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"A principal meta da educação é criar homens que sejam
capazes de fazer coisas novas, não simplesmente
repetir o que outras gerações já fizeram. Homens que
sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda
meta da educação é formar mentes que estejam em
condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que a
elas se propõe."
Jean Piaget
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RESUMO

A presente pesquisa trata da formação de professores para construção e
aplicação das Arquiteturas Pedagógicas para a Educação Infantil. O objetivo é atender as
novas demandas presentes nas salas de aula com o advento das Tecnologias da
Informação e da Comunicação (TIC's). Para isso foram levantados aspectos referentes
ao uso das TIC'S nesta etapa da educação básica, à ciberinfância, aos espaços digitais
das crianças, à formação dos professores neste novo espaço pedagógico, bem como, o
conceito de Arquiteturas Pedagógicas e sua construção. Para a coleta e análise de dados
da presente pesquisa, foi realizado um curso de extensão com professores de Educação
Infantil. As aulas ocorreram no LIES (Laboratório de Informática do Ensino Superior), na
Faculdade de Educação da UFRGS, com a participação de dez professores. Este
trabalho foi realizado através da interação entre a pesquisadora e os pesquisados,
caracterizando-se como uma Pesquisa Participante. Esta se caracteriza como uma
prática de pesquisa que visa a produção coletiva de conhecimento, a partir da relação da
produção e comunicação destes com os processos comprometidos com a transformação
social. A análise dos dados teve seu foco nas evidências encontradas no ambiente virtual
de aprendizagem Planeta ROODA, realizando o paralelo com o referencial teórico. Os
resultados desta pesquisa apontam para a importância da formação de professores para
a reflexão sobre sua prática docente e os diversos caminhos possíveis para incorporar as
novas formas de aprender e ensinar com as TICs.

Palavras-chave: Formação continuada, Arquiteturas Pedagógicas, Computador na
Educação, Educação Infantil
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ABSTRACT

This research cares about the training of teachers for construction and implementation
Pedagogical Architectures for Kindergarten. The main goal is to meet the new demands
present in classrooms with the advent of Information Technology and Communication
(ICT's). For that were raised issues concerning the use of ICT'S this stage of basic
education, the “ciberinfância” and digital spaces for children, the training of teachers in
new teaching spaces, and the concept of Pedagogical Architectures and its construction.
For collecting and analyzing data of this research was done a long course with teachers of
Kindergarten. The lessons occurred in LIES (Laboratory of Computer Higher Education),
in the Education College of UFRGS, with the participation of ten teachers. This work was
conducted through the interaction between the researchers and searched, featuring as a
Participant Search. This is characterized as a practical research aimed at the production
of collective knowledge, from the relationship of production and communication with these
processes committed to social transformation. The analysis of data has its focus on
evidence found in the virtual environment of learning Planeta ROODA, making the parallel
with the benchmark theoretical. The results of this research point to the importance of
training teachers to reflect on their teaching practice and the various possible ways to
incorporate the new ways of learning and teaching with ICT.

Keywords: Training continued, Pedagogical Architectures, Computer in Education, Child
Rearing
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1. INTRODUÇÃO

O presente estudo busca discutir perspectivas e fornecer subsídios para a
formação de professores de Educação Infantil, no que diz respeito ao uso das
Tecnologias da Informação da Comunicação (TIC’s) na educação. Neste contexto, o foco
desta pesquisa está na formação de professores para a construção de arquiteturas
pedagógicas para esta etapa da educação básica, com vistas a atender as novas
demandas das crianças. Para tanto, foi realizado um curso de extensão, a fim de
instrumentalizar, discutir e aplicar, propostas de planejamento pedagógico que
contextualizassem o uso do computador na ação educativa.
A motivação para este estudo partiu de leituras e experiências anteriores,
abordando a ciberinfância, arquiteturas pedagógicas na educação infantil e ambientes
virtuais de aprendizagem. Tal experiência decorre do trabalho como bolsista de Iniciação
Científica desde o início da graduação em Pedagogia, no Núcleo de Tecnologia Digital
aplicada à Educação (NUTED). As observações durante o estágio docente1 em uma
escola municipal de Educação Infantil, a qual possuía computadores nas salas de aula,
também despertaram questões sobre o uso deste recurso com crianças pequenas. Na
escola, muitas vezes, as professoras não sabiam como contextualizar o uso o
computador na sala de aula. Todavia, estas demonstravam grande interesse em fazê-lo,
de modo que esta ferramenta não fosse apenas mais um brinquedo na sala, mas um
recurso pedagógico interessante para os alunos. Outro aspecto importante foi a
constatação de certa resistência e dificuldade por parte de muito professores na
utilização das tecnologias digitais. Nesta perspectiva, aponta-se para a relevância deste
trabalho quanto às discussões sobre planejamentos e práticas pedagógicas nesta área, a
partir das Arquiteturas Pedagógicas.

1

Estágio curricular obrigatório do curso de Licenciatura em Pedagogia. Disciplina EDU 3XX2 – Estágio de
docência: 4 a 7 anos, cursada em 2007/1.
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As novas demandas da Educação Infantil referem-se a um novo tipo de infância
decorrente do advento da informática: a ciberinfância. Esta diz respeito às crianças que
nasceram em contato com a tecnologia e não conseguem imaginar o mundo sem estes
recursos. Desta forma professores precisam confrontar suas práticas com novas formas
de se trabalhar, valorizando a não-linearidade de conteúdo e o trabalho a partir da
perspectiva do aluno. Logo, este trabalho visa fornecer subsídios a estes professores
para um trabalho mais dinâmico na sala de aula, a partir das Arquiteturas Pedagógicas.
Para tanto, a abordagem teórica deste estudo levanta aspectos referentes ao
uso das TIC'S na Educação Infantil, à ciberinfância, aos espaços digitais das crianças, à
formação dos professores neste novo espaço pedagógico, bem como, o conceito de
Arquiteturas Pedagógicas e sua construção. Para a coleta e análise de dados da
presente pesquisa, foi realizado um curso de extensão com professores de Educação
Infantil, com o intuito de proporcionar um espaço para reflexões e interações significativas
sobre as tecnologias na educação. Os dados levantados no referido curso apontaram
para a necessidade de se motivar os professores a buscarem cursos de formação para a
construção de novas perspectivas em sua ação docente, visto que o curso teve pouca
procura, mas resultados significativos na transformação do fazer pedagógico destes
professores.
Para isso, o presente estudo foi dividido da seguinte forma: no capítulo 2 é
apresentado o problema de pesquisa, seus objetivos e a contextualização do problema,
no capítulo 3 é desenvolvido o referencial teórico sobre TIC’s na Educação Infantil,
formação de professores, ciberinfância e Arquiteturas Pedagógicas. No capítulo 4 é
apresentada a metodologia do estudo, com seus princípios teóricas e sua estratégia de
ação. No capitulo 5 encontram-se os dados coletados, bem como a análise e discussão
destes. Por fim, no capítulo 6 são apresentadas as considerações finais e apontamentos
sobre os resultados da pesquisa.
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE PESQUISA

As tecnologias da informação e da comunicação (TIC’s) estão cada vez mais
presentes na sala de aula, remetendo professores e alunos a uma nova relação com o
saber e com a aprendizagem. Novos desafios e paradigmas relacionados à informática
surgem todos os dias no cotidiano do professor. Este, por sua vez, precisa estar atento
às atuais demandas trazidas por seus alunos, refletindo constantemente sobre sua
prática pedagógica, abrangendo as possibilidades de trabalho educativo, possibilitado
pelas TIC’s. Nesta perspectiva, o problema de pesquisa configura-se a partir da seguinte
questão:

- Como a formação de professores de Educação Infantil pode ajudá-los a construir
Arquiteturas Pedagógicas, a fim de atender às novas demandas na sala de aula?

Assim, o objetivo deste trabalho é investigar o olhar do professor sobre a
ciberinfância, com vistas à integração das TIC’s neste contexto. Assim, pretende-se
salientar os fatores fundamentais para que esta integração seja potencializada e
significativa através da construção de Arquiteturas Pedagógicas.
Atualmente, os espaços infantis vêm sofrendo grandes mudanças, reconfigurando
as noções de tempo e espaço destas crianças. É o que Prensky, (apud MELLO &
VICARIA, 2007), define como os nativos digitais. Pessoas que nasceram em contato com
a tecnologia e não conseguem imaginar a comunicação antes dela, estabelecendo novas
formas de relação com o mundo. Estas crianças estão nas escolas de hoje e exigem do
professor novas práticas pedagógicas que as insira em uma variedade de espaços
sociais, não se limitando, mas incluindo o espaço escolar (DORNELLES, 2005). Os
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alunos começam a usar o computador e a internet antes dos 2 anos de idade,
modificando o modo de pensar destas crianças e a forma como elas aprendem.
Tais mudanças exigem do professor práticas pedagógicas inovadoras que
possam dar conta destas demandas pois, para esta crianças, os assuntos/conteúdos não
se encontram isolados, e sim ligados a temas correlatos. Farah (apud MELLO &
VICARIA, 2007), afirma que esta nova geração articula idéias de forma mais rápida,
abandonando a lógica linear, com começo, meio e fim.
Entretanto, os professores de Educação Infantil ainda são imigrantes digitais, com
pouca intimidade com as tecnologias digitais e dificuldade para compreender seus
recursos e funcionamento. Os imigrantes digitais, segundo Prensky (apud MELLO &
VICARIA, 2007) são usuários do computador que ainda o vêem como novidade, precisam
de mídias impressas e relacionam-se na rede apenas com conhecidos. Para estes
professores, o uso das tecnologias não é uma ferramenta com a qual estejam
habituados, visto que os sistemas de correspondência e seus subsistemas simbólicos no
meio virtual se misturam uns com os outros, adquirindo novas formas numa velocidade
cada vez maior, formando um sistema global que constitui esta virtualidade. Segundo
Lévy (2000, pg. 27),

[...] Estamos em vias de penetrar em uma espécie de além da
cultura, cujo sistema simbólico poderia ser formulado assim:
virtualmente, tudo pode entrar em relação com tudo. Este sistema
de correspondência está intimamente ligado a uma descoberta
prática que marca uma nova etapa do desenvolvimento
humano[...]

Logo, a inserção da tecnologia na prática pedagógica pelo professor de Educação
Infantil, através das arquiteturas pedagógicas, exigirá dele um novo olhar sobre a
construção de conhecimento por estas crianças, as quais a qualidade das relações e
interações que serão importantes na sua aprendizagem.
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Nesta perspectiva, a formação dos professores de Educação Infantil pode ajudálos a formular um novo olhar sobre suas práticas pedagógicas, considerando o uso das
tecnologias na educação e sua implicação no processo de construção de conhecimento
destas crianças. Fleishmann (2001, p. 14), afirma que:

A informática produz uma educação não formalizada, ela existe e
sua presença é inevitável na sociedade de hoje, infiltrada em
muitos aspectos de nossa vida pessoal e profissional. As crianças
estão sendo preparadas para utilizar os computadores como
prolongamento das capacidades humanas em uma relação mais
humanizada com a máquina, sem o medo e a aversão marcantes
na geração do século passado.

Este paradigma aponta para a necessidade de promover mudanças urgentes nas
formas de se pensar a educação por parte destes profissionais, de modo que estes
possam refletir sobre o seu fazer pedagógico. Desta forma, poderão proporcionar ao
aluno uma aprendizagem mais ativa, na qual o foco é a construção de seu conhecimento,
criando significados por meio de vivências, exploração, manipulação e interação.
Entende-se que a escola e os professores possuem dois desafios principais neste
novo contexto: fazer da escola um lugar mais atraente para os alunos e fornecer a eles
subsídios para uma compreensão verdadeira da sociedade da informação (SANTOS,
2006). Logo, a escola deve ser um lugar onde a aprendizagem é construída e não um
espaço onde o professor apenas transmite conhecimento. Sem dúvida o computador
desperta a curiosidade e motiva as crianças a buscar novos conhecimentos, entretanto,
não basta apenas introduzir as TIC’s na escola preservando as práticas tradicionais. É
necessário mudar as práticas educacionais, fazendo com que se tornem significativas
para os alunos e que despertem o interesse para a aprendizagem.
Nesta perspectiva, acredita-se que a formação de professores de Educação
Infantil, a fim de promover novas práticas educacionais apresenta-se como um dos
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caminhos possíveis para uma educação de qualidade. Logo, pretende-se apontar o
potencial das TIC’s para enriquecer o trabalho pedagógico na escola, mais
especificamente, a escola de Educação Infantil.
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3. REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo serão apresentados os referenciais teóricos que embasaram esta
pesquisa. Este inicia-se com uma discussão acerca dos conceitos de e ciberespaço, os
quais contextualizam o campo de atuação desta pesquisa. Nas seções seguintes será
abordado a introdução das TIC’s na Educação Infantil, a formação de professores neste
contexto, a ciberinfância e seus espaços digitais e as Arquiteturas Pedagógicas.
A cibercultura que é entendida como uma cultura construída através do
conhecimento, atitudes e pontos de vista variados, distribuídos em tempos e espaços
diferentes.

