, 2009, p. 141) depende dos sistemas de informação e de
conhecimentos, associados às competências da equipe gestora, à qualidade do serviço ofertado, a
satisfação do cliente e à valorização da equipe gestora, assim como depende de atitudes coletivocooperativas da equipe, de instrumentos adequados ao trabalho (equipamentos, ferramentas e recursos)
e de incentivos (monetários e não monetários).
Verifica-se assim a importância do conhecimento para o ser humano, para o desenvolvimento da
sociedade e para a competência das organizações, mas esse só se realiza por meio da apropriação do
saber previamente elaborado, associado à reflexão crítico-criativa do mesmo, propiciando a criaçãoprodução de novos saberes. No interior desse processo encontra-se a Educação, que se constitui como
capaz de produzir, reproduzir, sistematizar, organizar e universalizar o conhecimento.
Percebe-se a importância do conhecimento como uma das recentes abordagens da administração
contemporânea. Estudos visam compreender o mesmo como recurso estratégico, suas técnicas,
práticas e iniciativas gerenciais. Pesquisadores do campo de estudos sobre organizações, estratégia,
tecnologia da informação, entre outros, têm destacado a importância de se gerenciar o conhecimento,
buscando identificar e compreender práticas e iniciativas da gestão do conhecimento, adotadas por
empresas e suas principais contribuições para a eficiência e inovação.
Assim, o conhecimento se constitui como elemento estratégico central da gestão, a qual envolve
competências humanas, técnico-científicas, tecnologias, investimentos em educação, monetários e não
monetários, os quais associados podem promover a empresa, potencializando suas ações de modo que
se torne competitiva e aceita no mercado. Será considerada uma empresa eficiente e eficaz se seus
resultados expressarem a satisfação por parte dos envolvidos no processo, mantendo seu poder de
competição e inovação.
Percebe-se a necessidade posta na contemporaneidade de se investir no conhecimento como
estratégia para resolver os problemas vivenciados nas organizações. Nesse contexto, a aprendizagem
passa a ter importância fundamental, envolvendo a apreensão do conhecimento, a aquisição de
habilidades cognitivas, psicológicas e afetivas, as quais promovem o desenvolvimento de
competências.
Depreende-se disso que importa às empresas um gestor que efetivamente saiba gerir o
conhecimento. Significa, portanto, criar condições que permitam o desenvolvimento do capital
intelectual da empresa, considerando-se que a gestão do conhecimento está associada à concepção de
competência profissional, que abrange a idéia de um processo que envolve a aprendizagem, gestão do
conhecimento e a aquisição de novas competências.
Mediante a essa discussão infere-se que aprendizagem encontra-se intrinsecamente associada à
gestão do conhecimento e à gestão por competências, e em função disso precisa se situar em lugar de
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destaque nas ações organizacionais, de modo que estas possam construir novos movimentos de
criação, inovação, divulgação do conhecimento, internamente e externamente. Diante das novas
exigências postas pela sociedade contemporânea, às organizações precisam repensar a sua atuação em
relação ao seu capital humano, fornecedores, colaboradores e clientes, tendo em vista os objetivos de
desempenho e eficácia para a sustentabilidade competitiva.
No entanto, o conhecimento não surge espontaneamente, antes requer ação criativa, fomentada
de forma consciente e intencional, mediante atividades e iniciativas que visem o aumento do
patrimônio de conhecimento organizacional. Algumas iniciativas como a educação a distância podem
se constituir como alternativa para as organizações promoverem a aprendizagem, a formação, o
desenvolvimento de habilidades e atitudes, assim como possibilitar o acesso aos diversos níveis da
organização para a produção, utilização socialização do conhecimento.
A partir dessas considerações e do embasamento teórico, apresentado sinteticamente nesta
comunicação, realizou-se a pesquisa buscando-se conhecer a realidade da gestão da EAD em uma IES,
mediante estudo de um caso particular, em que se procedeu a análises de dados empíricos coletados
por meio de técnicas de pesquisa específicas, tendo-se como lócus de investigação a Faculdade Ideal,
no Estado do Pará. A seguir explicitar-se-á a metodologia da pesquisa.

