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RESUMO

Este trabalho discute o que é software livre, vantagens e desvantagens do seu uso e os
critérios para uma avaliação de um software para uso educacional, segundo uma concepção
construtivista de aprendizagem. Reflete sobre a classificação dos softwares quanto ao tipo e
nível de aprendizagem, apresenta alguns exemplos de software com características
pedagógicas e faz uma sugestão para registro desta avaliação. A análise pedagógica se
destina principalmente a conhecer o software como uma ferramenta educacional e não
apenas para realização de tarefas.
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ABSTRACT

This article will discuss what free software is advantages and disadvantages of their use and
the criteria for an evaluation of a software for educational use, according to a constructivist
design of learning; reflect upon their classification on type and level of learning and present
some examples of software with pedagogical features and a suggestion to recording this
assessment. Whereas pedagogical analysis, is mainly intended to evaluate the software as
an educational tool and not just to performing tasks.

Keywords: Free software, Educational Assessment, Educational Technology.
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1 INTRODUÇÃO
Mesmo diante do desenvolvimento acelerado da Tecnologia e da Comunicação,
muitos docentes ainda se restringem à utilização de vídeos e retro projetor como
recursos tecnológicos durante a sua prática de ensino, demonstrando uma
resistência ao uso das novas tecnologias.

Segundo Grégio (2004), os profissionais da Educação trazem consigo uma grande
resistência a novos métodos na educação. Esse autor afirma que existem poucos
docentes qualificados a utilizarem ferramentas informatizadas. Segundo AOKI
(2001), o cenário atual das escolas é de profissionais arraigados a métodos de
ensino tradicionais e visão de transmitir conhecimentos, deixando de lado a
construção desses conhecimentos, mesmo usufruindo de todos os recursos que a
Informática proporciona.

Nesta perspectiva em que se começa a refletir sobre a inclusão da cultura da
informática na escola, imediatamente vêm à tona os princípios defendidos pela Free
Software Fundation (FSF) e pela Educação Libertadora (FREIRE, 1987), ou seja, as
liberdades de acesso à informação e de expressão dos sujeitos por meio do
software livre. Os professores, ao perceberem a potencialidade de uma ferramenta
como o software livre, que possibilita disponibilizar recursos, conforme as
necessidades de sua prática docente poderão reconstruir todo o seu fazer utilizandose desta forma de organizar e propor a construção do conhecimento.

Segundo Silva (2005), o software livre tem na sua origem a concepção de liberdade
como princípio para existir, a liberdade de expressão, da construção do
conhecimento de maneira compartilhada e da formação científico-tecnológica.
Assim, acredita-se que todo o potencial que o software livre possui como uma
ferramenta tecnológica deve fazer parte das atividades pedagógicas como um
mediador no processo de ensino aprendizagem. Embora se saiba que não é a
ferramenta o elemento fundamental da potencialização do fazer pedagógico, existe a
possibilidade de fazê-lo mais livremente. Esta possibilidade é concedida devido à
liberdade de ação que há sobre o código-fonte do software livre.
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Para a FSF (2011), um software é considerado livre quando respeita as seguintes
liberdades: Liberdade para executar o software, seja qual for sua finalidade;
Liberdade para acessar o código-fonte do programa e modificá-lo conforme sua
necessidade; Liberdade para fazer cópias e distribuí-las para quem desejar;
Liberdade para melhorar o programa e distribuir suas melhorias ao público, de modo
que elas fiquem disponíveis para a comunidade.

O software livre, portanto, é um programa de computador que obedece a quatro
liberdades fundamentais: liberdade para usar; liberdade para copiar (sem cometer
crime de pirataria); liberdade de estudar o seu funcionamento, e se tiver
conhecimento, adaptá-lo às suas necessidades e redistribuí-lo para a comunidade,
de modo que todos se beneficiem de sua melhoria. Exemplos de softwares
conhecidos: Linux Debian, Big Linux, Ubuntu, entre outros.

A filosofia do software livre encontra suas raízes na livre troca de conhecimentos e
de pensamento. Existem várias licenças que concedem liberdades aos softwares,
destacando-se a Licença Pública Geral (GPL), atualmente a licença mais utilizada
no “mundo livre”. Essa licença explica que ninguém pode pegar um software livre e
transformá-lo num software proprietário, pois se devem respeitar as quatro
liberdades já mencionadas. Em outras palavras, buscar lucratividade em algo que foi
originalmente gratuito.

É importante destacar que quando se fala em software livre, muitos pensam que
este é sinônimo de gratuito, devido à origem etimológica do inglês free que pode ser
traduzido tanto como gratuito como livre. Assim, software livre não significa software
gratuito, apesar de muitos serem gratuitos, como forma de divulgar o movimento de
software livre.

O Brasil é um dos poucos países que possuem legislação específica para software,
lei 9.609 de 20/02/1998, que inclui programas de computador no âmbito dos direitos
autorais. A fiscalização é feita pela Associação Brasileira de Empresas de Software
(ABES).
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O software livre, além de possuir diversas aplicações pedagógicas, pode contribuir
significativamente para a disseminação e uso em larga escala de soluções eficientes
e de baixo custo para a educação e inclusão digital, pois atualmente o computador e
a internet estão acessíveis a apenas 5% de nossas crianças (GOMES, 2011).

2.1. MAS O QUE É SOFTWARE LIVRE?
O termo Software livre se refere à liberdade de os usuários executarem, copiarem,
distribuírem, estudarem, modificarem e aperfeiçoarem o software. Portanto, um
programa é tido com Software Livre se, e somente se, o usuário tem todas essas
liberdades. Para que essas liberdades sejam garantidas a todas as pessoas, o
Software Livre tem que ser licenciado sob uma Licença Livre. A mais conhecida e
completa dessas licenças é a GNU General Public License (GPL), que fornece todos
os meios Legais para que as liberdades sejam respeitadas, impedindo que
entidades, empresas e pessoas oportunistas bloqueiem a disseminação do
conhecimento gerado em torno de determinado software, restringindo o acesso ao
código-fonte do programa, por exemplo.

O software livre vem provando, dia após dia, sua capacidade de promover um
ambiente de confiança, estável e barato para os usuários de informática. Ele
democratiza o uso da informática ao permitir que pessoas e instituições de ensino
utilizem programas de alta qualidade de forma totalmente livre/gratuita, tornando-se
fundamental para que, nos países mais pobres, esses recursos deixem de ser um
item de luxo ou supérfluo.

Levando em consideração que as instituições de ensino atualmente possuem, em
sua maioria, computadores desatualizados e hardware ultrapassado, considerando
ainda que essas instituições não possuam condições financeiras para acompanhar a
constante evolução dos computadores e tecnologia em geral, o software livre se
apresenta como alternativa para a resolução desse problema. Um sistema de código
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aberto pode ser configurável, portanto permite ser extremamente leve. Atualmente,
existem inúmeras distribuições de software com fonte aberta para se escolher
quando se tem uma máquina modesta e de hardwares desatualizados (ARAUJO,
2011).

Uma das principais vantagens que o software livre possui é a possibilidade de
personalização do software de acordo com a necessidade de quem o utiliza. A
utilização do software livre representa aumentar a liberdade intelectual nacional e
redirecionar capital público e privado, anteriormente destinado ao exterior, para a
geração de empregos dentro do país, reduzindo significativamente a saída de capital
do país em forma de "royalties". As maiores empresas fornecedoras de software
proprietário são sediadas em países desenvolvidos, principalmente nos Estados
Unidos, daí a priorização desses países em valorizar e defender a propriedade
intelectual, colocando em pauta a lei de patentes e defendendo uma lei internacional
para compras governamentais (ARAUJO, 2011).

Para o Brasil, o uso de Software Livre representa a possibilidade de
soberania nacional em software, considerando uma produção independente dessa
linha de software. A comunidade brasileira por si é capaz de desenvolver e usar
seus próprios softwares. Existem diversas empresas desenvolvedoras e centros de
pesquisa bastante evoluídos e capacitados. São aproximadamente seis mil
empresas nacionais diretamente envolvidas com o desenvolvimento de software. O
desenvolvimento e a evolução de softwares aumentam o capital intelectual do país,
permitindo que profissionais compreendam o funcionamento das mecânicas
existentes, de modo que desenvolvam novos programas e troquem conhecimento
acumulado com menos ônus financeiro (ARAUJO, 2011).