Com

o

uso

das

ferramentas

tecnológicas

que

permitem

a

comunicação/interação entre as pessoas dentro do ciberespaço, a presença física Não é
mais necessária para a troca de idéias, a transformação e construção de saberes. Desta
forma, constitui-se um espaço virtual que surge dentro da cibercultura e que pode ser
definido como toda estrutura comunicacional que utiliza recursos de áudio, vídeos e
imagem (RAMAL, 2001). Tais estruturas permitem que as pessoas compartilhem
informações e experiências, transcendendo o espaço físico.
No ciberespaço há uma integração de recursos computacionais que fornecem
suporte à constituição da coletividade, fornecendo subsídios para ações conjuntas
através da troca de idéias. A dinâmica política, social, econômica e filosófica dos sujeitos
em interação no espaço virtual, bem como a sua tentativa de englobar os
desdobramentos que este comportamento requisita, é o principal objeto de estudo da
cibercultura. Entretanto, a cibercultura não ocorre necessariamente no ciberespaço. É o
caso das tecnologias que não estão interligadas em rede, entre elas o telefone, a
televisão, rádio, entre outros.
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Segundo Levy (1996), denomina-se ciberespaço:
[...]uma nova dimensão que surge da interconexão mundial dos
computadores, a qual pode ser considerada como a virtualização
da realidade, saindo do mundo real para um mundo onde as
interações são plenamente virtuais.

Logo, o ciberespaço configura-se como uma estrutura virtual transnacional de
comunicação interativa. Como não há um controle centralizado, multiplica-se de forma
anárquica e extensa, desordenadamente, a partir de conexões múltiplas e diferenciadas,
permitindo interações que facilitam a formação de comunidades. Neste paradigma,
ciberespaço constitui-se como um sistema complexo onde ocorre uma interdependência
entre o macro-sistema tecnológico (a rede de máquinas interligadas) e o micro-sistema
social (a dinâmica dos sujeitos/usuários). O ciberespaço possui, portanto, uma forma de
controle própria, baseada na opinião pública e as instituições que fazem parte dela (Paloff
e Pratt, 2002).
A principal contribuição do ciberespaço e da cibercultura para a educação, é a
possibilidade de investir no desenvolvimento cognitivo, social e físico do sujeito. As
simulações, interações, inter–relações, mobilidades e simultaneidade possibilitadas pela
vivência em comunidades virtuais, resultam em ganhos significativos para o sujeito.
Ramal (2002) acredita que a educação deve apropriar-se destes recursos e
possibilidades que o ciberespaço e a cibercultura proporcionam por sugerirem uma nova
relação com o saber através da comunidade.

3.1 Tecnologias da Informação e da Comunicação Na Educação Infantil

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996, a
educação infantil constitui a primeira etapa da educação básica, a qual tem como
finalidade o desenvolvimento integral da criança até os seis anos de idade. Esta é
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ofertada em Creches ou Centros de Educação Infantil, para crianças de até três anos de
idade e em Pré-Escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade.
A sala de aula de Educação Infantil configura-se como um espaço onde a criança
terá suas primeiras experiências de interação com seus pares. Para tanto, se faz
importante uma relação pedagógica na qual as professores e crianças estejam em
constante comunicação e interação, de forma que o planejamento responda às
curiosidades, necessidades e interesses destas crianças e da turma como um todo. Para
Zabalza (1998), a sala de aula de Educação Infantil deve ser, em primeiro lugar, um
espaço estimulante, capaz de facilitar e sugerir múltiplas possibilidades de ação
pedagógica. Nesta perspectiva, um dos principais desafios do professor de Educação
Infantil é saber organizar este ambiente, a fim de que se torne efetivamente estimulante,
possibilitando às crianças múltiplas possibilidades, ampliando suas vivências de
descobrimento e consolidação de experiências, num trabalho interdisciplinar.
Para Cavaton (2003), o objetivo maior da Educação Infantil é ser uma modalidade
de ensino que visa dar as oportunidades e as experiências necessárias para que a
criança, até os seis anos de idade, se desenvolva de forma plena e harmoniosa em todos
os aspectos. Portanto, cabe a Educação Infantil definir propostas educacionais que
partam da criança e permita que ela evolua em seu desenvolvimento sobre determinado
conteúdo partindo do que ela já sabe. Tendo como pressuposto os conhecimentos
prévios das crianças, o professor deve encorajar seu raciocínio, refletindo e respeitando o
trabalho intelectual da criança, introduzindo sempre novos dados que as auxiliem na
construção de seu conhecimento.
Neste contexto, a sala de aula da Educação Infantil pode possibilitar um espaço
de cooperação, tanto entre professor/aluno, quanto entre os alunos. DeVries & Zan
(1998), colocam que a cooperação exige coordenação de pontos de vista e um ajuste
progressivo na compreensão do outro, em um intercâmbio de propostas e contra
propostas. Logo, o uso de ferramentas que permitam a interação e a cooperação da
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criança com seus pares facilitarão o desenvolvimento social moral e intelectual, por duas
razões: a relação de igualdade que a criança terá em contato com os seus pares e a
motivação da criança, em conseqüência desta interação, estabelecida através de trocas
cognitivas, simbólicas e afetivas.
Assim, uma das preocupações desta etapa da educação básica, é proporcionar às
crianças conhecimento do mundo, seja ele relativo ao seu mundo próximo que abarca o
próprio contexto da sua sala de atividades, o espaço exterior à escola, físico e
comunitário, ou um mundo mais distante que abarca o conhecimento e sensibilização a
diferentes áreas científicas, o conhecimento de outras realidades, quer sejam elas
naturais, sociais ou culturais. Neste paradigma, para Amante (2007), a tecnologia
informática, designadamente as possibilidades disponibilizadas pela Internet, podem
proporcionar aos educadores e às crianças oportunidades únicas de acesso, a pessoas,
imagens, sons e informações muito diversificadas e dificilmente acessíveis de outro
modo, que podem seguramente constituir-se como poderosos recursos educacionais.
Desta forma, as TIC’s na Educação Infantil, permitem que a criança busque de forma
rápida resposta, de forma rápida, à grande curiosidade das crianças, permitindo abrir a
sala de aula todo um leque de conhecimentos que, integrado no conjunto do trabalho
desenvolvido, pode contribuir para uma visão mais ampla e para uma melhor
compreensão do mundo.
Amante (2007) também coloca que, além de programas que trabalham
competências específicas, a importância das crianças utilizarem as TIC's para
desenvolverem a sua aprendizagem na área da leitura e da escrita de uma forma mais
global e funcionalmente significativa, integrada no conjunto de outras atividades e
servindo necessidades reais, como escrever uma receita, um aviso, uma lista de
compras, etc. Desta forma, o uso do correio eletrônico permite diversas possibilidades, as
quais, a facilidade de utilização aliada à instantaneidade na troca de mensagens,
histórias, desenhos, etc., se revela altamente motivadora para as crianças, por estimular
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a comunicação através de múltiplas linguagens que as crianças têm contato desde a
Educação Infantil.
Marques (2006) afirma que a mediação do professor é indispensável para este
processo, pois ela que dará suporte ao aluno na articulação entre as linguagens da
cultura oral, da cultura escrita e da cibercultura, a qual se configura como a cultura das
comunidades formadas no espaço virtual. Neste paradigma, a educação encontrará
novas possibilidades, como participar de comunidades virtuais, onde a comunicação seja
através de linguagens ao alcance das crianças pequenas. Assim, o aluno entrará em
contato com novos símbolos e significações, que poderão ser reconhecidos pelo grupo.
Logo, trabalhar com esta cultura difusa e assistemática, com estruturas simbólicas
diferenciadas é mais um desafio enfrentado pelos professores de Educação Infantil.
Para Sancho (2006), a principal dificuldade para transformar o contexto da escola
em um espaço inovador com uso das tecnologias, é a mudança de paradigma na escola.
Nesta abordagem, o professor não é mais o centro da educação, mas sim os alunos
sujeitos de sua própria aprendizagem, situando suas aprendizagens e suas necessidades
na ação pedagógica da escola. Esta mediação surge como fundamental, pelo
encorajamento ativo e pelo incentivo à verbalização pelas crianças das estratégias e
caminhos seguidos na sua aprendizagem.
As TIC's são ferramentas que mudaram a face da sociedade e estão mudando a
da escola, o papel do professor e o estilo de aprendizagem. A potencialidade educativa
das redes informáticas, possibilita a flexibilização dos processos de aprendizagem
quando seus recursos são bem utilizados. Portanto, ressalta-se a importância formação
do professor, para que este possa auxiliar os alunos a construir sua aprendizagem
através do movimento dialético entre a ação e a reflexão crítica sobre o objeto.
(FERNANDES, 2004). Dessa forma, as tecnologias ressignificam o trabalho docente e
criam novas possibilidades de relações entre os alunos.
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No contexto da Educação Infantil, Carvalho & Rubiano (2001) colocam que os
comportamentos infantis são influenciados pelo ambiente, logo a criança que participa
ativamente de sua aprendizagem, através de suas relações com o ambiente e com os
colegas incentivam-se mutuamente para o envolvimento em situações de aprendizagem
mais complexas. Desta forma, caberá ao professor de Educação Infantil subsidiar
situações e condições ambientais que favoreçam a interação entre as crianças. Assim, é
preciso abordar aspectos como os aspectos espaciais e os ambientes coletivos em seu
planejamento. Para tanto, ressalta-se a necessidade de assistência ao professor no
sentido de relacionar o trabalho no computador com os outros conhecimentos e
linguagens presentes na Educação Infantil.

3.1.2 A Formação de professores de Educação Infantil para o uso das TIC’S

A necessidade de se formar o educador da Educação Infantil está ligada à
proposta educativa do trabalho desenvolvido nesta etapa da educação, a qual entende a
criança como um sujeito de sua ação e sua aprendizagem. Nesta perspectiva, entendese o conhecimento como resultado da ação do sujeito sobre a realidade, construído de
forma cooperativa numa relação comunicativa com os demais sujeitos, assim, o aluno é o
protagonista de seu processo de aprendizagem. Logo, observa-se que uma proposta
pedagógica voltada para a melhoria da qualidade do ensino, não pode ignorar a utilização
das TIC’s, pois os alunos estão nascendo dentro de uma era tecnológica. Assim,
necessitam ter uma formação ampla e contextualizada, voltada para a sociedade em
rede, garantindo-lhes condições de serem inseridos nesta nova realidade social,
tecnológica e cultural da educação.
A sociedade atual vive a era da informação, na sociedade em Rede aprender
configura-se como uma apropriação de conhecimento que se dá numa realidade
concreta. A situação real vivida pelo educando apoiado na presença mediadora e gestora
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do professor compromissado com seus alunos e com a construção de conhecimentos,
procurando responder ao princípio da aprendizagem significativa (Castells, 1999). Nesta
perspectiva, a ênfase está no processo de construção do conhecimento, autonomia,
autoria. A interação e a construção de espaços heterárquicos, de cooperação, respeito
mútuo, centrados na atividade do aluno, também são pontos importantes ao se pensar a
educação na sociedade em rede.
Para que a aprendizagem neste contexto seja significativa é preciso que o
professor ofereça ao educando informações relevantes, que possam ser relacionadas
com os conceitos já ou pré-existentes em sua estrutura cognitiva e que influenciam sua
aprendizagem e o significado atribuído aos novos conceitos aprendidos. Neste
paradigma, a prática pedagógica considera o processo e as ações mais significativas que
o produto deles resultantes.
Para Soares et al (2004), a questão da formação dos educadores para a
utilização das TIC’s é o aspecto mais preocupante no cenário educacional da atualidade,
pois grande parte dos educadores não está preparada para inserir as tecnologias da
informação e comunicação nas suas práticas pedagógicas. Nesta perspectiva, busca-se
a formação-ação. Esta está baseada na reflexão, ação e reflexão sobre a ação de seu
trabalho em sala de aula, vislumbrando uma articulação entre teoria e a prática para a
melhoria do processo ensino-aprendizagem, mostrando-se como uma boa alternativa
para inserir os professores neste contexto.
Segundo Contreras (2002), a idéia de reflexão na ação permite ao professor refletir e
confrontar o seu conhecimento prático anterior com situações novas, podendo assim criar
novas perspectivas sobre o seu trabalho e sua ação docente. Assim, a prática configurase como um processo que se abre para a reflexão sobre quais devem ser os fins e qual o
significado das situações em sala de aula.
O professor confronta-se cotidianamente com exigências ou necessidades que
podem levá-lo a novas aprendizagens relacionadas ao exercício da docência. Essas
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demandas podem ser internas – oriundas destas situações da sala de aula – ou externas,
oriundas de ações sociais, econômicas e políticas na área de educação e que exigem do
professor a mobilização de saberes próprios da profissão docente. Para Perrenoud
(2000), a prática reflexiva é uma fonte de aprendizagem e regulação, constituindo-se
como um impulso essencial de autoformação e de inovação, a qual pode resultar na
construção de novas práticas educativas. Logo, a utilização das TIC’s potencializa a
transformação da ação pedagógica e permite a constituição de novos espaços cognitivos,
os quais, segundo Delcin (2005), não estão ligados aos ambientes informatizados em si,
mas ao significado atribuído ao uso deste ambiente e às transformações decorrentes
desta ação nas relações entre os sujeitos.
Nesta perspectiva, o educador precisa ter habilidade para contextualizar e
globalizar os saberes, oferecendo aos alunos a possibilidade de elaborar esquemas de
ação, formando sua consciência e construindo seu conhecimento. Entretanto, para que
isso ocorra, o professor precisa conhecer e saber avaliar as ferramentas disponíveis no
ciberespaço que podem ser usados na educação, a fim de educar o aluno na sociedade
em Rede (DELCIN, 2005). Tal proposta requer a revisão de alguns pressupostos
intrínsecos na escola, entre eles a alteração do currículo, a realização de projetos de
trabalho interdisciplinares e, principalmente, a revisão do papel do professor e do aluno.
Desta forma, é possível construir uma nova gestão escolar com a participação da
comunidade e dos pais, a revisão do papel das TIC’s e o processo de formação dos
educadores, para viabilizar todas estas mudanças.
O papel do professor é fundamental em vários aspectos. Para além do papel
inicial na familiarização da criança com a tecnologia, o seu apoio continua sempre a ser
fundamental, embora assumindo outras vertentes. É importante que o adulto dê liberdade
à criança para experimentar e realizar o seu trabalho de forma autônoma, todavia, este
precisa estar atento às suas necessidades, sobretudo no caso das crianças menores.
Para elas, a mediação do professor funciona como um encorajamento, respondendo às
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suas necessidades e evitando que se sintam frustradas com eventuais dificuldades
surgidas. Amante (2007 p. 57), coloca que:

[...] além da atenção do adulto às suas necessidades
de apoio mais imediatas, importa também que o
educador saiba estimular uma interação produtiva,
quer durante a realização das atividades, quer na
sua exploração à posteriori, no sentido de fazer
desses momentos importantes oportunidades
de aprendizagem.