3 A METODOLOGIA APLICADA A PESQUISA
Para se investigar a realidade do processo de gestão na referida IES, procedeu-se esta pesquisa
pautada em uma abordagem qualitativa, pois conforme assinalam Lüdke e André (1986) esse tipo de
estudo requer um contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente investigado; mediante
observação participante, o que possibilita examinar os problemas investigados no ambiente em que
eles ocorrem, sem qualquer manipulação intencional do pesquisador, possibilitando assim, uma leitura
mais precisa da realidade em estudo.
A pesquisa pautou-se no estudo de um caso particular, o exame da gestão da EAD em uma IES,
especificamente a Faculdade Ideal - FACI. Considera-se que o mesmo é representativo de um
conjunto de casos análogos, portanto é um estudo de caso, uma vez que EAD ofertada na IES em
questão é praticada semelhantemente em outras IES e isso ocorre porque todas seguem as mesmas
orientações normativas legais, diferindo em relação às especificidades próprias de cada uma, porém
mantendo unidade correspondente à aplicabilidade da tecnologia e da metodologia utilizadas.
Pode-se dizer também que o estudo é de natureza descritiva, pois se buscou identificar e
descrever o processo de gestão da EAD na referida IES, implantado nos cursos de graduação na
modalidade de educação a distância da Faculdade FACI, pois como enfatiza Gil (1999, p. 73) “[...] o
estudo de caso pode (...) ser utilizado tanto em pesquisas exploratórias quanto em descritivas e
explicativas”, o que justifica a escolha desse tipo de estudo.
Desta forma procedeu-se a pesquisa realizada em duas etapas, as quais ocorreram
concomitantemente. Na primeira etapa desenvolveu-se uma pesquisa bibliográfica e documental para a
fundamentação teórica e apropriação documental que possibilitou o conhecimento da IES em questão.
A pesquisa bibliográfica, na qual foram levantados e examinados diversos estudos sobre a
temática, propiciou a atualização e aprofundamento do tema, assim como subsidiou a discussão da
temática, possibilitando conhecer os assuntos foco do estudo. A partir dessa etapa elaborou-se a
fundamentação teórica que auxiliou as análises posteriores.
A pesquisa documental permitiu a coleta dos dados e documentos da IES, os quais foram
essenciais para se conhecer as intenções da IES no que concerne ao processo de gestão praticado,
assim como forneceram subsídios para as análises realizadas no trabalho.
Na segunda etapa realizaram-se entrevistas informais, as quais foram gravadas, e também se
procedeu à aplicação de um questionário estruturado, composto por questões fechadas e distribuídas
em Domínios. A análise dessas entrevistas, após sua decodificação, mediante o exame das
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informações obtidas, auxiliou na compreensão da estrutura organizacional da Instituição, assim como
permitiu perceber como a EAD é gerida. A aplicação do questionário, a partir da tabulação estatística
do mesmo, possibilitou compreender o processo de gestão vivenciado na referida IES.
Realizou-se também a observação de alguns procedimentos do grupo gestor, buscando-se
coletar informações sobre as práticas de gestão utilizadas no ensino à distância da Faculdade Ideal a
fim de interpretá-las e analisá-las. Assim se procedeu a coleta de dados na FACI, pois como relatam
diversos autores (SEVERINO, 2007; MARCONI e LAKATOS, 2002; GIL, 1999), no estudo de caso a
coleta de dados deve ser realizada no ambiente natural onde o fenômeno ocorre, sendo diretamente
observado pelo pesquisador. Severino (1999) também alerta que o pesquisador não pode intervir
tampouco manipular os dados, mas é sua função descrevê-los e analisá-los.
Considerando-se as orientações dos autores citados, no decorrer da pesquisa de campo foram
coletados dados primários da IES, específicos à formação acadêmica às práticas profissionais
desenvolvidas e às práticas pedagógicas utilizadas pela coordenação, pelos professores e pelos
técnicos da Instituição. Como exemplo de dados primários coletados pode-se citar o Regimento Geral
da FACI, os documentos de constituição da IES, o Regulamento do Núcleo de Educação à Distância,
os documentos internos referentes ao quantitativo de alunos, funcionários técnicos, professores, às
orientações didáticas os planos de aula dos professores envolvidos na pesquisa, além de outros, os
quais forneceram dados para a análise realizada na pesquisa.
Mediante essa coleta de dados levantou-se o universo de atores envolvidos nos cursos de EAD
detectou-se no cenário educacional da FACI um quadro de 1.630 indivíduos, distribuídos da seguinte
forma: 452 alunos do Curso de Administração; 686 alunos do Curso de Direito; 289 alunos do Curso
de Engenharia; 43 alunos do Curso de Pedagogia; 107 alunos de Ciências Contábeis; 41 Docentes; 07
Técnicos Administrativos e 5 pessoas do corpo diretivo da IES, desta maneira os membros envolvidos
na EAD.
No que concerne ao questionário, uma das técnicas utilizadas para atender aos objetivos do
estudo e efetivamente oferecer elementos para análise da qualidade da gestão empresarial da EAD na
FACI, para se obter uma validação estatística optou-se em aplicá-lo a uma amostragem aleatória de
alunos de cada curso. Em relação aos demais (Diretores, Técnicos Administrativos e Professores), em
função do número de informantes ser insuficiente quando comparado ao de alunos, optou-se por
trabalhar com 100% dos mesmos. Com base nos dados coletados procedeu-se a análise e a tabulação
dos mesmos.