Realizando este estudo, verifica-se que o Software Livre é comprovadamente uma
alternativa de software eficaz, de boa qualidade e melhor custo benefício. Tem tido
sucesso em empresas e superando concorrentes, inovando, e sempre se
apresentando como a melhor alternativa de software a ser empregado, tanto nas
empresas como nos computadores pessoais. E, por que não, considerando todos os
benefícios que o Software Livre oferece, a melhor opção a ser utilizada nas
instituições de ensino em todos os níveis, contribuindo grandemente para o sucesso
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da aplicação de novas tecnologias e garantindo o acesso à informação pela
sociedade contemporânea.

2.2. VANTAGENS E DESVANTAGENS DE SEU USO
O software livre vem conquistando mais adeptos por fornecer disponibilidades em
seus códigos-fontes, possibilidade de o usuário copiar, alterar e distribuir sem
infringir nenhuma lei, além da possibilidade de adquiri-los por preços bem abaixo
daqueles ofertados pelos softwares proprietários.

Por meio do relato de Reggiani pôde-se obter uma visão bastante
esclarecedora do LINUX e de seu potencial:
O LINUX é um sistema operacional de respeito, carrega rápido, funciona
bem, tem software gratuito aos montes e se relaciona bem com arquivos
gerados em aplicativos para Windows. E o que ele não tem pode ser criado
por um bom programador. Se o micro estiver bem configurado e o usuário
não mexer onde não deve, não há nada a temer no uso de software livre
(...) Mas, se mexer, é indispensável contar com suporte técnico bem
capacitado (2001, 130-133).

O LINUX proporciona a praticidade, o conforto e a eficiência, aliados ao poder
proporcionado pelo seu rico conjunto de ferramentas e arquivos de configuração, o
que os outros sistemas só disponibilizam a altos custos. No LINUX, todos os pacotes
de desenvolvimento estão incluídos no sistema sem custo adicional e a informação
de como usar, ou mesmo modificá-los, está disponível para todos os que dela
precisem. Entretanto, podem-se apontar algumas desvantagens; entre elas, mão-deobra escassa e/ou custosa para desenvolvimento e/ou suporte e instalação; a
configuração pode ser difícil; ausência de proprietário ou responsável legal; suporte
inexistente segundo o modelo tradicional; instabilidade; poucos aplicativos
comerciais etc. Vários projetos educacionais, principalmente voltados à informática,
foram alavancados graças ao Linux, por sua gratuidade (INFOTEC, 1999).

Além dos sistemas operacionais livres, existem, também, programas de
produtividade que são utilizados em casa ou em escritórios, como os processadores
de texto, planilhas, softwares de apresentação de slides e etc. Um exemplo disso é o
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StarOffice que permite o uso doméstico com um simples download. Para uso
comercial, a taxa de registro é bem acessível, em comparação com a do Office, da
Microsoft.

2.3. O PAPEL DO EDUCADOR NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

O educando, na sociedade da informação, precisa aprender como lidar com as
informações transformando-as em conhecimentos que gerem melhores condições
de vida e inclusão social. Obviamente, que aprender o que fazer com tanta
informação é um desafio também para o educador. Por outro lado, educador e
educando só poderão estabelecer uma relação de aprendizagem situacional
espontânea e virtuosa se a instituição incorporar a necessidade de inovação
tecnológica enquanto recurso facilitador do processo educacional e organizacional e
correr o risco de empreender responsavelmente na sociedade da informação.
(GUERREIRO, 2011)

A sociedade do conhecimento se torna, desta forma, uma meta a ser perseguida
pela educação no campo da inclusão digital e, para tanto, é imprescindível que o
educando e o educador construa juntos uma relação de aprender a aprender, sem
as amarras do autoritarismo ou da doutrinação.

As competências essenciais, que devem ser desenvolvidas pelos alunos, no âmbito
tecnológico, encontram-se descritas no Currículo Nacional do Ensino Básico em que
refere:
A educação tecnológica deverá concretizar-se através do desenvolvimento e
aquisição de competências, numa sequência progressiva de aprendizagens
ao longo da escolaridade básica, tendo como referência o pensamento e a
ação perspectivando o acesso à cultura tecnológica. Essas aprendizagens
deverão integrar saberes comuns a outras áreas curriculares e desencadear
novas situações para as quais os alunos mobilizam, transferem e aplicam os
conhecimentos adquiridos gradualmente (ABRANTES, 2001, p.191).

O enfoque na necessidade de desenvolver progressivamente e ao longo da
escolaridade essas competências remete-nos para a necessidade de iniciar este
processo o mais precocemente possível. Segundo Valente (1998), “[...] para a
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implantação dos recursos tecnológicos de forma eficaz na educação são
necessários quatro ingredientes básicos: o computador, o software educativo, o
professor capacitado para usar o computador como meio educacional e o aluno”
(1998. p.01), sendo que nenhum se sobressai ao outro. O autor acentua que “[...] o
computador não é mais o instrumento que ensina o aprendiz, mas a ferramenta com
a qual o aluno desenvolve algo e, portanto, o aprendizado ocorre pelo fato de estar
executando uma tarefa por intermédio do computador” (1998. p.01).

A Informática Educativa privilegia a utilização do computador como a ferramenta
pedagógica que auxilia no processo de construção do conhecimento. Neste
momento, o computador é um meio e não um fim, devendo ser usado considerando
o desenvolvimento dos componentes curriculares. Nesse sentido, o computador
transforma-se em um poderoso recurso de suporte à aprendizagem, com inúmeras
possibilidades pedagógicas, desde que haja uma reformulação no currículo, que se
criem novos modelos metodológicos e didáticos e, principalmente, que se repense
qual o verdadeiro significado da aprendizagem para que o computador não se torne
mais um adereço travestido de modernidade. (RODRIGUES, 2011)

Quando o próprio aluno cria, faz, age sobre o software, decidindo o que melhor
solucionaria seu problema, torna-se um sujeito ativo de sua aprendizagem O
computador, ao ser manipulado pelo indivíduo, permite a construção e reconstrução
do conhecimento, tornando a aprendizagem uma descoberta. Quando a informática
é utilizada a serviço da educação emancipadora, o aluno ganha em qualidade de
ensino e aprendizagem.

Para Valente:
A mudança da função do computador como meio educacional acontece
juntamente com um questionamento da função da escola e do papel do
professor. A verdadeira função do aparato educacional não deve ser a
de ensinar, mas sim a de criar condições de aprendizagem. Isso significa
que o professor precisa deixar de ser o repassador de conhecimento – o
computador pode fazer isso e o faz tão eficiente quanto o professor – e
passar a ser o criador de ambientes de aprendizagem e o facilitador do
processo de desenvolvimento intelectual do aluno (1998, apud,
RODRIGUES, 2011).
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A chegada das tecnologias no ambiente escolar provoca uma mudança de
paradigmas. A Informática Educativa nos oferece uma vastidão de recursos que, se
bem aproveitados, nos dão suporte para o desenvolvimento de diversas atividades
com os alunos. Todavia, a escola contemporânea continua muito arraigada ao
padrão jesuítico, no qual o professor fala, o aluno escuta; o professor manda, o
aluno obedece.
A chegada da era digital coloca a figura do professor como um “mediador” de
processos que são estes sim, capitaneados pelo próprio sujeito aprendiz. Porém,
para que isso ocorra de fato, é preciso que o professor não tenha “medo” da
possibilidade de autonomia do aluno, pois muitos acreditam que com o computador
em sala de aula, o professor perde o seu lugar. Pelo contrário, as máquinas nunca
substituirão o professor, desde que ele ressignifique seu papel e sua identidade a
partir da utilização das novas abordagens pedagógicas que as tecnologias facilitam
(RODRIGUES, 2011).