Logo, a importância do papel do professor se dá ao nível da orientação, da
criação de contextos adequados e condições para o desenvolvimnento, tanto na
construção de modelos estratégicos quanto na atribuição de sentido que conduza a uma
aprendizagem significativa. A utilização das TIC’s pelos professores de Educação Infantil
também exige novas propostas de planejamento pedagógico. Assim a formação do
educador tem como objetivo possibilitar a participação deste na organização de novos
processos na sala de aula, ampliando o campo das experiências deste professor.
Freire (1997) propõe alguns aspectos para este debate ao considerar que a
formação dos professores deve abordar a fisionomia da escola que se quer, enquanto
horizonte da nova proposta pedagógica. Assim, é possível contribuir para a qualidade
desta escola suprindo elementos de formação básica dos educadores nas diferentes
áreas do conhecimento humano, bem como, a apropriação dos avanços científicos.
Assim, entende-se que a formação continuada deve ser o espaço que possibilite
repensar novas alternativas, que possam responder a questionamentos e constatações,
proporcionando um diálogo verdadeiro entre formadores e professores.
Outro aspecto importante refere-se a uma das principais razões apontadas para a
resistência à integração das TIC’s na escola, a inadequada ou limitada preparação dos
educadores e professores para a sua utilização. Para Fernandes (2004), ao mesmo
tempo em que as tecnologias proporcionam novas possibilidades para a educação, o seu
uso exige do educador certo domínio das funções básicas da informática, bem como,
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planejar e organizar suas aulas utilizando estes recursos, realizando a transposição
didática dos conteúdos a serem trabalhados com o suporte tecnológico. O
desenvolvimento dessa proposta exige a construção de conhecimentos, por parte do
professor, de habilidades sobre as quais esse não teve contato em sua formação inicial.
Portanto, faz-se necessária também a formação no âmbito tecnológico, não apenas no
que se refere ao conhecimento e uso da informática, mas também, às metodologias e
didáticas necessárias ao seu uso. Logo, não basta alfabetizar digitalmente os
professores, mas formá-los de maneira que compreendam e apropriem-se do como e por
que inserir as TIC’s no contexto escolar.
A formação do educador infantil nesse paradigma pode ajudá-lo a perceber de
que modo o trabalho que, habitualmente, desenvolve com os alunos e a experiência que
já detém pode ser adaptada e potencializada pelo desenvolvimento de atividades que
recorram à utilização da tecnologia, num trabalho interdisciplinar. Desta forma, é possível
delinear novas alternativas para uma prática pedagógica voltada para a construção de
conhecimento, com base na mediação e na prática reflexiva do professor (ZULIAN,
2003). Assim, o professor poderá aliar propostas pedagógicas, materiais didáticos
interativos e as TIC’s, na concepção do conhecimento interdisciplinar em um modelo de
"rede de relações", construindo novos saberes.
Nesta abordagem, a formação do educador precisa responder as especificidades
da sociedade atual, na qual, não só os adultos, mas também as crianças estão imersas
nas redes digitais. Desta forma o computador deixa de ser apenas uma máquina, para
representar um ponto de acesso à rede mundial, sendo entendido pela totalidade de seus
usuários. Logo, as formas de se pensar a educação e olhar sobre as crianças se
transformam, encontrando-se com novas práticas que atendam as necessidades das
novas infâncias que se revelam como a ciberinfância, composta pelos nativos digitais.
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3.2 Ciberinfância: uma geração de nativos digitais

Atualmente, as crianças estão imersas em uma nova cultura da sociedade em
rede. Os espaços e as relações infantis com o mundo mudaram, bem como seus
brinquedos, seu “brincar” e suas formas de pensar e construir sua realidade. Segundo
Levin (2007), as experiências e vivências das crianças de hoje estruturam-se e se
desenvolvem de maneira diferente que em qualquer outra época, devido às distintas
expressões dos meios de comunicação. Com o advento da internet, a comunicação e a
interação, através do meio virtual, tem se tornado mais presente em todos os aspectos na
vida das crianças, redimensionando a função do seu universo imaginário.
Os campos da história, da sociologia e da antropologia têm problematizado o
papel ativo da criança na sociedade. Tais pesquisas vão de encontro à universalização
da infância na modernidade, trazendo novas compreensões sobre o significado de ser
criança e de viver a infância. Assim a criança passa a ser compreendida como alguém
que pode estabelecer e produzir uma rede de práticas sociais, interagindo com outros
atores sociais e com a produção de sua cultura (SCHNEIDER, 2007). De acordo com
Dornelles (2005), estamos vivendo uma crise da infância que, como as demais crises,
resulta em novos modos de se ver e se tratar as práticas diárias com as crianças. A nova
cultura na qual as crianças estão inseridas, os espaços que as crianças ocupam
atualmente, produzem infâncias globalizadas em contato direto com o mundo.
Estes espaços reconfiguram a infância contemporânea, as crianças têm acesso
à outras formas de imaginar, sentir, pensar e construir sua realidade infantil. Segundo
Dornelles (2005 p. 80),
Agora é nos lan-house informatizados que se produzem as infâncias
globalizadas e este é o espaço da ciberinfância, ou seja, da infância
on-line, da infância daqueles que estão conectados à esfera digital
dos computadores, da Internet, dos games, do mouse, do selfservice, do controle-remoto [...]. Esta é a infância multimídia e das
novas tecnologias.
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Estas crianças têm a possibilidade de conversar em tempo real, seja por e-mail,
comunicadores instantâneos (MSN) ou sites de relacionamento. Ao fazer o uso destas
possibilidades virtuais interativas, as crianças encontram novas formas de se sociabilizar
e se produzir como sujeitos infantis hoje (DORNELES, 2007a).
Prensky (apud MELLO & VICARIA, 2007), caracteriza esta geração de nativos
digitais. Os nativos são crianças que nasceram em contato com a sociedade em rede e
não conseguem imaginar o mundo antes da rede mundial de computares (Web), que os
conecta com todo o mundo. Dessa forma, a criança é um agente social interpretando seu
mundo e sua vida de forma particular, através de múltiplas interações simbólicas
estabelecidas pelas crianças entre si e com adultos.
Portanto neste estudo, entende-se a criança como uma pessoa que faz parte da
sociedade, estabelecendo relações sociais, interagindo com seus pares e demais
membros de seu contexto sócio-cultural, com um modo de pensar próprio em cada etapa.
Segundo Schneider (2007), ser criança diferencia-se da infância, na medida em que a
segunda pode ser entendida como um tempo cronológico. Este tempo é um tempo de
sentido, de acontecimento e de experiência, em que a criança tem suas particularidades
em relação a estes tempos e seus contextos. Neste estudo, denomina-se ciberinfância a
esta infância atual e seu contexto, à luz da definição de Dornelles (2005, p. 81):
Da infância cyber [grifo da autora] fazem parte as crianças que tem
acesso às novas tecnologias, [...]. Assim da ciberinfância fazem
parte as pedagogias culturais que concorrem para engendrar as
crianças numa variedade de espaços sociais, incluindo, mas não se
limitando ao espaço escolar.

Trazer as TIC’s para a sala de aula da Educação Infantil é tratar desta criança,
problematizando estes novos espaços, como o espaço virtual. Nesta perspectiva,
professores enfrentam o desafio de criar novos modos de ação pedagógica fazendo uso
destas tecnologias e respeitando a ciberinfância. Assim, as TIC’s configuram-se como
pedagogias culturais desta infância. Desta forma, o professor deve problematizar as
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relações entre a infância e o mundo atual globalizado cujos ciberinfantes têm acesso
desde que nascem (DORNELLES, 2005), contextualizando o trabalho pedagógico da
sala de aula com as vivências das crianças.
Os nativos digitais que compõem esta ciberinfância consideram o computador e
a internet como mais um instrumento para estudar, brincar, comunicar-se, divertir-se.
Para estas crianças o espaço virtual é desafiador. Mesmo as crianças que ainda não
sabem ler, como a maior parte das que estão na educação infantil, conseguem navegar e
utilizar softwares através de seus ícones, símbolos e padrões. Dessa forma, ocorre o
alfabetismo na linguagem informática, a qual ocorre tanto pela topologia da maioria dos
programas, que permitem a repetição e a memorização de quais caminhos seguir, quanto
pela linguagem composta por ícones conhecidos pelas crianças.
De acordo com Fleischmann (2001), dessa forma a informática pode produzir
uma educação não formalizada que completa as aspirações, expectativas e anseios da
ciberinfância, insatisfeitos pela educação formal.

Neste contexto, o professor pode

utilizar-se das TIC’s na sala de aula da Educação Infantil, valendo-se das trocas entre as
crianças na interação com a máquina. Logo, as crianças poderão utilizar o computador
como um prolongamento de seus modos de pensar, tornando a aprendizagem um
processo de descoberta através da ação humana sobre a máquina, na qual a conexão à
rede mundial possibilita a interação com outros sujeitos.
Nesta abordagem, a criança apropria-se do uso do computador, da mesma
forma como conhece os objetos de seu mundo externo, através de descobertas. Logo, o
computador pode ser explorado como um brinquedo, carregado de valores culturais e
ativo, que responde à criança e permite novas conexões com o mundo. Assim, a
apropriação desta linguagem ocorre como um jogo de troca de significações entre a
criança e a máquina, no qual a criança é capaz de interagir de forma autônoma. Na
linguagem informática, os signos indiciais (símbolos e ícones) substituem a escrita,
permitindo que a criança realize atividades sem fronteira na web (FLEISCHMANN, 2001).
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Nesta perspectiva, os jogos eletrônicos e os espaços digitais que as crianças
ocupam no ciberespaço, contribuem para a construção do sentido de cooperação entre
as crianças, favorecendo a constituição de comunidades virtuais de aprendizagem
(ALVES, 2005). O brincar e a interação com os jogos possibilitam às crianças a
aprendizagem de regras e a sujeição às ações impulsivas. Segundo Alves (2005), para a
teoria psicogenética, este brincar irá possibilitar a ressignificação do pensamento intuitivo,
na medida em que as crianças podem exercitar situações do mundo dos adultos.
Logo, na interação com o computador e com os espaços digitais, as crianças
entram em contato com novas formas de conhecimento, através da possibilidade de
simular situações. Neste estudo, os espaços digitais da ciberinfância são entendidos
como os recursos informáticos que permitem interação e comunicação entre criançasobjetos e outras crianças ou adultos. Ou seja, ferramentas informáticas que possibilitem a
interação entre sujeito-objetos, como também entre os próprios sujeitos, formando um
espaço virtual (SCHNEIDER, 2007). Este espaço virtual constitui o ciberespaço que
permite a comunicação e produção coletiva, com uma cultura própria, a cibercultura,
resultado da interação entre os sujeitos. Para Alves (2005), as regras construídas nos
espaços digitais podem ser consideradas espontâneas, visto que são reorganizadas
constantemente pelos sujeitos envolvidos. Schlemmer (2007) coloca que as crianças
criam novas formas de representação, regras de interação e de convivência próprias da
virtualidade real e que utilizam as propriedades e as potencialidades específicas, a
natureza desses novos meios.

3.2.1 Visitando os espaços digitais da ciberinfância

Os espaços digitais da ciberinfância podem ser blogs, fotologs, sites de
relacionamento, RPG’s eletrônicos, ambientes de realidade virtual, ferramentas de
comunicação, portais específicos para crianças, Ambientes Virtuais de Aprendizagem
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(AVA’s), entre outros. Neste subcapítulo foram selecionados alguns tipos de espaços
digitais ocupados pelos ciberinfantes. Estes serão apresentados e analisados a seguir.
São eles:

Tipo

Ferramenta

Origem

URL

Blog

Blogger

Google

http://www.blogger.com

Blog Pedagógico

Açaí Blog

Le@d.CAp/UFRGS

http://lead.cap.ufrgs.br/
acai/ambiente/index.php
Fotolog

Fotolog.com

Google

http://www0.fotolog.com/

Orkut

Google

http://www.orkut.com

Star Kids

PHPBB

Site de
http://starkids.informe.
Relacionamento

com/index.php
Ragnarök
RPG

http://www.ragnarok
Gravity Corp.