4 RESULTADOS E COSIDERAÇÕES
As considerações apresentadas a seguir são resultantes do processo que desencadeou o
desenvolvimento da pesquisa, na qual o objetivo inicial foi alcançado, e as hipóteses elencadas foram
confirmadas. Para se percorrer o processo absorveram-se conhecimentos que subsidiaram a elaboração
da dissertação, o qual se considerou de grande importância para fundamentar as análises realizadas
mediante a realidade investigada. Esse aporte teórico imprimiu um “olhar” mais crítico à realidade
social, especialmente em relação à Gestão Empresarial da EAD promovida pela Faculdade Ideal,
considerando-se os domínios de competência definidos na pesquisa, nos quais se buscou apoio para
investigar a satisfação e qualidade (eficiência e eficácia) dos serviços ofertados pela FACI, uma vez
que disso resulta a competência da equipe gestora promotora do serviço.
Essa apreensão não se deu de forma tranquila e natural, mas foi produzida por intermédio de um
processo conflituoso de apropriação da realidade material, mediada pelos percalços da vida real, por
meio de contradições, negações e materializações do trabalho intelectual, pela própria realidade
material. Nesse sentido, considera-se importante ressaltar que algumas pretensões iniciais não foram
concretizadas, a exemplo a vivência da pesquisa de campo por um tempo maior, observando
diretamente na Instituição o processo on line, não presencial, e o processo presencial, haja vista o
limite de tempo e as dificuldades para essa realização.
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No que respeita às demais pretensões, pode-se afirmar que a pesquisa alcançou seus objetivos,
em particular os derivados e desencadeados pelo objetivo geral e específicos, os quais visaram à
apreensão da realidade examinada mediante a apropriação de conhecimentos que possibilitaram o
desenvolvimento da pesquisa. Cabe ressaltar que o exame documental e legal da EAD, assim como o
estudo bibliográfico, possibilitou uma nova visão a esta pesquisadora, uma vez que permitiram
apreender conhecimentos e desvelar a realidade da EAD no País. Essa pesquisa também propiciou
identificar concepções diferenciadas sobre o objeto de estudo e sobre os diversos interesses daqueles
que promovem a EAD, que permeiam algumas das atuais propostas de EAD ofertadas no Brasil.
A esse respeito, pode-se dizer que as questões formuladas no início do trabalho foram
esclarecidas, suscitando o surgimento de outras, as quais serão objeto de novos estudos. A primeira
questão – O modelo de gestão empresarial adotado nos cursos de EAD ofertados pela FACI promove
uma educação competente (eficiente e eficaz) e de qualidade? – pôde ser respondida tomando-se por
base a análise dos documentos, as entrevistas e o questionário elaborado no processo da pesquisa,
denominado “Questionário de Avaliação da Gestão da Educação a Distância (QAGED)”, composto
por quatorze (14) itens, englobados em quatro escalas que investigaram quatro aspectos distintos,
chamados Domínios de Competência Empresarial: Oferta de Serviços; Qualidade; Demanda;
Tecnologia. A análise desses domínios pautou-se nas Escalas de Domínio, que variavam de zero a
cem, em que zero é a pior avaliação e cem é a melhor, e dessa forma obtiveram resultados
compreendidos entre bom e ótimo.
A partir do cruzamento dos dados coletados com a fundamentação teórica, chegou-se a algumas
considerações. A adoção de práticas e iniciativas em gestão do conhecimento envolve desde
tecnologias e ferramentas para esse fim, assim como práticas e iniciativas que lhe serve para
identificar, criar, capturar, organizar, compartilhar, disseminar e por fim aplicar e reaplicar o
conhecimento corporativo. Essas práticas e iniciativas vão da criação de ambientes para os
colaboradores se socializarem – visando à discussão de problemas da empresa e o compartilhamento
de idéias para solucionar tais problemas – até a criação de centros de inovação e de área funcional
voltada para o gerenciamento do conhecimento corporativo.
Esse aporte teórico, as entrevistas e as análises supracitadas permitiram detectar que a empresa
desenvolve algumas estratégias de gestão do conhecimento, que viabilizam o desenvolvimento e a
sustentação de competências capazes de promover a instituição, tais como: a promoção e oferta de
cursos (presenciais e a distância) para os professores e os técnicos da IES na própria instituição e fora
dela, por meio de financiamento para participação em eventos e cursos de extensão, de especialização
lato sensu e stricto sensu e outros. Essas estratégias favorecem o processo de EAD, resultando disso na
eficiência e eficácia dessa modalidade educacional promovida na IES, conforme se pode verificar na
análise e interpretação dos dados. Depreende-se disso que o modelo de gestão promove uma educação
de qualidade (eficiente e eficaz), uma vez que tanto a equipe gestora quanto os clientes avaliaram os
domínios de competência empresarial como bom e ótimo.
No entanto, não se detectou a existência de critérios objetivos para avaliar a identificação das
necessidades de aquisição de novos conhecimentos para a equipe gestora, visando sustentar
competências e habilidades, assim como não se detectou a existência de um sistema organizacional
que preserve os conhecimentos relevantes dessa equipe, ou ainda que possibilitem o compartilhamento
de forma eficiente do conhecimento produzido com seus colaboradores e, sobretudo, com os
tomadores de decisão, os quais podem ser aplicados nas rotinas e melhorias dos processos.
Outra questão importante em relação à gestão do conhecimento refere-se às práticas e iniciativas
quanto à valoração da competência do profissional em relação ao retorno para a instituição. Trata-se
nesse sentido das formas de recompensa para o profissional que contribui com seus conhecimentos
para acumular vantagens na IES. Na pesquisa constatou-se que a empresa não possui um sistema de
reconhecimento e recompensa para gestão do conhecimento, tampouco se detectou a presença de
metas financeiras baseadas no conhecimento corporativo. Em relação às recompensas e ao
reconhecimento do conhecimento, estratégia de promoção da IES, como meio de identificação,
armazenamento, compartilhamento e uso, verificou-se que a empresa pesquisada não possui nenhuma
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forma de recompensa ou reconhecimento para gerir o conhecimento do capital intelectual
institucional.
A partir das considerações apresentadas, infere-se que na pesquisa não se teve a pretensão de
resolver todos os problemas da gestão empresarial da EAD, tampouco se teve a pretensão ensinar uma
empresa educacional a gerir o seu negócio, mas, a partir da mesma observou-se que sempre há algo
em uma empresa que pode ser melhorado. Nesse contexto, considera-se importante assinalar que a
empresa investigada foi informada das críticas e sugestões que esta pesquisadora humildemente lhe
ofereceu no trabalho realizado, considerando inclusive que é uma empresa comprometida com a
qualidade (eficiência e eficácia) de seus serviços.
Conclui-se, portanto, que a pesquisa desenvolvida possibilitou a esta pesquisadora reflexões
intensas, levando-a a repensar o seu próprio exercício profissional-acadêmico. Faz-se necessário
também informar que não se teve pretensão em abordar a totalidade das questões que permeiam a
discussão do assunto examinado, intentando-se tão-somente, apontá-las como relacionais. Assim,
espera-se que a pesquisa sirva de orientação para outros pesquisadores na área da Gestão Educacional
da EAD e que a mesma, diferentemente de se tornar mais uma produção nas prateleiras da academia,
suscite novas discussões e novos debates na área, inquietando alguns e em outros, despertando “novos
olhares” em direção a uma educação a distância de qualidade (eficiente e eficaz).

(1) Professora de Administração da Faculdade Ideal
(2) Doutora em educação, mestre em Administração, com especialização na França e na Bélgica. Ex-diretora do
Ministério do trabalho e Emprego. Professora titular da FVG nos cursos de doutorado, mestrado, especialização e
graduação em Administração. Publicou diversos livros e artigos, dentre eles Educação Corporativa. Criou e coordenou
vários cursos de pós-graduação e seminários nas áreas de educação corporativa, educação a distância, gestão de saúde,
gestão de estratégica de negócios e tecnologia da informação. É filiada institucionalmente a Fundação Getulio Vargas
(3) Doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, Brasil(2000). Pesquisadora da Universidade
do Estado do Pará , Brasil

Ano 39 – nº 189 – abril/junho de 2010 - 44

Gestão Organizacional X Educação a Distância: Gestão da EAD na Faculdade Ideal – FACI

REFERÊCIAS
ANDRADE, Margarida. Metodologia da Pesquisa Científica. São Paulo: Atlas, 2006.
ANTUNES, Celso. Como Transformar Informação em Conhecimento. 2. ed. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2002.
BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade. Petrópolis, RJ:
Vozes, 1997.
CARBONE, Pedro Paulo et al. Gestão por Competências e gestão do conhecimento. 3. ed. Rio
de Janeiro: FGV, 2009. (Série Gestão de Pessoas).
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 9. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2006.
DRUCKER. Peter. Administrando para o futuro. 5. ed. São Paulo: Pioneira, 1993.
GIL, Antonio Carlos. Métodos e Técnicas de Serviço Social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999.
LAKATOS, E. M, MARCONI, M. A. Técnicas de Pesquisa: planejamento e execução de
pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados. 2. ed. São
Paulo: Atlas, 2002.
LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. São
Paulo: EPU, 1986.
MORAN, José Manuel. Interferências dos meios de comunicação no nosso conhecimento.
Revista Brasileira de Comunicação, São Paulo, v. 17, n. 2, jul./dez. 2001. Disponível em:
<http://www.eca.usp.br/eca.prof/moran> Acesso em: 15 jul. 2009.
PERROTTI, Edoardo. Estrutura organizacional e Gestão do Conhecimento. Monografia
(Dissertação de Mestrado). 2004. Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade da
Universidade de São Paulo. São Paulo, 2004.
PLATÃO. A República. São Paulo: Martin Claret, 2001.
PRETI, Oreste. Autonomia do Aprendiz na Educação a Distância: significados e dimensões.
Cuiabá: UFMT/NEAD, 2005.
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. rev. e atual. São Paulo: Cortez,
2007.
STEWART, T. A. Capital Intelectual: a nova vantagem competitiva das empresas. Rio de
Janeiro: Campus, 1998.