A adoção das Tecnologias da Informação e Comunicações (TIC) em sala de aula
traz para os educandos muitos caminhos a percorrer e, para isso, é preciso a
presença do professor, pois é ele quem vai dinamizar todo este novo processo de
ensino aprendizagem por intermédio dessa ferramenta, explorando-a ao máximo
com criatividade, conseguindo o intuito maior da Informática Educativa: mudança,
dinamização, envolvimento por parte do aluno na aprendizagem. Entre as vantagens
potenciais desta modalidade na escola, está o fato de esta:
a) ser ‘sinônimo’ de status social, visto que seu usuário, geralmente
crianças e adolescentes, experimentam a inversão da relação de poder
do conhecimento que consideram ser propriedade dos pais e
professores, quando estes não dominam a Informática; b) possibilitar
resposta imediata, o erro pode produzir resultados interessantes; c) não
ter o erro como fracasso e sim, um elemento para exigir reflexão/busca
de outro caminho. Além disso, o computador não é um instrumento
autônomo, não faz nada sozinho, precisa de comandos para poder
funcionar, desenvolvendo o poder de decisão, iniciativa e autonomia; d)
favorecer a flexibilidade do pensamento; e) estimular o desenvolvimento
do raciocínio lógico, pois diante de uma situação-problema é necessário
que o aluno analise os dados apresentados, descubra o que deve ser
feito, levante hipóteses, estabeleça estratégias, selecione dados para a
solução, busque diferentes caminhos para seguir; f) possibilitar ainda o
desenvolvimento do foco de atenção-concentração; g) favorecer a
expressão emocional, o prazer com o sucesso e é um espaço onde a
criança/jovem pode demonstrar suas frustrações, raiva, projetar suas

17

emoções na escolha de produção de textos ou desenhos (FERREIRA,
2002, p.29).

A democratização do acesso a esses produtos tecnológicos é, talvez, o maior
desafio para esta sociedade, demandando esforços e mudanças na esfera
econômica e educacional. Para que todos possam ter informações e utilizar, de
modo confortável, as novas tecnologias, é preciso um grande esforço político. Como
as tecnologias estão permanentemente em mudança, a aprendizagem contínua é
consequência natural do momento social e tecnológico que se vive, a ponto de
poder se chamar a sociedade de “sociedade de aprendizagens”.

Todavia, a utilização de ferramentas computacionais em sala de aula ainda parece
ser um desafio para alguns professores que se sentem inseguros em conciliar os
conteúdos com instrumentos e ambientes multimídia, dos quais ainda não têm pleno
domínio (RODRIGUES, 2011)

2.4. COMO AVALIAR UM SOFTWARE EDUCACIONAL
Tem-se observado, de forma cada vez mais intensa, o lançamento no mercado de
softwares que, segundo seus fabricantes, poderiam auxiliar o trabalho de
professores e facilitar a aprendizagem dos alunos. No entanto, grande parte desses
programas é de baixa qualidade, o que os torna sem utilidade para uso em
ambientes de ensino aprendizagem. Desta forma, é fundamental que se faça a
avaliação sistemática da qualidade e dos efeitos de tais softwares. Porém, tal
procedimento não ocorre com frequência, visto que muitas instituições de ensino
adquirem programas que são utilizados pelos alunos sem uma avaliação prévia.

A qualidade do software educacional tem sido discutida por educadores e
especialistas em Informática e, embora exista certa indefinição entre os educadores
sobre quem deve elaborar os programas, vários autores acreditam que os
educadores necessitam aprender a avaliar produtos de software disponíveis no
mercado.

18

2.5. TIPOS DE SOFTWARES EDUCACIONAIS

Avaliar software educacional não é uma tarefa fácil. Os diversos tipos de softwares
usados na educação podem ser classificados em algumas categorias, de acordo
com seus objetivos pedagógicos: tutoriais, programação, aplicativos, exercícios e
práticas, multimídia e Internet, simulação e modelagem e jogos.

2.5.1. Tutoriais
Caracterizam-se por transmitir informações pedagogicamente organizadas, como se
fossem um livro animado, um vídeo interativo ou um professor eletrônico. A
informação é apresentada ao aprendiz seguindo uma sequência, e o aprendiz pode
escolher a informação que desejar (VIEIRA, 2011).

A informação que está disponível para o aluno é definida e organizada previamente;
assim, o computador assume o papel de uma máquina de ensinar. A interação entre
o aprendiz e o computador consiste na leitura da tela ou escuta da informação
fornecida e avanço pelo material.
"Esse programa só permite ao ‘agente de aprendizagem’ verificar o produto final e
não os processos utilizados para alcançá-lo. A sua limitação se encontra justamente
em não possibilitar a verificação se a informação processada passou a ser
conhecimento agregado aos esquemas mentais", afirma Valente (1998).

2.5.2. Exercícios e Práticas
Enfatiza a apresentação das lições ou exercícios. A ação do aprendiz se restringe a
virar a página de um livro eletrônico ou realizar exercícios, cujo resultado pode ser
avaliado pelo próprio computador. As atividades exigem apenas o fazer, o
memorizar informação, não importando a compreensão do que se está fazendo
(VIEIRA, 2011).
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2.5.3. Programação
Esses softwares permitem que professores ou alunos criem próprios protótipos de
programas,

sem

que

tenham

que

possuir

conhecimentos

avançados

de

programação. Ao programar o computador utilizando conceitos estratégias, este
pode ser visto como uma ferramenta para resolver problemas.

A realização de um programa exige que o aprendiz processe a informação,
transformando-a em conhecimento. A programação permite a realização do ciclo
descrição - execução - reflexão - depuração - descrição. O programa representa a
ideia do aprendiz e existe uma correspondência direta entre cada comando e o
comportamento do computador. As características disponíveis no processo de
programação ajudam o aprendiz a encontrar seus erros, e ao professor
compreender o processo pelo qual o aprendiz construiu conceitos e estratégias
envolvidas no programa (VIEIRA, 2011).

2.5.4. Aplicativos
São programas voltados para aplicações específicas, como processadores de texto,
planilhas eletrônicas, e gerenciadores de banco de dados. Embora não tenham sido
desenvolvidos para uso educacional, permitem interessantes usos em diferentes
ramos do conhecimento.

Valente (1998) defende que, nos processadores de textos, as ações do aprendiz
podem ser analisadas em termos do ciclo descrição - execução - reflexão depuração - descrição. Quando o aprendiz está digitando um texto no processador
de texto, a interação com o computador é mediada pelo idioma materno e pelos
comandos de formatação. Apesar de simples de serem usados e de facilitar a
expressão do pensamento, o processador de texto não pode executar o conteúdo do
mesmo e apresentar um feedback do conteúdo e do seu significado para o aprendiz.

A única possibilidade, em se tratando de reflexão, é comparar as ideias originais do
formato com o resultado apresentado, não dando margem para a reflexão e
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depuração do conteúdo. Nesse sentido, o processador de textos não dispõe de
características que auxiliam o processo de construção do conhecimento e a
compreensão das ideias.

2.5.5. Multimídia e Internet
Em relação à multimídia, Valente (1998) chama a atenção para a diferenciação entre
o uso de uma multimídia, já pronta, e o uso de sistemas de autoria para o aprendiz
desenvolver sua multimídia.

Na primeira situação, o uso de multimídia é semelhante ao tutorial. Apesar de
oferecer muitas possibilidades de combinações de textos, imagens e sons, a ação
do aprendiz se resume a escolher opções oferecidas pelo software. Após a escolha,
o computador apresenta a informação disponível e o aprendiz pode refletir sobre a
mesma. Às vezes, o software pode oferecer também ao aprendiz oportunidade de
selecionar outras opções e navegar entre elas.

Dessa forma, o uso de multimídia pronta e Internet são atividades que auxiliam o
aprendiz

a

adquirir

informações,

mas

não

a

compreender

ou

construir

conhecimentos com a informação obtida. Torna-se necessária a intervenção do
"agente de aprendizagem" para que o conhecimento seja construído.