Online

online.com/

Second Life

Linden Lab.

Club Penguin

Disney

http://secondlife.com/

Ambiente de
http://www.clubpenguin.
Realidade Virtual

com/

Chats

Terra

http://www.terra.com.br

UOL

http://www.uol.com.br

Globo.com

http://www.globo.com

Ferramentas de
Comunicação
http://get.live.com/
MSN

Microsoft
messenger/overview
http://www.nuted.edu.

AVA

Planeta Rooda

NUTED/UFRGS
ufrgs.br/planetarooda

Tabela 1: Espaços digitais analisados.
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3.2.1.1 Blogs

Os blogs (ou Weblogs) são páginas web cujas atualizações (que podem ser
chamadas de posts) são organizadas cronologicamente de forma inversa (como um
diário). Estas postagens podem ou não pertencer ao mesmo gênero de escrita, referir-se
ao mesmo assunto ou ter sido escritos pela mesma pessoa. Os blogs são páginas
simples, com grande facilidade de criação e publicação, já que atualmente não é
necessário nenhum conhecimento em programação para criá-los e atualizá-los. Além
disso, publicam idéias em tempo real e possibilitam a interação com qualquer pessoa do
mundo que esteja conectada. Sua principal característica são os textos curtos que podem
ser lidos e comentados, abrangendo uma infinidade de assuntos: diários, piadas, notícias,
poesias, músicas, fotografias, enfim, tudo que a imaginação do autor permitir. Esta
ferramenta também permite a abordagem de diversos assuntos, aumentando a
interatividade com os visitantes, que passam a constituir uma comunidade. Ampliam-se
assim, as possibilidades de um diálogo com outras formas de saber, construindo redes
sociais e redes de saberes.
Atualmente, o blog mais utilizado é o Blogger (http://www.blogger.com), ligado à
Google. Nele é possível saber mais sobre quem que lê o trabalho do autor e comenta
sobre ele. Também é possível que o autor controle quem acessa o seu blog e quem pode
comenta-lo. Como ferramentas adicionais o Blogger tem uma biblioteca de modelos,
cores e fontes personalizadas, a possibilidade de clicar e arrastar elementos da página
para edição e publicação de fotos.
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Figura 1: Tela inicial do Blogger.

Como exemplo de blog pedagógico, apresenta-se o Açaí Blog, criado pelo
Laboratório de Estudos em Educação a Distância do Colégio de Aplicação da UFRGS
(Le@d.CAp/UFRGS),

que

está

disponibilizado

no

site

http://lead.cap.ufrgs.br/acai/ambiente/index.php. O Açaí Blog é um ambiente de criação e
edição de atividades e blogs pessoais inter-relacionados. Estes blogs funcionam como
comunidades e cada usuário possui um perfil. Seu objetivo é atender uma demanda
pedagógica de comunicação e registro de atividades de professores e alunos, de uma ou
várias comunidades escolares, e demais usuários da internet, promovendo a
possibilidade de amplas interações entre esses.
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Figura 2: Tela inicial do Açaí Blog.

3.2.1.2 Fotologs

Um fotolog (também chamado de flog ou fotoblog) é um registo publicado na
web com fotos colocadas em ordem cronológica, ou inseridas pelo autor sem ordem. Seu
funcionamento é muito parecido com o de um blog, a diferença é predominância de fotos
ao invés de texto. Existe a possibilidade de inserir legendas nas fotos retratando
momentos do autor do Fotolog. Alguns Floggers, como são chamados os autores de
flogs, chegam a ficar famosos, tamanha a exposição que este tipo de espaço permite.
O Flog mais acessado atualmente é o Fotolog.com. Este possui ferramenta
como perfis de usuários, contador de acessos e a possibilidade de comentários e links
para a interação entre os usuários.
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Figura 3: Tela inicial do Fotolog.com.

3.2.1.3 Sites de Relacionamento

Os sites de relacionamento são redes sociais com o objetivo de ajudar seus
usuários a criar novas amizades e manter relacionamentos. Estes sistemas também
podem ser chamados de redes sociais. Neste contexto, a rede é responsável pelo
compartilhamento de idéias entre pessoas que possuem interesses e objetivos em
comum.
Estes sistemas em rede de relacionamento funcionam e se auto-sustentam
através da interação, sempre buscando conectar os usuários entre si e proporcionar sua
comunicação. Desta forma, são usados para forjar laços sociais, estabelecidos sob
aspectos específicos de interesses comuns. Estas relações sociais são geradas pela
comunicação mediada por computador, que podem atuar também de forma a manter
comunidades.
No Brasil o site de relacionamento mais conhecido é o Orkut, disponível em
http://www.orkut.com. Entretanto, fóruns com comunidades virtuais, clubes na internet e
grupos de interesse também se enquadram neste tipo de espaço virtual, como o Star
Kids (http://starkids.informe.com/index.php), fórum voltado para formar comunidades de
crianças. Nesta comunidade as crianças discutem temas do seu interesse, como
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músicas, brincadeiras e jogos eletrônicos. Neste tipo de site, cada usuário possui um
perfil, com este ele pode conectar-se a qualquer outro usuário e comunicar-se com ele.
Estes sites também possuem fóruns e/ou comunidades, onde os usuários podem
interagir na modalidade assíncrona com um maior número de sujeitos.

Figura 4: Tela inicial do Orkut.

Figura 5: Tela inicial do fórum Star Kids.

3.2.1.4 RPG’s eletrônicos

O RPG é um jogo de estratégia e imaginação, em que os jogadores interpretam
diferentes personagens em diferentes mundos, vivendo aventuras e superando desafios
de acordo com as regras descritas no sistema escolhido. No caso do RPG eletrônico, os
personagens são animados e a história é interativa. Outro tipo de jogo que se assemelha
ao RPG é o MMORPG, este tipo de RPG permite a participação de milhares de
personagens numa mesma história em um mundo virtual, este mundo continua existindo
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e se modificando mesmo que os jogadores não estejam lá. Neste jogo eletrônico, as
comunidades se tornam clãs, onde as equipes se ajudam para formar uma estratégia e
ganhar mais itens. A natureza destes tipos de jogos deixa as pessoas totalmente
envolvidas na ação de seus personagens. Pela interação com outros jogadores é
possível notar o envolvimento até mesmo emocional entre os usuários, formando laços
de amizade e amor entre os personagens.
O jogo mais utilizado no Brasil é o Ragnarök Online, um jogo coreano, criado
pela Gravity Corp. Este foi o primeiro RPG a ser traduzido para a língua portuguesa e
utilizado a partir de servidores no Brasil. O jogo mistura gráficos com personagens
bidimensionais com cenários tridimensionais. Para movimentar o personagem e
conversar com outros personagens utiliza-se o mouse. Enquanto o teclado é usado para
execução de habilidades e para comunicação com outros jogadores.
O jogo se passa em um continente chamado Midgard. Este continente é dividido
por três reinos: Ao sul, Rune-Midgard, o polo militar; composto por Prontera (a capital),
Izlude, Geffen, Morroc, Payon, Alberta, Al de Baran, Comodo, e Umbala. Ao norte fica
localizado a República de Schwarzwald; o polo tecnológico do continente, composto por
Juno (a capital), Einbroch, Einbech (cidade satélite), Lighthalzen e Hugel. Ao oeste fica
localizado a Nação de Arunafeltz, um grande polo religioso; composto por Rael (capital),
Veins, e Nameless Islet. Existem também algumas cidadelas baseadas no antigo oriente,
que não pertencem a nenhuma nação, e fazem parte do "Projeto Global": Amatsu,
Kunlun, Louyang, e Ayothaya.
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Figura 6: Tela inicial do RPG Ragnarök Online.

3.2.1.5 Ambientes de realidade virtual

Os ambientes de Realidade Virtual são uma tecnologia de interface avançada
entre um usuário e um sistema computacional. O objetivo dessa tecnologia é recriar ao
máximo a sensação de realidade para o usuário, levando-o a adotar essa interação como
uma de suas realidades temporais. Para isso, essa interação é realizada em tempo real,
com o uso ferramentas computacionais que ajudem na ampliação do sentimento de
presença do usuário. A realidade virtual se estende a uma apreensão de um universo não
real, um universo de ícones e símbolos. Ou seja, uma realidade ficcional, através de
relações intelectuais, muito próximas do universo real que conhecemos.
Atualmente, os principais ambientes de realidade virtual na web são o Second
Life (http://secondlife.com/), voltado para o público adulto e infanto-juvenil (Second Life
Teen) e o Club Penguin (http://www.clubpenguin.com/), voltado exclusivamente para
crianças. O usuário possui um personagem e com este pode interagir em tempo real com
outros personagens/usuários. Também existe a possibilidade de comprar itens como
roupas, acessórios, casas (iglus, no caso do Club Penguin) e objetos de decoração. No
Second Life ainda é possível fazer compras em supermercados e ir a bancos reais.
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Figura 7: Tela inicial do Second Life.

Figura 8: Tela inicial do Club Penguin.

3.2.1.6 Ferramentas de comunicação

As ferramentas de comunicação permitem que usuários conversem em tempo
real, a partir de lugares remotos. Estas ferramentas podem ser Chats (Bate-papo), ou
comunicadores instantâneos como o MSN, o mais usado atualmente.
As crianças podem usar estas ferramentas, mesmo sem estarem alfabetizadas,
pois com webcams e microfones, podem conversar online sem o uso da escrita. Os Batepapos mais acessados no Brasil são os do site Terra (http://www.terra.com.br), UOL
(http://www.uol.com.br) e da Globo.com (http://www.globo.com), que também tem salas
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com pessoas famosas. Há também uma grande variedade de comunicadores
instantâneos, mas o mais utilizado tem sido o MSN da Microsoft. Para conversar por esta
ferramenta é preciso adicionar contatos, através do e-mail.

3.2.1.7 Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA’s)

O ambiente virtual de aprendizagem (AVA) pode ser definido como a composição
de plataforma (programação e interface) e rede de relações, estabelecidas através dessa
plataforma (cognitivas, simbólicas, afetivas) (BEHAR et al, 2007a). Os ambientes podem
ser utilizados tanto como suporte à educação presencial, como para aulas
semipresenciais e totalmente à distância. Os AVA’s caracterizam-se como um recurso
para apoiar a aprendizagem, a comunicação, a colaboração e a coordenação das
atividades em grupo. Considera-se que a interação constante entre todos seus usuários,
os torna aprendizes, independentemente de serem professor, monitor ou aluno.
Atualmente, existem diversos tipos de AVA’s para crianças, como Sitecria
(http://oea.psico.ufrgs.br/sitecria), voltado para a formação de comunidades virtuais de
crianças. O Escuninha (http://www.ceamecim.furg.br/escuninha), destinado ao trabalho
realizado pela Fundação Universidade de Rio Grande (FURG), junto a alunos e e
professores
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(http://rooda.edu.ufrgs.br/crianet) é um protótipo de plataforma em software livre, voltado
para crianças do ensino fundamental (Schneider, 2007). Entretanto, neste estudo se dará
ênfase ao Planeta ROODA (http://www.nuted.edu.ufrgs.br/planetarooda), por ser um
AVA desenvolvido por uma equipe interdisciplinar, voltado tanto para Educação Infantil
quanto para Ensino Fundamental. Este é um software livre, desenvolvido na Faculdade
de Educação por educadores, designers e programadores.
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Como exemplo de um AVA voltado para o público infantil, apresenta-se o Planeta
ROODA. Este ambiente possui recursos os quais, tanto alunos, quanto professores
podem ter um espaço reservado. Como um AVA voltado para crianças, o Planeta
ROODA apresenta ferramentas de comunicação (Comunicador, Bate-papo e Fórum),
para disponibilização de arquivos e trabalhos em grupo (Projetos), desenho (Planeta
Arte), construção de jogos (Planeta Pergunta), perfil de usuário (Carteira), entre outras
ferramentas que proporcionam a interação e o trabalho cooperativo, de acordo com a
ação pedagógica do professor. O ambiente é de fácil navegação, pois utiliza símbolos de
fácil compreensão nos botões de navegação, através dos quais, mesmo crianças não
alfabetizadas podem navegar.

Figura 9: Tela inicial do Planeta ROODA.

3.3 Arquiteturas Pedagógicas para a Educação Infantil

A proposta de construção de Arquiteturas Pedagógicas (AP’s) para educação
infantil visa a contextualização do trabalho com o computador na sala de aula, de modo
que este não seja apenas um brinquedo a mais, mas um recurso pedagógico. Segundo
Carvalho, Nevado e Menezes (2005),

41

as arquiteturas são, antes de tudo, estruturas de aprendizagem
realizadas a partir da confluência de diferentes componentes:
abordagem pedagógica, software, Internet, inteligência artificial,
educação a distância, concepção de tempo e espaço.