Ano 39 – nº 189 – abril/junho de 2010 - 45

Ano 39 – nº 189 – abril/junho de 2010 - 46

Mediação pedagógica: contribuição dos objetos
digitais de aprendizagem para o ensino

Pedagogic mediation: the contribution of
digital learning objects for teaching
(1)

(2)

Rita Almeida

Romilson Lopes Sampaio

Resumo: Este artigo busca discutir o conceito de objetos de aprendizagem,
destacando os objetos digitais de aprendizagem como uma ferramenta mediadora
do processo de ensino-aprendizagem. Para isso, analisa-se o conceito de ODA, bem
como suas características e vantagens em relação a outras ferramentas de ensino,
procurando também destacar como o uso desses objetos pode modificar as formas
de ensinar e aprender. 0o sentido de ampliar a discussão, aponta-se também a
funcionalidade dos repositórios de objetos de aprendizagem e dos ambientes
virtuais de aprendizagem. Além disso, pontua-se o papel que as especificações
técnicas exercem ao assegurar que os objetos digitais de aprendizagem sejam
reutilizados com uma maior acessibilidade e durabilidade.
Palavras-chave: objetos digitais de aprendizagem, ensino, aprendizagem.
Abstract: This article tried to argue the learning object concept, detaching the
digital objects of learning as a mediating tool of the teach-learning process. For
this, the concept of ODA is analyzed, and the characteristics and advantages in
relation to other tools of education, looking for to detach as the use of this objects
can modify the forms to teach and to learn. In the direction to extend the discussion,
the functionality of the learning object repositories and of virtual environments of
learning is also pointed. Moreover, describe the paper that the specifications
techniques to exert when assuring that the digital objects of learning are reused with
a bigger accessibility and durability.
Keywords: digital learning objects, teach, learning.
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Introdução
A revolução tecnológica tem influenciado diversas áreas do conhecimento, especificamente,
no campo da Educação, esse avanço tecnológico é percebido pelo papel que as novas tecnologias da
informação e comunicação (TIC’s) têm ocupado no processo de ensino-aprendizagem. A escola que se
ocupa da divulgação sistemática do conhecimento tem procurado acompanhar essas mudanças,
buscando nas tecnologias os meios de potencializar o manuseio e o acesso às informações. As
tecnologias, nos dias atuais, têm se tornado ferramenta imprescindível ao ensino, ocupando um papel
de destaque ao auxiliar o estudante na construção do saber. As TIC’s aplicadas na educação permitem
atender os diferentes estilos de aprendizagem e, desta forma, incluir no processo de aquisição de
conhecimentos todos os alunos.
Entre as diversas possibilidades de potencializar o acesso ao conhecimento, destaca-se nesse
trabalho o papel que ocupa os objetos digitais de aprendizagem no ensino.

1.

Objetos de aprendizagem

Existem diferentes definições para objetos de aprendizagem (Learning Objects – LO) O mais
referenciado é o de Wiley (2001) que os define como qualquer recurso digital – por exemplo imagens,
gráficos, vídeos entre outros – que pode ser reutilizado para promover a aprendizagem.
Já o Instituto de Engenharia Eletro Eletrônica dos Estados Unidos (IEEE, 2002) amplia a
definição de Wiley, afirmando que os objetos de aprendizagem são também recursos didáticos “não
digitais” auxiliados por uma tecnologia que facilita a aprendizagem. Muzio (2001) vai ainda mais
longe, definindo objetos de aprendizagem como objetos de comunicação utilizados para fins
instrucionais podendo ser interativo ou não.
Neste estudo, optamos pela definição do IEEE por considerá-la mais abrangente. Desse
modo, acreditamos que os objetos de aprendizagem são todos os recursos didáticos digitais - mediados
por tecnologias - ou não digitais utilizados pelo professor com um objetivo e um procedimento
específico para mediar junto aos seus alunos a construção de um determinado conhecimento. Todavia
dado às limitações deste trabalho o nosso objetivo aqui é discutir o papel dos objetos digitais de
aprendizagem (ODA)3[1] no processo de ensino e aprendizagem.
A idéia básica aqui defendida é que os objetos digitais de aprendizagem são elementos
mediadores do processo de aprendizagem. Nessa perspectiva, recorremos à teoria vygotskiana que
define aprendizagem como um processo pelo qual os indivíduos adquirem habilidades, valores e
informações em contato com a realidade e outras pessoas. (OLIVEIRA, 1993).
Os ODA’s surgem como uma ferramenta de ensino-aprendizagem, apoiado pelo uso das
TIC’s, para ser um mediador desse processo, ou seja, eles atuam como um recurso didático interativo,
no qual é possível utilizar recursos visuais para explicar um determinado assunto de uma disciplina.
Pode-se, por exemplo, fazer simulações e experiências práticas, como se estivesse em um ambiente
real de forma que estimule a vivência de situações e a solução de problemas de um determinado
conteúdo em que o aluno só teria contato teórico.
Nesse sentido, a relevância de se utilizar os ODA’s está no fato destes promoverem uma
aprendizagem de tipo colaborativa, ou seja, essa ferramenta pedagógica permite a construção do
conhecimento porque contempla a interação e a cooperação entre parceiros. Os ODA’s na sala de aula
podem tanto acelerar processos individuais de aprendizagem quanto possibilitar que os alunos ajudemse mutuamente sob a mediação do professor.