Na segunda situação, o aprendiz seleciona as informações em diferentes fontes e
programas construindo, assim, um sistema de multimídia. Dessa forma, é
possibilitado ao aprendiz refletir sobre os resultados obtidos, compará-los com suas
ideias iniciais e depurar em termos de qualidade, profundidade e significado da
informação apresentada. Assim, pode-se garantir a realização do ciclo descrição execução - reflexão - depuração - descrição, para representar a informação de forma
coerente e significativa (VIEIRA, 2011).

O tipo de execução do sistema de autoria se assemelha ao processador de texto,
pois executa uma sucessão de informação e não a própria informação; ele também
não registra o processo que o aprendiz usa para montar o software multimídia.
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2.5.6. Simulação e Modelagem
Constituem o ponto forte do computador na escola, pois possibilitam a vivência de
situações difíceis ou até perigosas de serem reproduzidas em aula, permitem desde
a realização de experiências químicas ou de balística, dissecação de cadáveres, até
a criação de planetas e viagens na história.

Para que um fenômeno possa ser simulado no computador, basta que um modelo
desse fenômeno seja implementado no computador. Assim, a escolha do fenômeno
a ser desenvolvido é feita a priori e fornecida ao aprendiz.

Na modelagem, o modelo do fenômeno é criado pelo aprendiz, que utiliza recursos
de um sistema computacional para programar esse modelo no computador,
utilizando-o como se fosse uma simulação. Esse tipo de software exige certo grau
de envolvimento na definição e representação computacional do fenômeno e,
portanto, cria uma situação bastante semelhante à atividade de programação e
possibilita a realização do ciclo descrição - execução - reflexão - depuração descrição (VIEIRA, 2011).

Portanto, para que a aprendizagem se processe, é necessário que se propicie um
ambiente em que o aprendiz se envolva com o fenômeno e o vivencie, levantando
suas hipóteses, buscando outras fontes de informações e usando o computador
para validar sua compreensão do fenômeno. A intervenção do "agente de
aprendizagem" será no sentido de não deixar que o aprendiz acredite que o mundo
real pode ser simplificado e controlado da mesma maneira que os programas de
simulação, e de possibilitar a transição entre a simulação e o fenômeno no mundo
real porque essa transição não é automática (VIEIRA, 2011).

2.5.7. Jogos
Geralmente, são desenvolvidos com a finalidade de desafiar e motivar o aprendiz,
envolvendo-o em uma competição com a máquina e os colegas. Os jogos permitem
interessantes usos educacionais, principalmente se integrados a outras atividades.
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Os jogos podem também ser analisados do ponto de vista do ciclo descrição execução - reflexão - depuração - descrição, dependendo da ação do aprendiz em
descrever suas ideias para o computador.

Valente (1998) alerta que os jogos têm a função de envolver o aprendiz em uma
competição e essa competição pode dificultar o processo da aprendizagem uma vez
que, enquanto estiver jogando, o interesse do aprendiz está voltado para ganhar o
jogo e não em refletir sobre os processos e estratégias envolvidos nele. Sem essa
consciência, é difícil uma transformação dos esquemas de ação em operação.

2.6. BASE PEDAGÓGICA DE UM SOFTWARE EDUCATIVO
A primeira tarefa do professor que se propõe a analisar um software educativo é
identificar a concepção teórica de aprendizagem que o orienta, pois um software,
para ser educativo, deve ser pensado segundo uma teoria sobre como o sujeito
aprende, como ele se apropria e constrói seu conhecimento.

Numa perspectiva construtivista, a aprendizagem ocorre quando a informação é
processada pelos esquemas mentais e agregada a esses esquemas. Assim, o
conhecimento construído vai sendo incorporado aos esquemas mentais, que são
colocados para funcionar diante de situações desafiadoras e problematizadoras
(VIEIRA, 2011).

Piaget trata a inteligência como algo dinâmico, decorrente da construção de
estruturas de conhecimento que, à medida que vão sendo construídas, vão se
alojando no cérebro. A inteligência, portanto, não aumenta por acréscimo, e sim, por
reorganização. Essa construção tem a base biológica, mas vai se dando na medida
em que ocorre a interação e a troca recíprocas de ação com o objeto do
conhecimento, em que a ação intelectual sobre esse objeto diz respeito a retirar dele
qualidades que a ação e a coordenação das ações do sujeito colocaram neles. O
conhecimento lógico - matemático provém da abstração sobre a própria ação
(VIEIRA, 2011).
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Para aprender significativamente, os indivíduos têm que trabalhar com problemas
realistas em contextos realistas. Devem ser explorados problemas que apresentem
múltiplos pontos de vistas, para que o aprendiz construa cadeias de ideias
relacionadas. Dessa forma, o aprendiz deve engajar-se na construção de um
produto significativo, relacionado com sua realidade. É o que Valente (1998)
denomina de "construcionismo contextualizado".

A noção de "erro" é relativizada na teoria construtivista. Nela, o erro é uma
importante fonte de aprendizagem. O aprendiz deve sempre questionar-se sobre as
consequências de suas atitudes e, a partir de seus erros ou acertos, ir construindo
seus conceitos, em vez de servir apenas para verificar o quanto do que foi
repassado para o aluno foi realmente assimilado, como é comum nas práticas
empiristas. Portanto, um software educativo que se propõe a ser construtivista deve
propiciar à criança a chance de aprender com seus próprios erros.

O simples fato de um software possuir sons e animações não é indicativo para que o
mesmo seja classificado como construtivista.

Do ponto de vista do Behaviorismo (comportamentalismo), aprender significa exibir
comportamento apropriado; o objetivo da educação, nessa perspectiva, é treinar os
estudantes a exibirem um determinado comportamento, por isso usam o reforço
positivo para o comportamento desejado e o negativo para o indesejado. A instrução
programada é uma ferramenta de trabalho nessa linha de ação e aplica os princípios
de Skinner para o desenvolvimento do comportamento humano: apresentam a
informação em seções breves, testam o estudante após cada seção, apresentam
feedback imediato para as respostas dos estudantes (VIEIRA, 2011).

Os princípios do Behaviorismo baseiam-se em "Condicionadores Operantes", que
têm a finalidade de reforçar o comportamento e controlá-lo externamente. Nessa
concepção, a aprendizagem ocorre quando a informação é memorizada. Como a
informação não foi processada, ela só pode ser repetida, indicando a fidelidade da
retenção, não podendo ser usada para resolver situações problematizadoras.
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Outro ponto a ser considerado na avaliação de um software para uso educacional
está no fato de verificar se ele busca ser autônomo, descartando, desconsiderando a
figura do professor como "agente de aprendizagem" ou se ele permite a interação do
aluno com esse agente, com outro aluno ou mesmo com um grupo de alunos
(VIEIRA, 2011).

Se o software tem a pretensão de ser autônomo, tem como fundamento o ensino
programático, em que as informações padronizadas e "pasteurizadas", por si só,
promovem o ensino de qualquer conteúdo, independente das condições específicas
da realidade educacional de uma escola. Além do mais, qualquer software que se
propõe a ser educativo tem que permitir a intervenção do professor, como agente de
aprendizagem, como desencadeador e construtor de uma prática específica e
qualificada que objetiva a promoção do aprendiz.

2.7. CICLO DESCRIÇÃO - EXECUÇÃO - REFLEXÃO - DEPURAÇÃO DESCRIÇÃO:
Dentro da concepção construtivista, um software para ser educativo deve ser um
ambiente interativo que proporcione ao aprendiz investigar, levantar hipóteses, testálas e refinar suas ideias iniciais. Dessa forma, o aprendiz estará construindo o
próprio conhecimento.

Para Valente (1998), a realização do ciclo descrição - execução - reflexão depuração - descrição é de extrema importância na aquisição de novos
conhecimentos por parte do aprendiz.

Na Descrição da resolução do problema, o aprendiz lança mão de todas as
estruturas de conhecimentos disponíveis (conceitos envolvidos no problema sobre o
computador e a linguagem de programação, estratégias de aplicação desses
conceitos etc.) para representar e explicitar os passos da resolução do problema em
termos da linguagem de programação no computador.
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A Execução dessa descrição pelo computador fornece um "feedback" fiel e imediato
para o aprendiz. O resultado obtido é fruto somente do que foi solicitado à máquina.