Nesta perspectiva, entende-se por Arquiteturas Pedagógicas a composição
formada pelas propostas pedagógicas a materiais didáticos interativos ou a Ambientes
Virtuais de aprendizagem flexíveis e adaptáveis, num paradigma interdisciplinar. As AP’s
configuram-se como uma combinação de estratégias, dinâmicas de grupo, softwares
educacionais e ferramentas de apoio à cooperação, voltadas para o favorecimento da
aprendizagem. Essas arquiteturas, independente de sua natureza, usando ou não a
tecnologia digital, irão sempre requerer a utilização de objetos de aprendizagem.
Os objetos de aprendizagem são recursos digitais ou não, que podem ser
utilizados, reutilizados ou referenciados durante o aprendizado mediado por tecnologias
(BEHAR et al. 2007b). A observação direta do mundo real parece ser o mais adequado
para a aprendizagem.. Entretanto, algumas vezes não é possível proporcionar a
interação do sujeito com o objeto de forma concreta, tanto pelos custos que podem ser
associados ou até mesmo pelos riscos que podem representar a seus observadores e/ou
observados. Logo, o uso de softwares que permitam exercitar o pensamento analítico e
compreender sistemas específicos é um recurso que pode contribuir com a
aprendizagem (CARVALHO et al 2006). Com os objetos de aprendizagem, os alunos têm
a oportunidade de solucionar problemas a partir de uma situação concreta Assim, podese disponibilizar recursos que facilitam o processo de aprendizagem, colocando-o dentro
de um contexto cognitivo que permitirá a construção de conhecimento de forma
autônoma. Para que este processo ocorra efetivamente, o planejamento do professor
deve ser sustentado por arquiteturas pedagógicas apropriadas. Desta forma, o uso das
AP’s contribui para que se tenha melhores resultados de aprendizagem no uso de objetos
de digitais interativos. Assim o uso da tecnologia digital contribui para a construção e
utilização desses objetos.
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De acordo com Schneider (2007), o software, a Internet ou o ambiente virtual de
aprendizagem (AVA) podem fazer parte da arquitetura, na medida da sua integração à
prática do professor. Somados a isso estão os conteúdos dos projetos, das pesquisas,
dos objetos de aprendizagem, a serem trabalhados por meio do AVA. Esses aspectos
relacionados ao planejamento pedagógico compõem a arquitetura pedagógica. A seleção
e utilização dos recursos tecnológicos exigem planejamento e discussões sobre os
aspectos epistemológicos e pedagógicos, a fim de que esta integração seja efetiva. Neste
contexto, o professor poderá oferecer recursos adequados à faixa etária dos alunos, que
neste estudo corresponde à educação infantil. Portanto, ao articular uma proposta de
planejamento pedagógico, lembrando que a prática pedagógica está implicada no
planejamento e vice-versa, aliada aos conteúdos, corresponde à construção de uma
arquitetura pedagógica. Outro aspecto referente às AP’s é a possibilidade de registro dos
eventos do processo através do AVA utilizado. Como ambientes de registro para as AP’s,
podemos citar os próprios AVA’s, entre eles o Planeta ROODA, os ambientes de
construção colaborativa, como o Wiki, além de blogs e outros ambientes. Os AVA’s ainda
possibilitam ao professor desafiar a turma a interagir, aprender, conhecer através da
interação, de forma cooperativa. Tais registros permitem a reflexão sobre o
desenvolvimento do processo de aprendizagem e a atuação do sujeito sobre sua
construção de conhecimento. Também é possível realizar uma análise mais detalhada
dos processos envolvidos na aprendizagem, bem como situações nas quais a mediação
do professor poderia influenciar a interação do sujeito com os objetos.
Assim, segundo Schneider (2007), a AP é o resultado da articulação entre o
planejamento pedagógico do professor, o recurso tecnológico, podendo ser um AVA, Wiki
ou outro espaço digital e os conteúdos, que podem ser trabalhados a partir de softwares
ou objetos de aprendizagem. Entretanto, novas pesquisas nesta área colocam as AP’s
como um elemento de um modelo pedagógico, o qual caracteriza-se como um sistema de
premissas teóricas que representa, explica e orienta a forma como se aborda o currículo

43

e que se concretiza nas práticas pedagógicas e nas interações professor-aluno-objeto de
conhecimento (BEHAR et al 2007c). Assim, segundo Behar et al (2007c),

[o modelo pedagógico] traz no seu cerne um elemento que
denominamos de arquitetura pedagógica (AP). Esta é constituída
do (1) fundamentação do planejamento/proposta pedagógica
(aspectos organizacionais): onde estão incluídos os propósitos da
aprendizagem, organização do tempo e do espaço e expectativas
na relação da atuação dos participantes ou da também chamada
organização social da classe, (2) conteúdo - materiais
instrucionais e/ou recursos informáticos utilizados - objetos de
aprendizagem, software e outras ferramentas de aprendizagem –
(3) atividades, interações, procedimentos de avaliação e a
organização de todos esses elementos numa seqüência didática
para a aprendizagem (aspectos metodológicos); (4) definição da
plataforma de EAD e suas funcionalidades (aspectos
tecnológicos).

ELEMENTOS DE UM MODELO PEDAGÓGICO

ARQUITETURA
PEDAGÓGICA (AP)

(1) PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO
(2) CONTEÚDO – OBJETO DE
ESTUDO
(3) ASPECTOS METODOLÓGICOS
(4) ASPECTOS TECNOLÓGICOS

ESTRATÉGIAS
PARA APLICAÇÃO DAS
ARQUITETURAS.
PEDAGÓGICAS

Figura 10: Elementos de um modelo pedagógico

Nesta perspectiva, a concepção epistemológica é a base da prática do
professor, portanto, esta deve estar clara para ele. Assim, uma pedagogia embasada na
concepção construtivista de aprendizagem e desenvolvimento, procura desenvolver
atividades que encorajem: a experimentação, a brincadeira, a interação, o jogo, as
representações, a construção de regras e valores, a cooperação, o respeito mútuo, etc.
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Isso pode ocorrer através das ações sobre os objetos, das interações interindividuais, dos
desafios e problematizações (SCHNEIDER, 2007).
Em muitas escolas, é comum o uso de recursos informáticos ficarem restritos às
aulas de informática, como uma aula especializada. Tal perspectiva sobre o uso do
computador na prática educativa impede a realização da idéia de integração ao
planejamento e prática pedagógicos. No caso da Educação infantil, quando há
computadores disponíveis para os alunos, este constitui-s como apenas como um
brinquedo a mais para as crianças, na hora do “brinquedo-livre”, momento da rotina em
que as crianças brincam livremente. Desta forma, a atuação do professor limita-se a
disponibilizar jogos educativos, sem que haja uma análise de sua qualidade, ou a permitir
navegar na Internet em sites para crianças. Logo, não são realizadas ligações entre o uso
do computador com os projetos de sala de aula. A contextualização do uso da informática
na escola por meio das AP’s é ponto de partida para uma ação pedagógica que dê conta
da ciberinfância e responda às suas necessidades educativas.
Para isso, propõe-se tratar a linguagem informática como mais uma das
múltiplas linguagens, nas quais as crianças de educação infantil estão inseridas. O
trabalho
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significações. De acordo com este paradigma, não basta utilizar os recursos informáticos,
é preciso problematizá-los e produzir novas relações, produzindo uma pedagogia
reflexiva. Assim, o conhecimento passa a ser produto de interação individual e
interindividual que ocorre através de trocas afetivas, respeito mútuo, investimento de
interesses e valores, tomada de consciência (SCHNEIDER, 2007).
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4. METODOLOGIA DE PESQUISA

Este capítulo apresenta os aspectos metodológicos que permitiram a
investigação para o presente estudo. A partir do problema de pesquisa, objetivos, da
contextualização e do referencial teórico levantado, foi definida a metodologia de
pesquisa. Esta se consistuiu na realização de um curso de extensão no Laboratório de
Informática do Ensino Superior (LIES/FACED/UFRGS), baseado nos pressupostos da
pesquisa participante. Fizeram parte da população pesquisada professores de educação
infantil da rede pública e privada, professores do primeiro ano do Ensino Fundamental de
nove anos e uma professora do Curso Normal. Trata-se de um estudo qualitativo que tem
como metodologia a pesquisa participante, em que os dados foram levantados a partir
dos registros das contribuições dos alunos no AVA Planeta ROODA. Portanto, a
metodologia de pesquisa (figura 11) tinha como foco a uma formação de professores
acerca da construção de arquiteturas pedagógicas para Educação Infantil. Desta forma,
buscou-se compreender as concepções e demandas dos professores pesquisados
acerca do uso das TIC’s na escola e como o curso de extensão poderia ajudá-los a
articular o trabalho com o computador e os projetos desenvolvidos em sala de aula.
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Figura 11: Síntese da metodologia de pesquisa
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4.1 Aspectos teóricos

A Pesquisa Participante (PP) foi escolhida para esta pesquisa devido ao seu
caráter educacional, social, informal e dialético. Trata-se de uma pesquisa qualitativa,
portanto, parte-se da observação dos fenômenos e dos sujeitos no ambiente social e
histórico em que são produzidos, restabelecendo o cotidiano enquanto espaço no qual
estes se manifestam. Nesta modalidade de pesquisa, os dados coletados são analisados
a partir da descrição das concepções que a população pesquisada apresenta, quanto ao
tema em questão (BEHAR et al. 2004). A PP visa socializar conhecimentos e promover
transformações sociais em benefício dos participantes da pesquisa e da sociedade.
Neste estudo, pretendeu-se mobilizar os professores para o desenvolvimento do
processo investigativo, afim de que estes se tornassem agentes de transformação em
seu meio social e não mais expectadores dela. Neste paradigma, ressalta-se a
importância deste tipo de pesquisa no campo da educação por sua ação transformadora,
visto as demandas educativas no país.
De acordo com Demo (1987), a participação neste tipo de pesquisa, configurase em uma maneira de descobrir a realidade e modificá-la. Logo, busca-se a produção
coletiva de conhecimento e a transformação do meio social dos pesquisados através
deste estudo, bem como, articular o processo de geração do conhecimento acadêmico e
o uso desse conhecimento. Assim, pretende-se articular a investigação, o trabalho
educacional e a ação , elaborando uma estratégia educativa. Destaca-se o compromisso
da PP com o questionamento reconstrutivo, que se dá pelo esforço de reelaboração
pessoal e coletiva para realizar intervenções alternativas.
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4.2 Curso de Extensão

Para esta pesquisa, escolheu-se a modalidade “curso de extensão”, visto que esta
responde ao princípio teórico da PP, a qual tem um cunho também educacional, isto é,
tanto os pesquisadores poderiam “ensinar” sobre as arquiteturas pedagógicas, quanto os
professores sobre suas práticas e experiências e concepções de infância, realizando-se,
assim, a aprendizagem coletiva defendida neste estudo. Esta etapa compôs-se da
elaboração/realização do curso de extensão (montagem de conteúdo e páginas HTML,
observação participante/diário de campo, coleta de registros nas funcionalidades).
Para a coleta de dados, foi realizado um curso de extensão que abordou os
seguintes temas: (1) Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA’s) e os espaços digitais,
(2) ciberinfância – a geração dos nativos digitais, (3) instituições de Educação Infantil –
como estas instituições estão lidando com esta nova demanda e estratégias para pensar
a educação da ciberinfância, e (4) a construção de arquiteturas pedagógicas para a
educação infantil, articulando o planejamento e os recursos digitais.
As aulas foram ministradas com o suporte do AVA Planeta ROODA,
especificamente as funcionalidades: Fórum e Bate-papo (ambos para interação entre
todo o grupo), Diário (para reflexões das alunas sobre seu processo de aprendizagem no
curso), Projetos (trabalhos em grupo e publicação de arquivos), Biblioteca (publicação
das aulas e de leituras complementares) e Contatos (comunicação por e-mail). A AVA
possibilitou um registro das discussões entre os participantes do curso e a familiarização
com este espaço digital. A escolha do AVA Planeta ROODA foi, justamente, com este
intuito, para que, após o curso, as professoras/alunas pudessem utilizar-se deste recurso
para a montagem de suas Arquiteturas Pedagógicas.
O curso se constituiu em 5 aulas presenciais, uma vez por semana, no laboratório
de Informática do Ensino Superior (LIES/FACED), no Campus Central da UFRGS. Além
disso, os participantes também realizaram atividades e leituras a distância, totalizando
uma carga horária de 20 h/a. A população pesquisada tinha as seguintes características:



2 professoras do primeiro ano do ensino fundamental de nove anos da
rede pública estadual, sendo que uma delas dispunha de laboratório de
informática na escola em que trabalhavam.
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3 professoras de Educação Infantil da rede privada, com a disponibilidade
de um computador em cada sala de aula.



1 professora do Ensino Normal, que trabalha parte de seu turno no
laboratório de informática da escola;



3 professoras de Educação Infantil da rede municipal de ensino, uma delas
com laboratório disponível na escola e as outras duas com 4
computadores em sua sala de aula.

As aulas do curso foram disponibilizadas em páginas HTML na funcionalidade
Biblioteca do AVA Planeta ROODA, assim como os textos das leituras complementares e
os Objetos de Aprendizagem (OA) utilizados para o desenvolvimento dos conteúdos do
curso. Foram utilizados dois OA’s desenvolvidos pelo NUTED em 2006: (1) Ciberinfância
– para o desenvolvimento de conceitos acerca desta infância e (2) Arquiteturas
Pedagógicas para Educação Infantil, que ofereceu subsídios para a compreensão dos
elementos constituintes de uma AP.
O OA Ciberinfância (figura 12) tem como objetivo pedagógico discutir, através
de aspectos como a história das infâncias, os aspectos socioculturais e da área da
saúde, bem como suas relações com a sociedade informatizada, fornecendo subsídios
para a reflexão sobre as práticas pedagógicas na Educação Infantil. A interface gráfica do
OA é uma sala com objetos que compõem os espaços infantis da atualidade. Foram
usados os seguintes desafios destes objetos: TIC’s e Computador, Infância e Escola.