3[1] A seguir, utilizaremos a sigla ODA para designar objetos digitais de aprendizagem.
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Abaixo apresentamos um exemplo4[2] de como um ODA pode ser usado em sala de aula. Na
figura 1 ilustramos uma animação interativa de um objeto utilizado para o ensino de lançamento de
projéteis na disciplina de física. Nessa animação, o aluno é instigado a resolver de forma intuitiva uma
determinada situação problema através de tentativa e erro, ou seja, alterando os itens resistência do ar,
ângulo de tiro e velocidade inicial, será possível atingir o objetivo da animação, isto é, conseguir que a
bala de canhão acerte o forte.
O ensino que utiliza os ODA’s como ferramenta pedagógica não se limita à transmissão da
informação, mas faz do aluno o sujeito da sua própria aprendizagem, na medida em que o põe em
interação com objetos que “permitem a simulação e a prática, que se constituem no grande diferencial
dos objetos de aprendizagem” (SOUZA, 2005 p.3).
Um outro aspecto a destacar é a flexibilidade que os objetos podem ter a partir da sugestão
dos seus usuários. Atualmente, grande parte dos ODA’s possibilita espaços para comentários dos
usuários sobre a aplicabilidade, o conteúdo pedagógico ou técnico e ainda, sugestões para revisões ou
troca de idéias. Todavia, há uma perspectiva que no futuro cada usuário poderá também colaborar,
alterando sua forma e conteúdo de forma que permita a construção coletiva de novos objetos.
Segundo Singh (2001), ao se elaborar um ODA deve-se levar em conta alguns pré-requisitos
para que ele seja bem estruturado e dividido. Há três elementos na concepção de um ODA. Em
primeiro lugar, está o objetivo que pretende demonstrar ao aluno o que ele poderá aprender a partir do
estudo desse objeto. Pode também especificar uma lista dos conhecimentos prévios necessários para
um bom aproveitamento de todo o conteúdo disponível. Logo depois, o conteúdo instrucional, no qual
especifica o que foi objetivado, ou seja, todo o conteúdo necessário para que, ao término, o aluno
possa atingir os objetivos determinados. Por fim, o feedback, uma das características essenciais do
paradigma objetos digitais de aprendizagem, no qual o aluno tem de imediato a resposta, instigando-o
a utilizar o objeto quantas vezes julgar necessário até que suas expectativas sejam atendidas.
Vale dizer, esses elementos são os norteadores da organização de um ODA, mas a avaliação
do professor quanto a aplicabilidade e validade do ODA é essencial e tem como referência os
resultados obtidos com os alunos.

1.1

Como explicar o funcionamento de um oda ?

Na tentativa de definir os ODA’s, alguns autores se utilizam de metáforas. Como exemplos
dessa analogia temos a metáfora do LEGO5[3] e a do Átomo. A mais difundida na literatura
especializada é a do LEGO, que faz uma analogia entre os blocos de construção e os objetos de
aprendizagem. Nessa perspectiva os ODA’s podem ser agrupados ou reagrupados de diferentes
maneiras, para compor novas e diferentes formas, que por sua vez também podem ser usadas como
blocos para construção de novos blocos.
Segundo Wiley (2001), essa metáfora é limitada apesar da simplicidade e facilidade que
oferece para explicar a abordagem modular e granular dos ODA’s, pois induz a idéia de que os objetos
podem ser agrupados indiscriminadamente e que qualquer pessoa, independente de conhecimento
prévio, pode fazer dessas montagens.
Continua Wiley (2001), a metáfora do Átomo é a que melhor explica a idéia do ODA. Os
átomos são entidades pequenas que podem ser combinadas e recombinadas formando entidades
maiores, todavia essa combinação não é aleatória, pois existem alguns requisitos, porque “nem todo
átomo é combinável com um outro átomo qualquer; átomos só podem ser ‘agregados’ em
determinadas estruturas, prescritas por sua própria estrutura interna, e é necessário algum treino para
‘agregar’ átomos.” (2001, p.17, tradução nossa)
4[2] Disponível em http://rived.proinfo.mec.gov.br/atividades/concurso_2005/Projeteis/site/index.htm
5[3] Brinquedo de montagem usado por crianças e pré-adolescentes, que utiliza pequenas peças, para criar objetos maiores.
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Essas características fazem com que essa analogia seja mais aceita pelos pesquisadores, pois
consegue demonstrar com maior clareza a complexidade dos objetos, ampliando o entendimento do
modelo. Diferente do LEGO, os átomos não podem ser combinados indiscriminadamente.

1.2 Características

dos lo’s

Segundo Longmire (2000), para que os ODA’s sejam inseridos em um determinado
ambiente de aprendizagem precisam apresentar algumas características, tais como:
  Flexibilidade – o objeto é considerado flexível, quando é possível trabalhar em múltiplos
contextos, ou seja, pode ser reutilizado sem necessidade de ser reescrito;
  Facilidade para atualização – todos os elementos utilizados na construção do objeto
devem estar armazenados e organizados de forma que suas alterações sejam facilitadas;
  Customização – os objetos são independentes, podendo ser utilizados em diversas áreas e
sendo combinado de acordo com a necessidade da situação;
  Interoperabilidade – habilidade de usar componentes desenvolvidos em um local, com
algum conjunto de ferramentas ou plataformas e em outros locais com outras ferramentas e
plataformas;
  Aumento do valor de um conhecimento – sendo reutilizado diversas vezes em diversas
especializações, o objeto com o passar do tempo passa a incorporar novas características e a
crescer espontaneamente;
  Indexação e procura – a padronização dos objetos facilita a procura, em qualquer banco
ou repositório que esteja disponível para eventuais consultas, na medida em que está
organizado segundo as suas características.
Um outro aspecto a considerar é a influência do tamanho ou da granularidade dos objetos
sobre a reusabilidade dos mesmos. Os objetos menores podem ser mais precisamente definidos e são
mais fáceis de recontextualizar, ou seja, seu uso é maximizado, já os objetos maiores, são mais difíceis
de recontextualizar em outros cenários de aprendizagem diferentes daqueles para os quais eles foram
projetados, portanto há uma menor reusabilidade.

2.

Padronização dos lo’s.

Todo ODA deve ser submetido a especificações técnicas de um determinado sistema de
padronização. Entre outros, destaca-se o Sharable Content Object Reference Model (SCORM)
desenvolvido pela Advanced Distributed Learning6[4](ADL), que é um sistema internacional de
padronização digital de conteúdos de aprendizagem que visa facilitar a interatividade, a acessibilidade
e a reutilização entre ambientes de e-learning.
A combinação e o tratamento de cada recurso – texto, vídeo ou áudio – usado em um
momento de ensino/aprendizagem deve ser devidamente “encapsulado” e “etiquetado”, podendo assim
ser reutilizado quantas vezes for necessário, independente do contexto. Esse “etiquetamento” é um
processo de especificação SCORM. Ao seguir este rigor, os componentes poderão ser trocados,
conectados e reusados facilmente em qualquer plataforma que utilize este mesmo padrão.
Esse sistema de padronização estabelece três especificações técnicas que todo ODA deve
apresentar para poder ser utilizado em um determinado ambiente. Segundo a Advanced Distributed
Learning, um ODA deve compreender: um modelo de agregação de conteúdos; o ambiente de
execução; a seqüência e a navegação.
6[4] Para maiores Informações vide http://www.adlnet.gov/scorm/index.aspx.
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O modelo de agregação de conteúdos define os critérios para a identificação e a combinação
de recursos em conteúdos de aprendizagem estruturados. Nessa identificação são utilizados
metadados7[5] para permitir a incorporação e a exportação entre sistemas diferentes, repositórios de
objetos de aprendizagem e ambientes de e-learning. De maneira geral, a identificação especifica como
encontrar, combinar e mover esses recursos. Já o ambiente de execução define um conjunto de
especificações necessárias à execução de conteúdos e ao registro do percurso do aluno que utiliza o
ODA. O objetivo é garantir a interoperabilidade entre recursos de aprendizagem e os ambientes de
ensino on-line. Portanto, é uma maneira comum de iniciar a execução de recursos de aprendizagem e a
comunicação entre esses componentes e o ambiente. Por último, a seqüência e a navegação estabelece
tanto a ordem, em que ocorre as atividades iniciadas pelo sistema ou pelo aluno, quanto interpreta as
regras de funcionamento de um determinado ODA ao ser utilizado em um ambiente de e-learning.
Podemos concluir que, o padrão SCORM compreende um modelo de referencia, isto é, um conjunto
de especificações para organização e execução de cursos baseados na Web, assegurando assim a
reutilização, a acessibilidade, a durabilidade e a interoperabilidade dos ODA’s.