A Reflexão sobre o que foi produzido pelo computador, nos diversos níveis e
abstração, pode provocar alterações na estrutura mental do aluno. O nível de
abstração mais simples é a empírica, que permite a ação do aprendiz sob o objeto,
extraindo dele informações como cor, forma, textura etc. A abstração pseudo empírica permite ao aprendiz deduzir algum conhecimento da sua ação ou do
objeto.

A abstração reflexionante permite ao aprendiz pensar sobre as próprias ideias. Esse
processo de reflexão sobre o resultado do programa pode provocar o surgimento de
uma das alternativas: a resolução do problema apresentado pelo computador
corresponde às ideias iniciais do aprendiz e, portanto não são necessárias
modificações no procedimento, ou a necessidade de uma nova depuração do
procedimento porque o resultado é diferente das ideias inicias.

A Depuração dos conhecimentos, por intermédio da busca de novas informações ou
do pensar, acontece quando o aprendiz busca informações (conceitos, convenção
de programação etc.) em outros locais e essa informação é assimilada pela estrutura
mental, passando a ser conhecimento, e as utiliza no programa para modificar a
descrição anteriormente definida. Nesse momento, repete-se o ciclo descrição execução - reflexão - depuração - descrição.

Levando em consideração esse ciclo, o software pode ser interpretado como a
explicitação do raciocínio do aprendiz, fornecendo dois ingredientes importantes
para o processo de construção do conhecimento. Primeiro, o "feedback" é fiel, se
houver problema no funcionamento do programa. Este é produto do pensamento do
aprendiz. Segundo, a resposta imediata fornece os resultados que são construídos
passo a passo pelo computador, podendo confrontar suas ideias originais com os
resultados obtidos na tela. Essa comparação constitui o primeiro passo no processo
reflexivo e na tomada de consciência sobre o que deve ser depurado.
Valente ressalta ainda que o "[...] processo de identificar e corrigir o erro constitui
uma oportunidade única para o aluno aprender um determinado conceito envolvido
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na solução do problema ou sobre estratégias de resolução de problemas" (1998,
p.06).

O ciclo descrição - execução - reflexão - depuração - descrição só é possível se for
mediado pelo "agente de aprendizagem" que tenha conhecimento do significado do
processo de aprender por intermédio da construção do conhecimento.

2.8. Aspectos Técnicos

Além da base pedagógica, um software deverá também ser analisado do ponto de
vista técnico, uma vez que estes aspectos orientam para uma adequada utilização.

Do ponto de vista técnico, deverão ser observados os seguintes aspectos: mídias
empregadas, qualidade de telas, interfaces disponíveis, clareza de instruções,
compartilhamento em rede local e Internet, compatibilização com outros softwares,
hardware e funcionalidade em rede, apresentação autoexecutável, recursos
hipertexto e hiperlink, disponibilidade de help-desk, manual técnico com linguagem
apropriada ao professor - usuário, facilidade de instalação, desinstalação e
manuseio, etc.

2.9.

ANÁLISE

DE

SOFTWARES

COM

CARACTERÍSTICAS

PEDAGÓGICAS
Baseado nas características pedagógicas importantes para a avaliação de um
software educativo, a seguir, serão analisados os softwares livres Abc-blocks,
GCompris e Pandorga 5, que podem ser usados pelos educadores no processo de
ensino aprendizagem.

A ficha de avalição utilizada foi baseada na proposta de avaliação feita na disciplina
“Software Educacional e Objetos de Aprendizagem” do curso de pós-graduação em
Informática na Educação do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).
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2.9.1. Avaliação do software Abc-blocks
Avaliador:
Flávia Maria dos Santos Faria
Nome do software: Abc-blocks – software livre

Objetivos
Permitir que o aluno brinque com as letras orientando-o a
educacionais:
formar palavras.
Acesso:
Classificação (3 - sempre, 2 - muitas vezes, 1 - poucas vezes, 0 - nunca, N - não
se aplica, “em branco” – ainda sem avaliar).
Apresentação
1 Abc-blocks oferece um alfabeto móvel, indicado para o
ensino de Língua Portuguesa. O software é uma
excelente ferramenta no início da alfabetização.
Consulta
0
Pergunta/resposta 0
Tutor inteligente
0
Construção
3 Sua interface é intuitiva, ao abrir o programa já está
disponível o alfabeto acima na tela e a área de trabalho
abaixo, o aluno com um clique sobe a letra a seleciona e
com o mouse segura e arrasta a letra até a área de
trabalho, iniciando assim a atividade. O aluno pode
livremente brincar com as letras e ir construindo palavras.
Jogo
2 Para que o aluno possa utilizar o programa, ele deve
apenas saber selecionar a letra que deseja e depois clicar
na tela para colá-la. Se quiser devolvê-la, deve clicar no
botão direito do mouse. O programa, também, é excelente
para ensinar as crianças a usar o mouse.
Simulação
0
Micromundo
0
Programação
0
Comunicação
0
Cooperação
0
Usabilidade (3 - sempre, 2 - muitas vezes, 1 - poucas vezes, 0 - nunca, N - não se
aplica, “em branco” – ainda sem avaliar).
Presteza
2 Para uma atividade de reconhecimento das letras,
formação de palavras e frases simples, o software é

28

altamente recomendado.
Agrupamento
3 Os elementos da interface estão bem agrupados facilitando
assim a condução/navegação por todo o ambiente.
Feedback imediato 3 O feedback para as ações do usuário é eficiente e preciso.
Ações explícitas
3 O ambiente só faz aquilo que lhe foi solicitado.
Controle
do 3 O usuário detém o controle do ambiente através de vários
usuário
botões e possibilidades.
Consistência
3 Ambiente fácil de aprender por ser previsível e homogêneo.
Significado
3 Os termos usados são bem expressivos e claros.
Aprendizagem (3 - sempre, 2 - muitas vezes, 1 - poucas vezes, 0 - nunca, N - não
se aplica, “em branco” – ainda sem avaliar).
Lembrar
0
Entender
0
Aplicar
3 Permite aplicação nos conteúdo de português, como apoio
ao professor
Analisar
0
Avaliar
0
Criar
0
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2.9.2. Avaliação do software GCompris
Avaliador:
Nome
software:

Flávia Maria dos Santos Faria
do GCompris – software livre

Objetivos
Apresentar atividades de caráter lúdico, porém pedagógica.
educacionais:
(fonte: http://gcompris.net/-pt-br- )
Acesso:
Classificação (3 - sempre, 2 - muitas vezes, 1 - poucas vezes, 0 - nunca, N - não se
aplica, “em branco” – ainda sem avaliar).
Apresentação
1 O GCompris é um programa educativo que apresenta
atividades variadas para crianças dos 2 aos 10 anos. Em
suma, o GCompris apresenta mais de 100 atividades e
continua a evoluir. O GCompris é um programa livre, pelo
que lhe é possível adaptá-lo às suas necessidades ou
melhorá-lo e, por que não? Beneficiar assim as crianças de
todo o Mundo.
Consulta
0
Pergunta/resposta 0
Tutor inteligente 0
Construção
3 O software Gcompris além de ser um software livre e rodar
nas duas plataformas, Windows e Linux, vem com um
conjunto maravilhoso de softwares educativos. Englobando
diversas áreas e abrindo um campo muito vasto de
possibilidades de exploração pedagógica.
Jogo
3 “O Gcompris é uma Suíte de Jogos Educacionais voltada
para crianças de 4 a 12 anos, contendo nesta sua mais nova
versão 9.6.1 (Jogos de Português, Matemática, Raciocínio
Lógico e muito mais). E com a maioria dos jogos em nosso
Idioma.
Simulação
0
Micromundo
0
Programação
2 Este software possui inúmeras aplicações educacionais
divididas em diversas categorias. Como por exemplo:
Descoberta do computador (digitação simples, mouse, etc.),
Atividades de Descoberta (através de cores, sons, memória),
Atividades de Experiência (baseadas em movimentos
físicos), Atividades de Divertimento (baseadas em
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brincadeiras e desenhos).
Comunicação
0
Cooperação
0
Usabilidade (3 - sempre, 2 - muitas vezes, 1 - poucas vezes, 0 - nunca, N - não se
aplica, “em branco” – ainda sem avaliar).
Presteza
2 Voltado ao uso educacional, sua apresentação é limpa,
organizada e divertida, permitindo que os pequenos usuários
se divirtam e não desviem o foco do aprendizado durante as
aulas. Uma das exigências deste sistema é estar
devidamente traduzido para o português com uma linguagem
voltada às crianças, tendo nossos esforços neste processo.
Agrupamento
3 Os elementos da interface estão bem agrupados facilitando
assim a condução/navegação por todo o ambiente.
Feedback
3 O feedback para as ações do usuário é eficiente e preciso.
imediato
Ações explícitas 3 O ambiente só faz aquilo que lhe foi solicitado.
Controle
do 3 O usuário detém o controle do ambiente por meio de vários
usuário
botões e possibilidades.
Consistência
3 Ambiente fácil de aprender por ser previsível e homogêneo.
Significado
3 Os termos usados são bem expressivos e claros.
Aprendizagem (3-sempre, 2-muitas vezes, 1-poucas vezes, 0-nunca, N-não se
aplica, “em branco” – ainda sem avaliar).
Lembrar
0
Entender
3 A criança pode descobrir as atividades de maneira
autônoma, mas o acompanhamento de um parente ou de um
professor pode revelar-se necessário para a ajudar a
progredir.
Aplicar
3 Permite aplicação nos conteúdo de Português, História,
Matemática, Como apoio ao professor .
Analisar
0
Avaliar
0
Criar
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2.9.3. Avaliação do software Pandorga 5
Avaliador:
Nome
software:

Objetivos
educacionais:

Flávia Maria dos Santos Faria
do Pandorga 5

Auxiliar professores e alunos no processo de ensinoaprendizagem
tornando o computador uma ferramenta de aprendizado e
conhecimento.
pandorgalinux.com.br/http://pandorga.rkruger.com.br
Acesso:
Classificação (3-sempre, 2-muitas vezes, 1-poucas vezes, 0-nunca, N-não se aplica,
“em branco” – ainda sem avaliar).
Apresentação
1 O Pandorga 5 é uma distribuição GNU/Linux baseada no
Debian Squeeze com o propósito ser usada em laboratórios de
informática de escolas de educação infantil e ensino
fundamental e por crianças de 2 a 14 anos. Este é um
Software Livre gratuito que pode ser adquirido e utilizado
livremente sob a licença GNU/GPL. Você também pode alterálo ou utilizá-lo todo ou partes em outro projeto desde que
mantenha os direitos autorais de desenvolvimento e também
mantenha-o sob a licença de software livre. O Pandorga conta
com mais de 150 atividades pedagógicas e jogos educativos
em língua portuguesa que incentivam o aprendizado e
pesquisa dos alunos. Também, há uma coleção de utilitários
como editor de textos, planilhas de cálculo, navegador Web,
tocadores de mídia entre outros, permitindo o máximo de
aproveitamento do computador.
Consulta
0
Pergunta/resposta 0
Tutor inteligente 0
Construção
0
Jogo
0
Simulação
0
Micromundo
0
Programação
0
Comunicação
0
Cooperação
0
Usabilidade (3-sempre, 2-muitas vezes, 1-poucas vezes, 0-nunca, N-não se aplica,
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“em branco” – ainda sem avaliar).
Presteza
2 Voltado ao uso educacional, sua apresentação é limpa,
organizada e divertida, permitindo que os pequenos usuários
se divirtam e não desviem o foco do aprendizado durante as
aulas. Uma das exigências deste sistema é estar devidamente
traduzido para o português com uma linguagem voltada às
crianças, tendo nossos esforços neste processo.
Agrupamento
3 Os elementos da interface estão bem agrupados facilitando
assim a condução/navegação por todo o ambiente.
Feedback
3 O feedback para as ações do usuário é eficiente e preciso.
imediato
Ações explícitas 3 O ambiente só faz aquilo que lhe foi solicitado.
Controle
do 3 O usuário detém o controle do ambiente através de vários
usuário
botões e possibilidades.
Consistência
3 Ambiente fácil de aprender por ser previsível e homogêneo.
Significado
3 Os termos usados são bem expressivos e claros.
Aprendizagem (3-sempre, 2-muitas vezes, 1-poucas vezes, 0-nunca, N-não se aplica,
“em branco” – ainda sem avaliar).
Lembrar
0
Entender
0
Aplicar
3 Permite aplicação nos conteúdos de Português, História,
Matemática. Como apoio ao professor .
Analisar
0
Avaliar
0
Criar
0
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3 CONCLUSÃO
Antes de qualquer análise de softwares, é fundamental a reflexão sobre o uso da
informática nas escolas: a sua influência no processo da aquisição do conhecimento
sob o ponto de vista da aprendizagem significativa; assim, para a implantação de
aulas com a utilização da informática, antes de qualquer coisa, o professor deve ter
bem claro quais são os objetivos que pretende alcançar, para que o uso dela seja de
forma responsável e com potencialidades pedagógicas verdadeiras, não sendo
apenas utilizados como máquinas de programas agradáveis e divertidos.

Para Vieira (2011), o uso do computador na educação tem como objetivo promover
a aprendizagem dos alunos, ajudar na construção do processo de conceituação e no
desenvolvimento de habilidades importantes para que ele participe da sociedade do
conhecimento e não simplesmente facilitar o seu processo de aprendizagem.

Muitos softwares se dizem educacionais; no entanto, não é preciso ser nenhum
perito para concluir que, na verdade, em sua maioria, são construídos com um fim
exclusivamente comercial, muitas vezes sem nenhum propósito didático-pedagógico
e, muito menos, com a intenção de transformar o conhecimento científico em matéria
de ensino.

Não importa o material didático que o professor utiliza como apoio às aulas; se é
livro didático ou o software educacional. Ambos devem ser analisados e discutidos,
de modo que as atividades possam ser mediadas pelo professor, o que leva a
experiência a ser bem ou mal sucedida. O uso de um programa de baixa qualidade
pode afetar, de maneira desfavorável, a aprendizagem dos alunos. Este é um risco
que os educadores não deveriam correr. É preciso que a avaliação dos softwares se
torne uma prática comum nas instituições de ensino.

Os três aplicativos selecionados para serem analisados neste trabalho são softwares
livres, que podem ser facilmente obtidos na Internet e são de fácil instalação e
utilização em escolas como ferramenta de apoio aos professores de diversas
disciplinas.
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Todos são classificados como jogos, mas o GCompris e o Pandorga 5 são uma suíte
de aplicativos, ou seja, um conjunto de vários jogos educativos.

Quanto à Usabilidade, ambos os aplicativos foram bem avaliados, sendo de fácil
utilização, possuem feedback para os alunos, possuem consistência e são
significativos para a aprendizagem.

Quanto à avaliação referente à aprendizagem, o GCompris e o Pandorga 5
permitem a aplicação em diversas disciplinas, o que não ocorre com o Abc-Blocks
que só pode ser utilizado para a disciplina de português.

Baseado nas análises anteriores, os aplicativos GCompris e Pandorga 5 são mais
indicados para serem utilizados nas escolas, principalmente nas escolas publicas
pois ambos são softwares livres.

Percebe-se que o software livre possui uma forte carga ideológica, que tem muito a
ver com o ideal das escolas, que é a formação de cidadão críticos e atuantes. Isso
porque o software livre estimula a solidariedade, por meio do seu compartilhamento
de código, o engajamento em projetos, por meio do seu desenvolvimento distribuído,
e o respeito às diferenças, ao não fazer distinção das suas formas de uso. Além
disso, como o software livre é distribuído livremente, torna-se financeiramente viável
a produção de laboratórios de informática. Isso porque, muitas vezes, o custo
necessário para a aquisição somente das licenças de uso dos softwares
proprietários é o equivalente ao de um computador novo.
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RESUMO
Apresenta-se neste artigo a possibilidade de fazer com que os alunos possam
simular como seria a vida no campo, onde o caminho para que isso aconteça se dá
por meio do uso de softwares educacionais, que permitirão aos educandos uma
nova visão da realidade campesina, de modo que possam escolher o local que
pretendem viver no futuro: campo ou cidade. Este pretende sugerir quais softwares
podem ser usados nas escolas campesinas, além de mostrar que seu uso se faz
necessário, já que as TIC’s também precisam chegar a este espaço, dando a
oportunidade de fazer os alunos pensarem sobre quais ideias esses possam ter para
auxiliar a produtividade agrícola na fazenda de suas famílias.
Palavras-chaves: educação campesina; softwares educacionais; TIC’s.