Figura 12: Objeto de Aprendizagem Ciberinfância

No caso do OA Arquiteturas Pedagógicas para Educação Infantil (figura 13),
este foi utilizado para promover discussões acerca do planejamento pedagógico na
Educação Infantil, ambientes virtuais de aprendizagem e arquiteturas pedagógicas e sua
aplicação no fazer pedagógico na Educação Infantil. A interface é representada por uma
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escola com três portas destinadas a cada módulo (Educação Infantil, AVA’s e AP’s).
Foram utilizados todos os módulos deste objeto e seus respectivos desafios. Ao final do
curso o desafio para as professoras/alunas foi construir sua própria Arquitetura
Pedagógica em duplas.

Figura 13: Objeto de Aprendizagem Arquiteturas Pedagógicas para a Educação Infantil

A funcionalidade Fórum do Planeta ROODA foi utilizado para lançar as questões
de reflexão para as alunas sobre as temáticas das aulas. Este se configurou como um
espaço rico em interações entre as professoras/alunas e as ministrantes do curso,
resultando em aprendizagens significativas. As questões lançadas foram separadas de
acordo com cada temática, em forma de uma mensagem provocadora na abertura de
cada fórum, a fim de levantar indicadores que respondessem ao problema de pesquisa
deste trabalho. Na tabela que segue pode-se observar tais questões:
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Temática
Ambientes Virtuais
de Aprendizagem

Ciberinfância

Educação Infantil

Fórum

Mensagem de abertura

Ambientes Virtuais Olá queridos alunos. Neste nosso primeiro
de Aprendizagem fórum iremos discutir o que são os ambientes
- AVA's
virtuais
de
aprendizagem
e
suas
possibilidades pedagógicas. Para provocá-los
um pouco, seguem as questões: - O que você
entende por AVA's?
- Quais suas possibilidades pedagógicas?
- Qual a importância destes ambientes no
contexto escolar?
- Como eles podem auxiliar as aulas
convencionais? - Como você trabalharia com
ele na sua sala de aula?
- Seria possível usá-los na Educação Infantil?
Ciberinfância –
Olá a todos! Neste tópico iremos discutir um
O computador, a
pouco o tema da aula de hoje:
infância e a escola "Ciberinfância". Que infância é esta que está
presente na sala de aula de hoje? Como você
acha que a relação destas crianças com a
internet pode contribuir para a educação?
Que novas práticas pedagógicas podemos
construir, a fim de atender a esta
ciberinfância?
Educação Infantil Olá a todas!!! Mais um fórum para discutirmos
as questões do nosso curso! Estou muito feliz
que todas estão muito ativas e participando
bastante. Esta semana vamos discutir temas
acerca da Educação Infantil. Para nossa
discussão sugerimos as seguintes questões:
O que é a Educação Infantil? Como podemos
compreendê-la? Que tipos de infância ela
comtempla? Como trabalhar com crianças
desta faixa etária? Como poderá ser o
planejamento pedagógico para esta faixa
etária?
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Arquiteturas
Pedagógicas

Arquiteturas
Pedagógicas na
Educação Infantil

Projetos e
Planejamentos

Olá queridos alunos! Neste fórum iremos
discutir as Arquiteturas Pedagógicas para
Educação Infantil, a partir dos conceitos
estudados no decorrer do curso. Como já
estudamos, as AP´s são estruturas de
aprendizagem realizadas a partir da
confluência de diferentes componentes:
abordagem pedagógica, software, Internet,
inteligência artificial, educação a distância,
concepção de tempo e espaço . A partir
disso, reflitam: Como você vê o uso das
arquiteturas na EI?Como você acha que as
arquiteturas pedagógicas podem influenciar
na prática do professor? Com os conceitos
trabalhados no decorrer do curso, como você
acha que pode trabalhar com as arquiteturas
pedagógicas na sala de aula? Bom trabalho a
todos!
Olá Pessoal! Este tópico é para comentarem
como está sendo montar um planejamento
construindo arquiteturas pedagógicas? Quais
as suas expectativas em relação a este
trabalho? O curso proporcionou a vocês
novas formas de pensar o próprio
planejamento?

Tabela 2: Questões-problema lançadas no curso.

As temáticas foram trabalhadas a partir dos objetos de Aprendizagem já citados
e seus respectivos textos e desafios. Assim, estes foram usados como módulos do curso.
Montou-se o curso de forma que cada temática fosse trabalhada em um dia de aula, com
atividades a distância no decorrer da semana. Cada aula possuía um texto inicial,
desafios, interações virtuais/presenciais e leituras. A pesquisadora ministrava as aulas
com auxílio uma mestre em Educação e uma graduanda de Pedagogia que realizava a
monitoria. O curso “Oficina de Arquiteturas Pedagógicas para Educação Infantil”,
disponível

em

http://www.nuted.edu.ufrgs.br/oficina_ap/,

apresentou

a

seguinte

configuração:

Módulo

Tela2

Recurso

Planejamento Pedagógico

2

As telas dos encontros apresentam, originalmente, um menu permanente com a lista dos links para os
encontros, mas este foi retirado nessa tabela para melhor visualização.
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Apresentação

Página Web da
disciplina

Ambientes
Virtuais de
Aprendizagem
– AVA’s

Objeto de
Aprendizagem
Arquiteturas
Pedagógicas
para Educação
Infantil
Desafio 1 –
AVAS

Ciberinfância

Educação
Infantil

- Apresentação das temáticas e
das professoras. Cadastro no
AVA Planeta ROODA e
familiarização com o mesmo.

Aula 1
- Exploração do OA Arquiteturas
Pedagógicas para Educação
Infantil, módulo Sala de
Informática
- Ler os textos disponíveis e após,
os alunos deverão realizar o
Desafio 1, sobre AVA’s e fazer
uma discussão presencial sobre o
tema.
- Fechamento da
atividade:resenha sobre o tema
AVA’s para Crianças.Postar na
funcionalidade Projetos.
A distância: Comentários nas
resenhas dos colegas e
participação no fórum.
Aula 2
Objeto de
Aprendizagem
- Utilização do OA Ciberinfância
- Ler os textos disponíveis e
Ciberinfância
Desafio 3 –
realizar o desafio 3, sobre
Computador,
Computador, Infância e Escola.
- Discussão no fórum sobre os
infância e
escola.
aspectos que tangem a prática
Desafio 6 pedagógica dos professores.
Ciberinfância
- Desafio 6: um texto em forma de
crônica sobre ciberinfância, será
inicializado em aula e sua
continuação será à distância.
A distância: Publicação da
crônica em Projetos e discussões
no fórum.
Aula 3
Objeto de
Aprendizagem
- Utilização do módulo Educação
Arquiteturas
Infantil do OA Arquiteturas
Pedagógicas
Pedagógicas para Educação
para Educação Infantil.
Infantil
- Realização do desafio 1,
Desafio 1 – O
construindo um mapa conceitual
que é Educação sobre as principais idéias acerca
3
Infantil?
do tema.
A distância: Discussão no fórum
sobre as instituições de educação
infantil e o público que atende.
Pesquisa no google sobre o
conceito de Arquiteturas
Pedagógicas.

3

Esta atividade foi trocada por uma discussão na funcionalidade Bate-papo do Planeta ROODA, devido à
percepção de que o tempo da atividade na aula seguinte haveria de ser utilizado para a realização da última
atividade.
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Arquiteturas
Pedagógicas

Objeto de
Aprendizagem
Arquiteturas
Pedagógicas
para Educação
Infantil
Desafio 1 –
Bate-Papo. O
que são as
Arquiteturas
Pedagógicas.
Desafio 3 –
Software e
planejamento.

Aula 4
- Exploração do módulo Ludoteca
do OA
Discussão em aula sobre o que
são as arquiteturas pedagógicas.
- Realização do desafio 3
(construindo uma AP) e
preparação de uma apresentação
para a próxima aula.
A distância: Discussão no fórum
“Arquiteturas Pedagógicas na
Educação Infantil”

Aula 5 – Apresentação dos
grupos e fechamento do curso.
Considerações finais acerca da
temática Arquiteturas
Pedagógicas.
Tabela 3: Configuração do curso.

A coleta de dados constituiu-se dos registros no AVA das discussões e
reflexões das professoras/alunas, do diário de campo acerca das questões mais
importantes de cada encontro e as observações participantes junto à turma. O objetivo
central desta etapa da pesquisa visava discutir e refletir sobre propostas de planejamento
pedagógico que contextualizassem o uso das TIC’s na Educação infantil, através do
curso de extensão por meio da formação de professores. Desta forma, possibilitou-se a
familiarização com o AVA’s Planeta ROODA, com vistas que as professoras/alunas o
utilizassem futuramente para o desenvolvimento de suas arquiteturas pedagógicas.

4.3 Caminhos para o levantamento e a análise dos dados

A metodologia utilizada para a análise dos dados foi a Análise de Conteúdo
proposta por Moraes (1999), com o intuito de realizar a análise das ações dos sujeitos.
Tal metodologia propõe um conjunto de fundamentos e procedimentos específicos para a
análise de dados qualitativos. Segundo o autor (1999), a análise de conteúdo é uma
interpretação pessoal por parte do pesquisador com relação à percepção que este tem
dos dados. Atualmente, a ênfase desta metodologia está tanto no processo como no
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produto, considerando o emissor, o receptor e contexto da mensagem. Nesta análise
devem ser consideradas as formas de codificação e de transmissão das mensagens
através da ação, fala e escrita (MORAES, 1999).
Desta forma, o levantamento dos dados foi feito a partir das leituras, tanto dos
registros no AVA, quanto das anotações no diário de campo, bem como as observações,
buscando evidências que respondessem ao problema de pesquisa. Tal processo
consistiu na estruturação das categorias a partir do referencial teórico. Fez-se uma
classificação dos dados coletados, identificando evidências que fossem ao encontro dos
conceitos abordados no referencial teórico, padronizando dos registros e buscando
unidades de análise. As unidades de análise fazem parte do processo de identificação de
dados, que está relacionado à distinção de atributos comuns entre os segmentos do
texto. De acordo com Moraes (1999), a unidade de análise caracteriza “o elemento
unitário de conteúdo a ser submetido posteriormente à classificação”. Assim, unidades
podem ser palavras, frases, temas ou mensagens em sua forma integral. A figura a
seguir ilustra a relação entre as evidências (unidades de análise), as categorias e o
referencial teórico.

Referencial
Categorias
Evidências

Teórico

Figura 14: Relação entre evidências, as categorias e o referencial teórico.

A conversão/unitarização do conteúdo dos dados em unidades de análise,
possibilitou a criação de categorias. A categorização tem como objetivo classificar as
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unidades levantadas durante o estudo, verificada através da ação dos sujeitos. Nesta
perspectiva, foram definidas três categorias de análise, com algumas subcategorias. Tal
processo foi constituído por um movimento dinâmico/recursivo de leituras, no qual
realizou-se a análise dos dados. A figura abaixo ilustra este processo.