3. O

que são repositórios de objetos digitais de apendizagem (roa’s8[6])?

Os ROA’s são locais onde os ODA’s ficam armazenados como uma espécie de bancos de
dados, que possibilitam a sua localização e a dos seus módulos e, conseqüentemente, a sua
reusabilidade. Segundo Sá & Machado (2004), os ROA’s facilitam a localização dos objetos porque
atendem as mais diversas intenções de uso, na medida em que “a localização de conteúdo pode ser
executada por rotinas do próprio repositório, preparadas para assegurar consistência e evitar
redundância na busca. Repositórios podem também manter registros sobre a utilização de seus objetos.
” (p. 4).
Com o uso dos ROA’s, os ODA’s podem ser acessados de qualquer parte do mundo através
da internet, podendo ser utilizado em variados contextos. Vale destacar, a importância de se
desenvolver um gerenciamento de direitos autorais para os ODA’s depositados nesses repositórios.
Essa iniciativa permite controlar a distribuição desses objetos e até mesmo a pirataria. Uma alternativa
que tem sido largamente utilizada pelos ROA’s é a utilização de licença do tipo Creative Commons9[7]
que disponibiliza opções flexíveis de licenças que garantem proteção e liberdade para artistas e
autores. Quando o autor oferece sua obra sob uma licença Creative Commons, ele tem liberdade para
poder determinar quais são os tipos de direitos permitidos ao uso daquela obra e quais são as regras de
uso da mesma. Assim, pode-se permitir que outras pessoas copiem, distribuam, executem e recriem
uma obra a partir de um modelo do repositório ou até mesmo façam uso para fins comerciais, bastando
para isso que sejam informados os créditos dos seus autores.
No Brasil dispomos de alguns repositórios como, por exemplo, a Rede Interativa Virtual de
Educação (RIVED10[8]) ilustrada abaixo na figura 2, que é um programa da Secretaria de Educação a
Distância – SEED e o Laboratório Virtual( LABVIRT11[9]), desenvolvido pela Escola do Futuro da
USP. Nessa última, são encontradas simulações, animações, artigos entre outros, baseados nos
conteúdos de física e química do ensino médio.
No exterior, podemos citar o Campus Alberta Repository of Educational Objects
(CAREO12[10]) e o Multimedia Educational Repository for Learning and On-line Teaching

7[5] São características relevantes dos LO’s que são utilizadas para sua catalogação nos repositórios de objetos de aprendizagem (ROA’s).

8[6] A seguir utilizaremos a sigla ROA para designar repositório de objetos digitais de aprendizagem.
9[7] Para maiores informações vide http://creativecommons.org/ ou http://www.creativecommons.org.br/
10[8] Para maiores informações vide http://rived.proinfo.mec.gov.br
11[9] Para maiores informações vide http://www.labvirt.futuro.usp.br
12[10] Para maiores informações vide http://www.careo.org
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(MERLOT13[11]) ambos ficam localizados na Universidade de Alberta, Canadá e na Universidade do
Estado da Califórnia, EUA, respectivamente.

3.

Onde utilizar os oda’s ?

Os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA’s14[12]) são espaços virtuais onde podem ser
carregados os ODA’s e permitem que deles possam ser tirados o máximo proveito por parte dos
educadores e dos alunos. Esses ambientes são aplicativos que proporcionam ao aluno e ao professor
compartilhar tanto o software de trabalho durante a execução das atividades quanto a comunicação, ou
seja, recursos de áudio, vídeo e de troca de mensagens. Além disso, o AVA permite também que o
professor controle as atividades que os alunos estão fazendo e quais os resultados que estão obtendo
quando estão utilizando um ODA.
Como exemplo de AVA, podemos citar o Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment (MOODLE15[13]) que é resultado de uma comunidade de desenvolvimento em código
aberto, que utiliza o modelo de referência SCORM, e está presente em diversos pontos do mundo,
sendo já utilizado por muitas instituições de ensino no Brasil. Como por exemplo, a Universidade
Estadual da Bahia (UNEB16[14]), Universidade de Brasília (UNB17[15]) ilustrada abaixo na figura 3,
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP18[16]) entre outras.
Além do MOODLE, podemos citar como exemplos de AVA’s, o World Wide Web Course
Tools (WEB CT19[17]) é um programa desenvolvido pela University of British Columbia, que permite a
criação de ambientes educacionais baseados na Web e o Aulanet20[18]. Este último é um ambiente de
criação e manutenção de cursos a distância baseados na Web, criado no Laboratório de Engenharia de
Software (LES), do Departamento de Informática da PUC-Rio.

4.

Como desenvolver um oda?