INTRODUÇÃO

Os projetos de aprendizagem tem como objetivo focar a realidade dos alunos para
que as aulas se tornem mais atrativas, prazerosas e significativas, dando meios que
propiciem sua aprendizagem. Para que o projeto seja desenvolvido, o professor
deve ter como base um problema que envolva os alunos a resolvê-lo, motivando o
aluno a encontrar a resolução do mesmo.
De acordo com Dewey (s/d) o conhecimento se inicia com o próprio surgimento do
problema e se desenvolve com a resolução da situação problema, possibilitando a
aprendizagem. As vantagens do uso de um projeto de aprendizagem no ato
pedagógico é que se desenvolve um trabalho de acordo com a realidade do aluno,
onde os mesmos participam mais, por partir de algo que os interessa, tornando o
processo de ensino - aprendizagem mais significativo. Através da aplicabilidade
deste PA, esperamos dos alunos uma aprendizagem que passe pela interferência
direta de todos os envolvidos e que seja prazerosa e intrigante como o próprio
saber. Ele se justifica pelo fato de perceber que as escolas campesinas precisam se
apropriar do uso das Tecnologias de Informática e Comunicação – TIC’s para que o
saber possa ser mais atrativo e gerar novas possibilidades de reflexão para os
alunos campesinos. Para que essa reflexão aconteça, é preciso que o educador use
softwares educacionais como objetos de aprendizagem para que os alunos
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conheçam o que é educação campesina, com o intuito de traçarem novas
estratégias, de modo a levar esse novo saber as suas famílias, além de fazê-lo
refletir sobre quais escolhas deseja fazer no futuro, ir para a cidade ou permanecer
no campo.

O USO DE SOFTWARES NA EDUCAÇÃO CAMPESINA

Para dar início ao desenvolvimento deste planejamento, com o intuito de inserir no
processo ensino-aprendizagem os objetos de aprendizagem, fazendo uso de
softwares, primeiro foi pensado sobre a realidade em que se encontram os alunos e
suas famílias no espaço onde a escola está situada.
A esse respeito, Noal (2011, p. 4) nos diz que as

[...]rede de valores, costumes, rituais, crenças e contradições que
constituem os saberes do campo e que se evidenciam no cotidiano
da vida campesina. É essencial colocar-se como aliados/as, pressupondo
que não é uma investigação sobre ou para o grupo mas do e com o
grupo social. Optar por essa abordagem exige uma atuação discreta,
respeitosa, capaz de ouvir, sentir e compreender a organização objetiva do
grupo social[...]

Deixando claro que é preciso, por parte do educador, se inserir neste contexto
campesino e compreender como vive meu aluno, quais costumes e tradições o
rodeiam, para a partir daí, traçar possibilidades para que o aprendizado possa está
de acordo com sua realidade e que traga benefícios para sua vida e de sua família.
É preciso que o professor conheça o grupo de educandos que está trabalhando e a
realidade de sua família, para a partir daí, traçar a melhor estratégia para que os
alunos possam se sentir felizes e conscientes do que estão estudando. Diante dessa
primeira parte de conhecer a realidade onde a escola está situada, foi pensado um
trabalho tendo como uso as TIC’s, com o objetivo das aulas serem mais prazerosas
e atrativas aos alunos.
Essa tecnologia se tornou parceira dos professores, pois com elas é possível
elaborar Projetos de Aprendizagem - PA, que estimulam os alunos a busca de novos
conhecimentos, principalmente na era da informatização, já que tudo gira em torno
do conhecimento (OLIVEIRA; LIMA, 2010).
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Com a elaboração de PA aliados as TIC’s, o conhecimento passou a ser construído
e elaborado cotidianamente, pois professores e alunos conseguem uma maior
aproximação através dos meios tecnológicos.

Na educação campesina isso não é diferente, mesmo que as instituições do campo,
recentemente passaram a ter acesso as TIC’s, elas possibilitam um novo pensar na
educação por parte de professores e alunos, que juntos tecem o conhecimento.
Quando os alunos campesinos passam a ter acesso as tecnologias, principalmente
ao uso do computador, abrem-se novos horizontes, porque é possível ao aluno ver o
mundo, conhecer novas possibilidades, que poderão no futuro influenciar suas
escolhas, de modo que elas sejam conscientes e reflexivas (FREIRE, 1987).

Na prática pedagógica em sala de aula, o uso dos PA precisa, em primeiro lugar, ser
voltado para a realidade dos alunos.
As práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas do campo, mediadas pelas
inovações tecnológicas, precisam estabelecer o diálogo com esses conhecimentos
que se denomina de sabedorias. As trajetórias de vida, as experiências e os
conhecimentos da população do campo precisam também estar presentes no
cotidiano das escolas para que as maneiras de ser e de viver desses grupos sociais
se mantenham vivas e em processo de crescimento (NOAL, 2011).
A esse respeito Noal (2011, p. 7) nos diz “[...] O acesso às novas tecnologias precisa
ampliar e não reduzir as possibilidades de viver no campo [...]”, enfatizando que os
professores percebam que usar as TIC’s possibilita uma aprendizagem que gerará
mudanças de hábitos e progresso ao campo.
Como grande parte dos alunos, quando conclui o Ensino Médio migra para a cidade
em busca de uma vida melhor, por melhores condições de trabalho, esses precisam
ser auxiliados e provocados a pensarem que nem sempre a realidade da cidade é a
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de que encontrarão uma vida mais fácil e empregos no qual ganharão muito
dinheiro.
Diante dessa situação, este projeto deve ser realizado para que os alunos possam
através do uso de softwares, simular como é a realidade campesina, quais
mecanismos eles poderão utilizar para que as propriedades de sua família possam
prosperar economicamente, mostrando assim, que a partir dessa experiência,
surjam ideias que possam ser empregadas e compartilhadas, podendo melhorar a
vida dos alunos e suas famílias.
Através dessa atividade, alunos, pais e toda a comunidade escolar poderão se reunir
para debate e discussão de novas ideias, podendo trazer melhorias significativas na
produção rural.

DESENVOLVENDO O PA

Para que os alunos pudessem conhecer o que é educação campesina, foi
desenvolvido uma história no programa Scratch, considerado um software de
programação, que está dentro da linha construcionista, onde os alunos podem
interagir com o programa. Nele foram apresentados os conceitos que norteiam as
condições de vida no campo e na cidade, possibilitando ao aluno uma reflexão a
esse respeito, conhecendo melhor o assunto a ser apreendido.
Após essa etapa trabalhou-se com os alunos o software educativo jogo do Sítio do
Pica-Pau Amarelo – Reforma da Natureza, com o propósito de mostrar ao aluno
como cuidar das plantas e dos animais no campo. Ele mostra que não tendo os
cuidados com as atividades da fazenda, as plantas e os animais irão morrer, mas
tendo os cuidados, a fazenda pode estar sempre dando lucro.
Esse software permite ao educando refletir sobre como é a vida no campo, podendo.
propiciar uma melhoria de vida e até mesmo criando possibilidades para levar
inovações para a propriedade da sua família ou até mesmo percebendo que sua
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vocação é ir para a cidade, já que o cuidado com uma fazenda não o interessa. Em
uma conversa informal, o professor irá apresentar o site do Orkut de rede social,
possibilitando que eles se cadastrem e conheçam as suas possibilidades e assim
possam utilizar o recurso da mini fazenda.
Ressalta-se que a mini fazenda é um software de cooperação onde o professor
deverá trabalhar a questão dos valores, pois nesse jogo haverá interação com
diversas pessoas, onde a propriedade pode ser para o bem, quando você aprende e
ajuda a quem precisa ou maléfica, já que poderão existir pessoas que poderão te
prejudicar, jogando pragas e roubando seus bens produzidos.
Através do programa Wink o professor irá apresentar um vídeo de como utilizar o
programa Scratch, propondo dessa forma que os alunos utilizem esse software de
programação para construir uma animação apresentando os conceitos aprendidos
sobre a educação campesina.
Os alunos irão projetar e organizar suas ideias, executar o programa para ver o
resultado, verificar se o resultado obtido está adequado e se é o desejado, onde ao
final, ele pensará em melhorias para acertar os possíveis erros. Para concluir o
projeto, os alunos produzirão no Software Microsoft Word um hipertexto linkando
todos os conceitos apreendidos sobre a educação no campo.