AVA Planeta
ROODA

MENSAGENS

UNIDADES DE
ANÁLISE

TEORIA

CATEGORIAS

Figura 15: Movimento dinâmico/recursivo de análise

4.3.1 Categorias de análise
A categorias e subcategorias definidas para a análise de dados levantados
neste estudo foram:

1. TIC´s na Educação Infantil
Esta categoria apresenta as contribuições dos sujeitos pesquisados acerca das
possibilidades de uso das TIC’s na Educação Infantil e que estratégias de trabalho
podem ser construídas. Também surgiram evidências acerca das infâncias presentes
nesta etapa da educação, suas necessidades educativas e espaços que ocupa. Tais
evidências resultaram na definição de mais três subcategorias, são elas:


Possibilidades de Integração das TIC´s na Educação



Ação Pedagógica junto à Ciberinfância
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Espaços digitais da Educação Infantil
2. Arquiteturas Pedagógicas
A categoria Arquiteturas Pedagógicas agrupa as evidências referentes ao

planejamento e à construção das AP’s propriamente ditas. Encontram-se nesta categoria,
evidências quanto à possibilidade do uso de um AVA e as evidências de indícios das
primeiras tentativas de construção de AP’s. Logo, esta categoria se desdobrou em outras
três subcategorias:


Possibilidade de uso de AVA’s na Educação Infantil



Planejamento Pedagógico para Educação Infantil: trilhando caminhos para a
construção das AP’s



Construção de Arquiteturas Pedagógicas

3. Formação de professores
A defasagem na formação e suas dificuldades na utilização das TIC’s foram
evidências que apareceram mais nas falas dos professores do que em seus registros no
AVA Planeta ROODA. Estes, quando surgiram, foram postados, em sua maioria, na
funcionalidade Diário, espaço no ambiente para as reflexões individuais do sujeito. Estas
evidências constituíram as seguintes categorias:


Importância da Formação continuada



Dificuldades no uso das TIC´s
No capítulo a seguir, serão discutidos estes dados levantados, de acordo com o

referencial teórico apresentado, articulando a formação do professor e a formação das
Arquiteturas Pedagógicas.
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

O presente capítulo apresenta a análise e a discussão dos dados coletados no
decorrer desta pesquisa, com base nos conceitos abordados na fundamentação teórica.
Com esta análise foi possível encontrar respostas para o problema de pesquisa, o qual
pretende investigar como a formação de professores de Educação Infantil pode ajudá-los
a construir Arquiteturas Pedagógicas, com vistas a atender as novas demandas na sala
de aula. Para tanto, os dados foram coletados no AVA Planeta ROODA e organizados
nas categorias de análise. Os extratos obtidos, apresentados a seguir, são fidedignos aos
registros no ambiente, sendo corrigidos apenas erros ortográficos ou de digitação.
A discussão apresentada é resultado das interpretações da pesquisadora,
apoiada no uso dos extratos retirados da fala, escrita e ação dos sujeitos. Destaca-se que
a análise não foi feita apenas através dos registros escritos, mas também dos diálogos
durante o curso de extensão e a observação das ações dos sujeitos neste contexto. As
professoras/alunas que participaram do curso, o fizeram ativamente e demonstraram
grande interesse por sua formação. Desta forma, procurando transformar o contexto dos
sujeitos envolvidos na pesquisa, um dos objetivos da PP, buscou-se provocar reflexões
pedagógicas e propor novas formas para o professor pensar sobre sua prática na sala de
aula. Logo, o objetivo era que o curso modificasse de certa forma a ação do professor.
Nos dados a seguir pode-se observar esta dinâmica e se o curso deu subsídios para a
conscientização dos professores sobre as várias infâncias, que demandam novas
práticas pedagógicas.
Nos extratos serão utilizadas abreviaturas para preservar os nomes do
participantes desta pesquisa.
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- TIC´s na Educação Infantil
Os dados contidos nesta categoria demonstram os primeiros passos das alunas
para a integração das TIC’s na Educação Infantil. São evidências que apontam para uma
mudança de entendimento, reconhecendo o potencial do uso da linguagem informática
nesta etapa da educação, refletindo sobre sua prática.


Possibilidades de Integração das TIC’s na Educação Infantil

Acredito que a relação destas crianças com a internet pode contribuir para a educação
no sentido de descentralizar o ensino da figura do professor, respeitando os interesses
e ritmos de cada aluno. Mesmo assim isto só será possível à medida que os
professores se derem conta das modificações do modo de aprender, ocorridas devido
a esta ciberinfância, e à medida que estes professores permitirem que esta
descentralização ocorra.
J.D.T. – Fórum
Oi! Concordo com você em relação à contribuição da internet na vida escolar das
crianças, onde as crianças irão ir em busca de informações e assim cada aluno irá
contribuir de alguma maneira, descentralizando sim essa figura do professor, mas para
isso o professor vai ter que se atualizar para conseguir interagir com os alunos e
acreditar que os alunos são capazes de irem em busca de informações sozinhos.
A.B. - Fórum
A educação infantil, é o primeiro contato da criança na escola, compreende-se uma
fase de socialização, construção do sujeito enquanto ser social, nesta perspectiva
deve se trabalhar as diferenças,autonomia,cooperação entre outras aprendizagens.
O planejamento pedagógico deve ser desenvolvido conforme o contexto social das
crianças, possibilitando todas as formas de conhecimento, e em se tratando de
tecnologia, seria muito bom que ocorresse em todas as escola o contato com a
informática
L.O.M. – Fórum

Nestes extratos, pode-se perceber uma reflexão das alunas sobre a mudança de
paradigma que a informática na educação, como a descentralização da figura do
professor e a definição de novos papéis para os atores presentes neste processo. Tais
colocações vão ao encontro do referencial teórico apresentado neste estudo, no qual se
coloca que o uso de ferramentas que permitam a interação e a cooperação da criança
com seus pares facilitarão o desenvolvimento social moral e intelectual. Isso ocorre por
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duas razões: a relação de igualdade que a criança terá em contato com os seus pares e
a motivação da criança, em conseqüência desta interação, estabelecida através de trocas
cognitivas, simbólicas e afetivas.
Portanto a redefinição do papel do professor nesta sala de aula da Educação
Infantil como um mediador das aprendizagens das crianças é fundamental, não só para a
construção de arquiteturas pedagógicas, mas em toda a prática educativa. A mediação
do professor é indispensável para este processo de contextualização do uso das TIC’s na
escola, pois ela fornecerá subsídios ao aluno para articular as linguagens da cultura oral,
da cultura escrita e da cibercultura. Segundo Gilleran (2006), para uma mudança do
papel do professor, é preciso que este esteja consciente de como as TIC’s já alteraram e
continuam alterando o que conhecem e como conhecem. Logo a tomada de consciência
sobre a influência da informática na educação é o primeiro passo para esta mudança de
paradigma.



Ação Pedagógica junto à Ciberinfância

Deve-se dar espaço as novas tecnologias, mas também de vez em quando resgatar
algumas coisas que entraram no desuso e que muitas vezes dá certo e é saudavel.
[...] Como rodas, brincadeiras, brinquedos.
J.I.K – Bate-papo
Uma infância curiosa, capaz de administrar mil informações aos mesmo tempo
estabelecendo relações cada vez mais elaboradas entre elas. As crianças estão cada
vez mais atentas ao mundo que as cerca desde que nascem...se mexem,
andam,falam,caminham,pesquisam, escrevem, leêm antes do que a infância de
outrora. estão plugados!!! Ampliando os espaços de troca, busca,
pesquisa...Precisamos é estar atentos a qualidades destas informações... Práticas
mais democráticas onde a criança tenha cada vez mais autonomia no seu processo de
aprendizagem. Onde elas sejam sujeitos ativos e não mais passivos neste processo.
P.F. - Fórum
Quando falaste em responsabilidade pensei no quanto, nós professores, precisamos
estar atentos para não cairmos no erro de tornar o computador o centro da sala de
aula deixando de lado a tinta, a argila, a exploração das sensações, emoções e
sentimentos.
P.F. - Fórum
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Nestas falas dos professores, pode-se observar que o curso proporcionou
reflexões acerca da ação pedagógica junto à ciberinfância como uma prática que deve
evolver o uso das tecnologias e da linguagem informática, mas sem esquecer das
múltiplas linguagens na Educação Infantil. Portanto, é importante compreender a criança
como um agente social, que interpreta seu mundo e sua vida de forma particular, através
de múltiplas interações simbólicas estabelecidas pelas crianças entre si e com adultos.
Sarmento (2007), coloca que as crianças incorporam, interpretam e reconstroem
continuamente suas informações culturais, constituídas por diversos elementos com os
quais a criança interage. Nesta perspectiva, o curso auxiliou as professoras a
compreenderem as outras infâncias e culturas presentes em sua sala de aula. Assim, foi
possível pensar novas formas de se trabalhar com estas crianças e como formular uma
ação pedagógica que responda à ciberinfância, como se pode verificar a seguir:

Penso que a infância que nós encontramos em sala de aula é uma infância variada,
plural, diversificada. Crianças muito diferentes umas das outras, algumas com muita
tecnologia a sua disposição, outras com a experiência das ruas na vida. Olhar e
perceber suas diferentes experiências faz parte do nosso trabalho de professor
atualmente. Esta infância nos exige mais mobilidade mental para oferecer um espaço
adequado a elas. Acredito que estas crianças que tem acesso à internet podem
contribuir de várias maneiras em sala de aula, mas destacaria dois pontos: em
primeiro seu pensamento não linear, sua capacidade de pensar, refletir e associar
vários assuntos ao mesmo tempo; também o livre acesso a informação, contribuiem
muito mais na troca de dados com os colegas. Sem dúvida, nossa prática pedagógica
necessita de reflexões e muita flexibilidade; precisaremos repensar nossas atitudes e
deixar de centralizar nossas práticas em torno de nós professores. Será preciso abrir
mais espaço com estas crianças.
N.R.A. - Fórum
Esta professora/aluna ainda coloca considerações sobre as novas formas de
pensar destas crianças e a quantidade de informação as quais elas têm acesso
Atualmente, as crianças não têm dificuldades em achar as informações, pois elas
chegam pelas várias mídias. A questão é o que estão entendendo de tudo isso e, o
professor entraria neste contexto mais como um orientador, um problematizador,
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ajudando a fazer uma análise crítica das informações. E é neste aspecto da seleção e
interpretação das informações é que entra o papel do professor como mediador das
aprendizagens que as informações podem proporcionar.



Espaços digitais da Educação Infantil

Quanto aos espaços digitais, as professoras/alunas colocaram suas
observações na sala de aula em que atuam e suas preocupações quanto ao uso da
linguagem neste espaço, como se pode acompanhar nas mensagens a seguir:

Creio que podemos dizer que as possibilidades pedagógicas [com os espaços digitais]
são infinitas! O que mais me fascina em ver meus alunos (1ºano com 6/7 anos de
idade) trabalhando na internet é justamente a autonomia que eles vão adquirindo, as
escolhas que vão fazendo e o quanto vão cada vez menos precisando de meu auxílio!
Fico maravilhada em ver o grande crescimento e progresso de uma para outra aula.
Toda esta construção e autonomia levam consigo para a sala de aula convencional e
para sua vida em geral, tornando-se pessoas mais abertas, dinâmicas,
questionadoras, etc. É claro que podemos usá-los na Educação Infantil. É
maravilhosos vê-los navegando e escolhendo por si mesmos os rumos que irão tomar!
J.D.D. - Fórum
Sim concordo, a única coisa que temos que cuidar perante nossos alunos é em
relação a linguagem e escrita, pois vejo que aos poucos esta se perdendo e eles estão
construindo uma linguagem nova que na maioria das vezes nem sabemos o que
significa, então temos que cuidar para que isso acabe trazendo resultados ruins pra
vida deles.
A. B. - Fórum

Os espaços digitais da ciberinfância podem ser entendidos como os recursos
informáticos que permitem interação e comunicação. Por possibilitarem a interação entre
sujeito-objetos, como também entre os próprios sujeitos, estas ferramentas têm inúmeras
possibilidades educativas. Estas possibilidades foram pensadas e verbalizadas pelas
professoras/alunas quando se iniciou o trabalho com as arquiteturas pedagógicas, mais
ao final do curso. Acredita-se que isso se deve à compreensão devido à própria vivência
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no decorrer do curso em um espaço digital. Tal vivência, tornou-se significativa, a medida
que as professoras/alunas apropriavam-se de seus espaços digitais e davam-se conta
deles no decorrer do curso. De acordo com Nevado (2004), quando a formação do
professor enfatiza a sua experiência, este passa a incorporar a inovação que lhe foi
apresentada, buscando transforma a sua prática de modo significativo. Logo, a vivências
das professoras/alunas nos espaços digitais das crianças e a dinâmica do curso a partir
de sua prática contribuíram para que ocorressem mudanças significativas na maneira
destas pensarem sua prática em sala de aula.

- Arquiteturas Pedagógicas

Esta categoria contempla os dados referentes à construção das arquiteturas
pedagógicas para Educação Infantil. Estas unidades de análise permitiram verificar se o
curso forneceu subsídios para esta construção e se esta formação dos professores é um
caminho para a contextualização da linguagem informática na Educação Infantil.



Possibilidade de uso de AVA’s na Educação Infantil

Nesta subcategoria estão as reflexões das professoras/alunas, proporcionadas
pelo curso quanto ao uso de AVA’s para construção das arquiteturas pedagógicas na
Educação Infantil. As primeiras evidências apontam para a dúvida da maioria dos
professores de Educação Infantil: Como usar AVA’s se as crianças ainda não sabem
escrever?
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Dentro da educação infantil, acredito que [o uso do computador] está bem fora da
realidade, eles não valorizam muito isso, tu não acha J.?
A. B. – Bate-papo
Acho que não valorizam mesmo A., até porque "por que proporcionar computador
se as crianças nem sabem ler?" Acho que é esta a mentalidade...
J.D.T – Bate-papo
NÓS, professores, até sabemos que há outros recursos a serem usados por
crianças não alfabetizadas. O problema é convencer disto as pessoas que pagam para
o computador estar na escola.
J.D.D. – Bate-Papo
Esta primeira aula presencial trouxe muitas provocações. Apesar de já conhecer
um AVA - o Rooda - e utilizá-lo no PEAD, nunca havia pensado que poderia utilizar
algo assim com meus alunos. Ainda estou construindo possibilidades de como
aproveitar esta ferramenta, mas adorei a idéia. Minha escola de ed. infantil não possui
computadores (informática na ed. infantil nunca foi pensado em meu município - ou
pelo menos nunca foi discutido entre nós, professores), mas a escola de ensino
fundamental em que trabalho com alunos de 5ª a 8ª série (com Artes) tem laboratório.
Enquanto isso, vou conhecendo e estudando mais como utilizar o AVA com meus
alunos
J.D.T – Diário

No decorrer do curso, com discussões e textos sobre as simbologias de
navegação e como crianças podem sim utilizar AVA’s, as alunas foram modificando suas
concepções iniciais. Desta forma passaram a acreditar no uso de AVA’s na Infantil como
uma possibilidade educativa para a ciberinfância, rica em possibilidades de interação e
autonomia. Nas primeiras falas do grupo na primeira aula, foi possível perceber que sua
idéia sobre informática na educação, mostrava esta apenas como uma ferramenta para
uso de jogos eletrônicos, como um brinquedo a mais. Na metade do curso já foi possível
observar a mudança significativa de paradigma por parte das alunas, as quais tomaram
consciência da potencialidade dos AVA’s. Tal resultado, pode-se verificar nas mensagens
a seguir:

Não havia pensado na possibilidade de trabalhar com esse ambiente em sala com
as crianças. Achei o máximo, pois além de ser necessária esta inclusão, é mais um
recurso para ser utilizado; já que é possível explorar outras potencialidades que até
então são desconhecidas nos alunos.É um ambiente capaz de proporcionar trocas,
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aproximar professor-aluno-colegas e ter novas aprendizagens de maneira dinâmica,
prática e divertida. [...] os AVAs podem contribuir para auxiliar tanto o aluno quanto o
professor. Na escola onde trabalho tem computadores na sala, adoraria que as
crianças tivessem contato com um AVA criado especialmente para a Educação
Infantil.
J.I.K. – Fórum
[...] Pensando nesta possibilidade proposta, passo a ver o AVA como uma
ferramenta riquíssima de trabalho. Estes ambientes são importantes no contexto
escolar pois possibilitam a interação, [...]. Sendo assim o AVA auxilia nas aulas
convencionais mexendo na estrutura da aula, descentralizando o ensino da figura do
professor e colocando os alunos como protagonistas da construção de seu
conhecimento.