Para a construção dos ODA’s, algumas etapas devem ser seguidas. Primeiro deve-se definir
o que será feito e em seguida realizar uma análise didática dos conceitos e conteúdos envolvidos, que é
normalmente realizada pelo coordenador do projeto. Após essa fase, ocorrem a especificação técnica e
a análise da viabilidade. Com isso, o processo de levantamento de requisitos do problema é
estabelecido, definindo os limites e necessidades do sistema a ser desenvolvido.
Posteriormente, o desenvolvedor deverá iniciar a construção do ODA. Essa é a etapa de
programação, que pode ser considerada a etapa mais complexa para um educador. Existem algumas
ferramentas de autoria que facilitam esse processo, como exemplos podemos citar o Macromedia
FLASH21[19] e o Reusable e-Learning Object Authoring & Delivery (RELOAD)22[20]. O primeiro
permite a criação das animações dentro do modelo SCORM e possui as vantagens de facilidade de
utilização, tamanho reduzido do produto final além de ser portável. Porém, possui a desvantagem de
ser um software proprietário, necessitando que uma cópia do software seja comprada para que o
13[11] Para maiores informações vide http://www.merlot.org
14[12] A seguir utilizaremos a abreviação AVA para designar ambiente virtual de aprendizagem.
15[13] Disponível em http://moodle.org/
16[14] Disponível em http://www.moodle.uneb.br/
17[15] Disponível em http://aprender.unb.br
18[16] Disponível em http://moodle.pucsp.br/
19[17] Disponível em http://www.webct.com/
20[18] Disponível em http://www.aulanet.com.br
21[19] Para maiores informações vide http://www.adobe.com/products/flash/
22[20] Para maiores informações vide http://www.reload.ac.uk/
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mesmo possa ser instalado e utilizado no computador. Já o segundo, é um editor de objetos digitais de
aprendizagem também em conformidade com o modelo SCORM, especificamente para construir
lições ou aulas com um conjunto de páginas. Possui a vantagem de ser um software de código aberto,
podendo ser instalado sem necessidade de compra.
Após a criação do objeto, passa-se à fase de testes no qual todas as possibilidades de sua
utilização serão testadas, procurando evitar ao máximo que ocorram falhas durante a sua utilização e,
finalmente, o objeto poderá ser disponibilizado e catalogado em um ROA ou no próprio AVA.

5.

Conclusão

Podemos dizer que qualquer tipo de mídia organizada com fins pedagógicos e que
possa ser disponibilizado eletronicamente através da internet, pode ser considerado um ODA.
No entanto, todo material pedagógico para ser denominado um ODA, deve seguir padrões
internacionais como, por exemplo, aqueles designados pelo SCORM. Esses padrões impedem
que o ODA fique preso a uma única plataforma.
O objetivo do ODA é auxiliar no processo ensino-aprendizagem. Já o sucesso do seu uso vai
depender da forma como o mesmo venha a ser utilizado. O simples fato de disponibilizá-lo em um
ambiente virtual, não significa que ele seja a solução para os problemas de aprendizagem. Na verdade,
ele pode ser uma importante ferramenta de ensino, mas tudo dependerá de como ele será usado. Além
dos objetivos, da organização e seqüência do conteúdo e da mediação do professor, é essencial que a
sua funcionalidade esteja clara para que o ODA, de fato, seja um instrumento mediador da
aprendizagem do aluno.
Enfim, acredita-se que o crescente número de trabalhos que estão sendo desenvolvidos nessa
área revele uma tendência muito forte de transformar os ODA’s em um padrão mundial de troca de
informação entre sistemas de ensino a distância e uma ferramenta muito poderosa no auxílio do
processo de ensino-aprendizagem.

(1) Profª do 0úcleo de Pós-Graduação em Educação da Universidade Tiradentes (U0IT) e do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas (ITP)
(2) Professor do CEFET-Ba, Mestre em Gestão de Organizações – Universidade do Estado da Bahia (U0EB) e
Mestrando em Educação – Universidade de Brasília (U0B)
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Boletim de Tecnologia Educacional
A revista Tecnologia Educacional passou a incorporar, já há alguns anos, o Boletim do Centro
de Informações de Tecnologia Educacional, editado pela a Associação Brasileira de Tecnologia
Educacional.
O objetivo é permitir, de forma bastante objetiva, a transmissão de informações que possam ser
úteis aos educadores e demais profissionais que atuam no campo da educação e áreas afins.
Nesta edição destacamos:
Argentina lança projetos de Inclusão digital da Educação
A governante da Argentina, Cristina Kirchner, lançou no dia 6 de abril de 2010 dois programas
com o objetivo de promover a inclusão digital no sistema educacional do país. Um dos projetos,
chamado “Conectar igualdad.com.ar”, prevê a distribuição de três milhões computadores portáteis nas
escolas de ensino médio do país. O outro programa também tem como objetivo entregar
computadores, isso porque serão 250 mil PCs entre abril e outubro de 2010 para escolas técnicas
De acordo com a presidente, o programa de distribuição de netbooks nas escolas de ensino
médio será realizado até 2012. Kirchner ainda afirmou que o projeto será uma ferramenta para superar
a brecha digital da nação e que até o fim do programa 4 mil escolas terão seus computadores.
Já o projeto das escolas técnicas terá investimento de US$ 86 milhões e irá agraciar cerca 1150
instituições de ensino técnicas dos ”hermanos”. Os dois programas fazem parte do Plano Nacional de
Inclusão Digital.

Paquistão usa tecnologia como auxílio na alfabetização de jovens
A Unesco está realizando em parceria com a Organização das Nações Unidas para Educação,
Ciência e Cultura e a empresa de celulares Mobilink um programa pra auxiliar jovens paquistanesas
no acesso à alfabetização. No projeto, adolescentes receberam mensagens de texto e precisaram
responder aos alertas. Depois disso, dez professores avaliaram o desempenho na escrita das alunas por
cinco meses.
No total, 250 jovens receberam aparelhos celulares. Com o fim do programa, as alunas tiveram
um aumento de mais de 30% no rendimento. Isso porque, anteriormente 38% das garotas obtiveram
nota A e ao fim do processo, esse número subiu para 60%. Na opinião do diretor da Unesco no
Paquistão, Warren Mellor, a tecnologia moderna pode ajudar a alcançar a meta sonhada pelo órgão: a
alfabetização universal.

EAD: MEC divulga dados que mostram crescimento da modalidade
O ensino de Educação a distância cresce cada vez mais no Brasil. De acordo com o Ministério
da Educação, um em cada cinco novos estudantes de graduação optam pelo EAD. Mesmo sendo
pouco conhecida pela população, a modalidade já representa 20% na escolha dos novos alunos.
O Ensino a distância é realizado através de aulas na internet e polos presenciais, isso porque de
acordo com a lei aulas totalmente a distância são proibidas. Só para se ter uma ideia do sucesso do
projeto que começou em 2005, a Universidade pioneira da EAD já conta com 180 mil vagas
oferecidas em parceria com instituições federais.
De acordo com pesquisador Fábio Sanchez, autor do levantamento e um dos coordenadores do
Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância, “os alunos são atraídos pela
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versatilidade, modularidade e capacidade de inclusão que a metodologia oferece". Ainda sobre a EAD,
Sanchez acha que a educação presencial e a distância devem se misturar cada vez mais com o passar
do tempo.