Conforme as professora/alunas iam se familiarizando com o AVA Planeta
ROODA, demonstravam maior interesse em utilizar AVA’s com suas turmas. Algumas
delas colocaram que a interface do AVA pode contribuir para a navegação por crianças e
que por não terem tido contato anteriormente com este tipo de espaço digital para
crianças, não achavam possível utilizá-lo em suas prática pedagógica.
Um fato importante, o qual cabe destacar, é que todas as professoras que
procuravam o curso estavam abertas a novas possibilidades pedagógicas que as TIC’s
poderiam oferecer. Logo, os resultados nas mudanças de paradigma destas professoras
foram imediatos. Para Zulian (2003), quando o professor tem a oportunidade de construir
novos conhecimentos a partir de suas habilidades e interesses, o curso de formação
torna-se um espaço de ativo e aberto de aprendizagem. Nesta perspectiva, as práticas
pedagógicas transcendem os espaços tradicionais da sala de aula e o professor passa a
considerar também novos espaços para sua ação pedagógica, para além de bibliotecas e
salas convencionais.
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Planejamento Pedagógico para Educação Infantil: trilhando caminhos para a
construção das AP’s

Esta subcategoria apresenta os primeiros ensaios das professoras/alunas, antes
de construírem suas arquiteturas pedagógicas e uma reflexão sobre sua própria prática
na busca de contextualizar este trabalho com as TIC’s.

Quando planejo as aulas no Lab. para as crianças da edu. inf., procuro associar ao
trabalho desenvolvido em sala de aula, ou a uma produção onde eles possam
visualizar o que estão criando utilizando a tecnologia. Mas não deixo de ouvi-los e
propor a utilização de sites onde eles possam brincar através de jogos. Estes site ou
Cd, podem ser explorados por eles.
N.R.A. - Bate-papo
Começo com um diálogo com as crianças, verificando as possibilidades, lutando
por espaços, no caso de computadores somente para os maiores, convencendo a
escola que todos devem ter o acesso a tecnologia.
L.O.M. – Bate-papo
Trabalho em duas escolas do município de POA e em uma delas tenho
computadores dentro da minha sala de aula e as crianças tem acesso a jogos,
internet, oferecemos oportunidade de desenhar, fazemos pesquisa na internet quando
inicia algum projeto, eles assinam textos elaborados coletivamente, leio e-mail
recebidos...
P.F. – Bate-papo
Neste primeiro momento, as professoras/alunas, tiveram a oportunidade de
refletir sobre suas própria prática e o que entendiam por arquiteturas pedagógicas.
Percebeu-se que muitas delas já faziam esta tentativa de contextualização da linguagem
informática e talvez por este mesmo motivo tenham procurado o curso. A motivação do
grupo para a construção da arquitetura pedagógica também pode ser observada, todos
estavam interessados em montar um projeto que pudesse ser aplicados no mesmo ano
ou no ano seguinte com seus alunos.
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Através destes dados, pode-se perceber também que quando os professores
começaram a dominar as questões abordadas no curso, sentiram maior facilidade de
incluir informática em seu planejamento, assumindo inteiramente a sua atuação junto a
esse recurso. Observa-se também, que a partir da apropriação dos conceitos, as
professoras/alunas, reconheceram o papel ativo do aluno neste contexto. Segundo Fróes
(2007), não se trata, portanto, de fazer do professor um especialista em Informática, mas
de criar condições para que se aproprie, dentro do processo de construção de sua
competência, da utilização gradativa dos referidos recursos informatizados: somente uma
tal apropriação da utilização da tecnologia pelos educadores poderá gerar novas
possibilidades de sua utilização educacional.



Construção de Arquiteturas Pedagógicas

Nesta subcategoria encontram-se os dados referentes à construção das
arquiteturas pedagógicas propriamente ditas e os conceitos cujas alunas apropriaram-se
no decorrer do processo.
Pra mim as arquiteturas pedagógicas me fizeram ver a educação com outros olhos,
onde deixamos o método tradicional, o lápis e a caneta e reestruturamos a forma de
pensar e organizar o processo de ensino e aprendizagem. Onde na maioria das vezes
as crianças interagem com os colegas de forma educativa e ainda aprendem algo
significativo podendo tirar todas as duvidas e curiosidades.
A.B. - Fórum
A utilização do computador com meus alunos sempre foi um sonho para mim, que
agora têm chegado cada vez mais perto da realidade. É através das Arquiteturas
Pedagógicas que poderemos repensar nossas práticas atuais e pensar em práticas
inovadoras e novas formas de se trabalhar com nossos alunos, não só no laboratório
de informática, como também em nossa sala de aula, sob um novo olhar, um novo
enfoque, uma nova perspectiva.
J.D.D. - Fórum
As arquiteturas pedagógicas permitem a flexibilidade da didática,possibilitando que o
alunos tenha interação,reflexão e autonomia,[...] Acredito que as arquiteturas permitem
um visualizar do processo de aprendizagem ,dou o exemplo do blog de aprendizagem
,onde o aluno posta as significativas aprendizagens, interage suas dúvidas com os
colegas, assim formando uma rede de aprendizagens.
L.O.M. - Fórum
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Apesar de ser a primeira vez que as professoras/alunas do curso entravam em
contato com o conceito de Arquiteturas Pedagógicas, estas conseguiram realizar
reflexões significativas sobre as AP’s . Desta forma, demonstraram compreensão para
pensá-las incluindo-as na suas práticas pedagógicas. Passaram a se reconhecer como
orientadoras de seus alunos na construção de conhecimentos, podendo compartilhar as
Assim, configura-se como um sujeito que, na sala de aula, também constrói
conhecimento.
Pode-se perceber, através da construção das AP’s feitas pelas alunas ao final
do curso, que estas se apropriaram dos conceitos abordados durante o curso e
conseguiram coloca-los em prática. Uma das alunas relatou que já iria utilizar sua
arquitetura pedagógica no mês seguinte, como última atividade do ano com seus alunos.
Para Zulian (2003), quando a formação se constitui como espaços culturalmente ricos,
incluindo leituras, trocas informais e discussões informais contribuem para que estes
professores possam apropriar-se de novos conceitos e aplicá-los em sua prática, devido
a possibilidade de trocar experiências com os colegas. Logo, o curso forneceu subsídios
significativos para que as professoras/alunas pudessem repensar suas práticas.

- Formação de professores

A importância da formação e a reflexão sobre as próprias aprendizagens
apareceram mais do que suas dificuldades na utilização das TIC’s. Estas foram
evidências que apareceram mais nas falas dos professores do que em seus registros no
AVA Planeta ROODA. Em geral a formação para os professores foi muito rica, como se
pode verificar nas subcategorias a seguir:
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Importância da Formação continuada
Durante todo curso as professoras se mostraram muito motivadas a construir e
usar as AP’s. Ao serem questionadas na última aula, sobre suas impressões sobre esta
formação, foram unânimes ao falar da importância da formação continuada e
desequilibrar conceitos e práticas com as quais estão acostumadas.
Com certeza o curso proporcionou novas formas de pensar o planejamento. No
entanto foi bastante difícil pensar em uma aula utilizando as tecnologias com crianças
não alfabetizadas. Pudemos ver durante o processo que é algo perfeitamente
possível, mas foi difícil porque não estávamos acostumadas.
J.D.T. – Fórum
Com certeza o curso foi muito interessante, produtivo e questionador.
Questionador dos nossos conceitos de educação infantil. Rever os paradigmas a que
estávamos acostumados.
P.F. - Fórum
Este curso proporcionou novas maneiras de planejar, utilizando recursos que
enriquecem a aula, tornando as atividades prazerosas, diversificadas e inovadoras.
Nos fez pensar e refletir em como trabalhamos com as crianças e o que podemos
fazer para melhorar o dia-a-dia.
J.I.K. - Fórum
Adorei a aula... Adorei estar aqui. Como é bom poder pensar, trocar, refletir...
Infelizmente a gente só se dá conta do quando para e aceita um convite muito legal
como este...
P.F. - Fórum
A reflexão na ação permitiu às professoras/alunas refletir e confrontar o seu
conhecimento prático anterior com situações novas, podendo assim criar novas
perspectivas sobre o seu trabalho e sua ação docente. Nesta perspectiva, a prática
configurou-se como um processo que se abre para a reflexão sobre quais devem ser os
fins e qual o significado das situações em sala de aula (CONTRERAS, 2002).
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Dificuldades/insegurança no uso das TIC’s como barreira para novas práticas
pedagógicas

As dificuldades com a tecnologia como barreira para a construção de
Arquiteturas Pedagógicas, foi citado pelas alunas no início do curso. Entretanto,
percebeu-se que estas não tinham dificuldade, mas insegurança ao planejas de uma
nova forma. A necessidade de rever as próprias práticas e reeditá-las também pode
configurar-se como um fator que leva à insegurança.
As alunas relataram mais sobre as dificuldades de suas colegas de trabalho,
que não se interessaram pelo curso por não serem familiarizadas com o uso da TIC’s.
Através deste relato pode-se perceber que as professoras que buscaram formação,
foram justamente aquelas que já tinham consciência da importância da contextualização
do uso da informática na escola.
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6. CONSIDERAÇÕES “NÃO” FINAIS

Neste estudo, foi possível constatar não só a importância da formação dos
professores para a construção de Arquiteturas pedagógicas, mas como motivação destes
professores influencia em seu rendimento, ou até mesmo a procura por um curso de
formação. Portanto, a partir do problema de pesquisa, pode-se concluir que a formação
dos professores é um fator determinante para que estes refletissem sobre suas práticas e
conceitos intrínsecos na sua ação pedagógica. Tal reflexão se faz necessária, na medida
em que a construção de AP’s exige do professor novos olhares sobre o planejamento, os
alunos, seu papel como professor e sua prática.
A presente pesquisa, que se apresenta em parte, através de um curso de
extensão, permitiu a transformação do meio e das práticas dos sujeitos envolvidos,
respondendo ao caráter educacional que embasou sua metodologia. Como resultado
desta pesquisa, pode-se citar o engajamento por parte de professores em sua
aprendizagem, participando do curso com autonomia e adquirindo uma postura crítica
frente ao uso da informática na educação.
O curso também forneceu subsídios para o entendimento da linguagem
informática como mais uma das múltiplas linguagens que podem ser trabalhadas na
educação infantil. A reflexão acerca das outras infâncias e políticas de acesso às TIC’s
também surgiram nas discussões entre os sujeitos envolvidos. Entretanto, por não
corresponderem ao foco desta pesquisa, estes dados não foram aprofundados.
Os resultados imediatos e significativos desta pesquisa devem-se, de certa
forma, pelo perfil do grupo. Este foi constituído por professoras já alfabetizados
digitalmente e que estavam costumadas a usar as TIC’s na sua prática pedagógica.
Outra questão levantada a partir da análise dos dados foi o porquê deste perfil de
professoras buscando um curso de formação. A hipótese levantada é de que, por serem
mais familiarizadas com as tecnologias, sentiram-se mais seguras em buscar uma
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formação. Outra questão é a maioria das professoras serem advindas da rede pública de
ensino, na qual muitas vezes, não há profissionais especializados para o trabalho no
laboratório, ao contrário da maior parte das escolas da rede privada.
Por fim, constata-se que não basta apenas tornar o uso do computador
acessível para os alunos, é preciso vislumbrar as possibilidades que oferece, explorandoas adequadamente, integrando-as ao processo de ensino-aprendizagem. Entretanto,
para que os professores possam realizar este trabalho para tornar a aprendizagem mais
dinâmica, além da formação abordada neste estudo, incentivos para que este se sinta
motivado a buscar novos conhecimentos. Nesta perspectiva, são de extrema importância
os estudos e pesquisas que versam sobre a dinamização das aplicações das TIC’s,
ampliando o uso significativo do uso desta ferramenta no meio educacional.
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