Comissão da Educação do Senado aprova projeto que obriga escolas a terem bibliotecas
A Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovou no dia 13 de abril de 2010 o projeto de lei,
que tem como relator o senador pedetista Cristovam Buarque que determina a implantação de
bibliotecas em escolas públicas e privadas do país em no máximo dez anos.
De acordo com o projeto, deverá haver pelo menos um livro para cada aluno matriculado nas
instituições de ensino e com isso alcançar a universalização das bibliotecas escolares. Para Cristovam,
o único problema do projeto é o longo prazo de uma década para a implantação e a demora da
aprovação da proposta.
Atualmente, o Brasil tem apenas uma biblioteca pública para cada 33 mil habitantes e cada
brasileiro lê, somente, 4,7 livros por ano. Já as escolas públicas contam com bibliotecas, somente, em
32% das instituições.

MEC lança Portal Aluno
O Ministério da Educação lqnçou o Portal do Aluno, de acordo com informação cedida pelo
secretário de Educação a Distância, Carlos Bielshowisky.
De acordo com secretário, a nova ferramenta facilitará a comunicação entre o professor (através
da roteirização das aulas com uso de ferramentas multimídias) e o aluno (com o acesso a materiais
educacionais on line).
O projeto é uma das ações do Ministério da Educação dentro do Programa Nacional de
Tecnologia Informacional (Proinfo). O objetivo do MEC com o Portal é promover a inclusão digital
aos estudantes brasileiros do ensino fundamental e médio. A ferramenta será destinada a alunos com
mais de 12 anos e será conectada ao Portal do Professor.
Mais de 90% das escolas terão acesso à Internet até final de 2010
Durante a Conferência Nacional, que teve como tema principal “O impacto das Tecnologias da
Informação e da Comunicação na Educação”, Carlos Bielshowsky (Secretário de Educação à
Distância do Ministério da Educação) disse que até o final do ano de 2010 92% das escolas brasileiras
terão acesso a Internet. Além disso, ele apresentou as ações do governo nacional para promover a
capacitação dos professores na área tecnológica e o acesso à inclusão digital.
Segundo o secretário, foi feito um acordo com as operadoras de banda larga para que esse
resultado fosse possível até o final o ano. Se tudo der certo, a inclusão digital chegará para cerca de 35
milhões de estudantes.
Bielshowsky afirmou que tal trabalho busca a alfabetização digital de todo corpo docente e
discente e promover novas estratégias pedagógicas com o uso de conteúdos digitais em sala de aula
gerando uma autonomia aos estudantes na formação dos conhecimentos através dos laboratórios.

Coréia do Sul: Estudantes realizam sessão especial para prevenir vício em Internet
A Coréia do Sul, considerada uma das nações mais avançadas em tecnologia da informação,
reuniu vem pagando um preço pelo êxito e os avanços tecnológicos. Nas escolas da capital, Seul,
estudantes sul-coreanos participam de uma sessão especial de vício em Internet.
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Atualmente, o país asiático conta com mais de 90% dos lares com acesso à internet em banda
larga. A nação conta, entretanto, com dois milhões de viciados na web numa lista que cresce
diariamente. Com isso, os crimes por causa da tecnologia estão cada vez mais comuns no país. Esse é,
realmente, um alto preço para os avanços tech da nação.

Programa um Computador por aluno
Foi divulgada no Diário oficial da União de 14 de junho de 2010, Lei nº 12.249 que institui o
Regime Especial para aquisição de Computadores para uso educacional, além de outras providências,
como a instituição do Regime Especial de incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura da
indústria para o Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste.
O projeto Um Computador por Aluno tem como objetivo promover a inclusão digital nas
escolas da rede pública do país. A aquisição do equipamento deverá ser feita através de licitação
pública, tendo os computadores configuração estabelecida no caput da Lei.

Seminário Brasileiro de Tecnologia Educacional
Foi realizado no dia 16 de abril de 2010, no Forte Duque de Caxias no Leme, na cidade do Rio
de Janeiro, o 42º Seminário Brasileiro de Tecnologia Educacional. O evento promovido em conjunto
com o Centro de Pessoal do Exército (CEP), reuniu aproximadamente 80 pessoas, tendo alguns
inscritos de Minas Gerais, Brasília e Espírito Santo.
Realizado para profissionais de ensino de educação básica e superior, militares e envolvidos
com o processo de aprendizagem. O seminário proporcionou palestras e debates envolvendo a
Tecnologia Educacional diante sua inovação, diversidade e sustentabilidade.
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ASSOCIE-SE À ABT
- Associação Brasileira de Tecnologia Educacional e participe da maior comunidade
brasileira de especialistas de tecnologia de informação e comunicação educacional –

INFORMAÇÕES
(21) 2551-9242
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ormas para publicação Revista de Tecnologia
Educacional
O periódico está aberto à publicação de trabalhos de associados da instituição e que sejam com
relacionados uma tecnologia educacional, de acordo com o conceito adotado pela Associação e
disponibilizado no seu site http://www.abt-br.org.br. Os trabalhos podem ter a forma de ensaio
técnico; relato de pesquisa ou experiência; comentário, revisão crítica ou resenha de livro.
Os artigos encaminhados são submetidos à análise do Conselho Editorial para aceitação total,
aceitação após modificação - que deve ser feita pelo(s) autor(es), ou recusa.
Os artigos os devem ser enviados para ABT com título, resumo em pelo menos três palavraschave (todos em português e inglês). A identificação do(s) autor(es) e da instituição deve vir em
arquivo separado.
O arquivo com identificação do(s) autor(es) deve conter: título do artigo, nome do(s) autor(es),
filiação institucional do(s) autor(es), e-mail do(s) autor(es ) e currículo resumido do(s) mesmo(s).
Deve ser indicado se os meios de contato do(s) autor(es) podem ser publicados.
O texto deve ser digitado no programa Microsoft Word, espaço 1,5 e em margens de 2 cm, não
excedendo 10 (dez). A fonte deve ser Times New Roman, corpo 11. O texto deve ser enviado para o
e-mail abt-br@abt-br.org.br
As citações e referências bibliográficas devem obedecer às normas da ABNT.
Os artigos assinados são de inteira responsabilidade dos autores.

Ano 39 – nº 189 – abril/junho de 2010 - 59

A presente edição contou com o apoio

Faculdade Ideal
Rua dos Mundurucus, 1427 - Batista Campos - Belém/PA - Cep: 66035-360
Fones: (91) 3323-6000
http://www.faculdadeideal.com.br
faci@grupoideal.com.br