CONCLUSÃO

Ao elaborar um projeto de aprendizagem que vise o uso de softwares, percebe-se
Que os alunos poderão aprender de uma forma reflexiva, construindo seu próprio.
Conhecimento. Eles poderão refletir sobre as vantagens e desvantagens de se viver
No campo e na cidade, podendo assim, decidir em qual espaço pretendem viver no.
Futuro.
Como forma de avaliar a aplicabilidade deste projeto de aprendizagem que teve
como base o uso de softwares, esta será mediante a observação, onde através do
uso dos objetos de aprendizagem, será observado se os alunos participaram e se
fizeram uso adequado.
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Também, os mesmo deverão expor de forma oral e escrita sugestões para
aperfeiçoar as propriedades de sua família, além de exporem sua reflexão acerca do
desejo de viver e trabalhar no campo ou ir para a cidade, construir sua vida neste
espaço.
Ressalta-se que a partir desses softwares trabalhados com os alunos, eles terão
aprendido o que é educação no campo, como é a administração de uma fazenda,
podendo refletir sobre o tipo de vida que querem para o seu futuro, se é no campo
ou cidade, além de poderem utilizar os recursos das TIC’s, que são atrativos e
interessantes ao saber.
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APÊNDICE B
Soluções de Informática para as questões da deficiência e da acessibilidade
Aluno: Flávia Maria dos Santos Faria
Desenvolvimento
Síndrome de down e Dislexia
A educação de crianças com Necessidades Educacionais Especiais é uma realidade
presente nas escolas públicas e particulares do Brasil, o que se vê são escolas regulares
recebendo esses alunos sem estrutura física e profissional adequada ao aprendizado dos
mesmos. Essa falta de preparo tem sido o grande dilema de escolas, docentes e também
de familiares, pois eles ficam sem saber se podem realmente contar com uma educação
adequada para seus filhos.
Um dos mecanismos para o sucesso da educação especial está na formação do
professor, cursos de licenciatura regulares não possui em seus currículos a formação
específica na área de educação especial, daí boa parte da insegurança por parte dos
professores em trabalhar com alunos deficientes. Com relação a esta questão,
CARVALHO (2010) observa que "em vez de má vontade há temor de não poderem ser
úteis aos alunos”.
De acordo com CARVALHO (2010), se faz necessária a compreensão das redes de
habilidades e competências dos professores para que possam analisar as ações
pedagógicas da escola num trabalho conjunto de interdisciplinar.
A interdisciplinaridade está presente na maioria das propostas pedagógicas das escolas
que passam a ter um papel diferenciado no contexto da inclusão de crianças com
necessidades educacionais especiais, pois se deparam com a necessidade da implantação
de sistemas e propostas educacionais interdisciplinares que considerem as necessidades
dos alunos, das famílias e apoiando o corpo docente para que o trabalho seja realizado
da forma satisfatória a todos os envolvidos no contexto da educação especial, além de
garantir a convivência e a interação entre todos os alunos tenham eles ou não
necessidades educacionais especiais.
Na escola onde trabalho não é diferente, pois posso perceber que além dos docentes
terem dificuldades e muitas vezes não ter formação para trabalhar com esses alunos, a
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escola em si não está preparada para o atendimento desses alunos. Uma das principais
ideias de Vygotsky afirma que para o desenvolvimento de sua inteligência o ser humano
necessita interagir com seu meio social e cultural, desta forma, entende-se que a
proposta de educação especial é válida, uma vez que tais interações possam ser extrema
riqueza não apenas para o aluno portador de necessidades especiais, como para seus
colegas e professores, mas para que estas interações aconteçam de forma favorável a
todos, o professor precisa estar preparado para conduzi-las.
Um exemplo do que acontece com um aluno que está hoje na 5ª série ou 6º ano,que
descreverei agora.Esse aluno estava até a ano passado na 3ª série e este ano já o
avançaram para o 6º ano.Hoje ele está com 15 anos e tem síndrome de down, mais o
mesmo que acontecia com ele na terceira série acontece agora,pois os professores não
sendo preparados( e muitas vezes não tendo vontade de ser),continuam deixando esse
aluno no canto da sala com um jogo ou um papel para que possa rabiscar e assim deixálos trabalharem em paz com os outros alunos ditos “normais”.O que percebo é que esses
alunos estão ali só para cumprir o que manda a lei, ou seja,não acontece a transferência
desse aluno para a esfera educacional de forma a garantir plenamente o direito de todos
a educação.
Minha sugestão para trabalhar com esse aluno:
As crianças com síndrome de Down apresentam pouca habilidade de assimilação da
informação através da memória auditiva de curto prazo, provocando dificuldade de
aprendizagem sob a forma narrativa e oral praticada pela maioria dos professores no
contexto atual do ensino regular. Por outro lado, as crianças com síndrome de Down,
apresentam como habilidade a ser potencializada sua memória visual. Diante disso
sugiro um software educacional que contemple recursos de imagens, animações e
efeitos visuais, de forma lúdica e interativa, permitindo que a criança se sinta em um
ambiente confiável e seguro.Lendo um artigo na internet, achei muito interessante o
software Educacional PAPADO, que foi criado com intuito de trabalhar com esses
alunos.Penso que para esse aluno seria muito melhor do que ficar num canto sem
desenvolver nada das habilidades que ele possui.E com isso possibilitar o docente a
incluir efetivamente esse aluno no ensino regular.
Link:
http://www2.unifap.br/nec/files/2010/10/O-USO-DE-SOFTWARE-EDUCACIONAL-
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COMO-MEDIADOR-INSTRUMENTAL-NA-APRENDIZAGEM-DECRIAN%C3%87AS-COM-S%C3%8DNDROME-DE-DOWN.p
Existem, também, os transtornos de aprendizagem, que são características das pessoas
que têm dificuldade, efetivamente, de aprender. Essas doenças aparecem na infância, e a
partir desse período escolar repercutem por toda a vida da pessoa. As desordens
originadas desses transtornos afetam, diretamente, a capacidade do cérebro de receber e
processar informações podendo tornar o aprendizado de uma pessoa menos eficiente
que o de outra.
Vários termos são empregados para descrever as dificuldades de aprendizagem, em
particular. Vamos a seguir aprender um, pouco sobre:
Dislexia:
É um distúrbio na leitura que afeta a escrita, comumente detectado na fase da
alfabetização, quando a criança inicia o processo de leitura dos textos. Evidencia-se pela
dificuldade da criança em soletrar palavras com sucesso.Pode-se detectar essa disfunção
quando a criança está sob observação dos pais ou professores especialistas, dado que a
criança já apresenta, desde pequena, algumas características que facilitam a
identificação do problema, como, por exemplo:
*Demora em aprender a segurar a colher para comer sozinho, a fazer laço no
cadarço do sapato, pegar e chutar bola.
*Atraso na locomoção.
*Atraso na aquisição da linguagem.
*Dificuldade na aprendizagem das letras.
A inteligência da criança dislexa é normal, algumas vezes até acima da média. O não
reconhecimento dos símbolos gráficos (letras e/ou números) é sua dificuldade e tem por
consequência sua dificuldade na leitura e na escrita.
É um transtorno, normalmente, hereditário. Alguns estudos apontam que existe, pelo
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menos, um familiar próximo com dificuldade na aprendizagem de leitura e escrita.
Através da utilização da informática pode-se a chegar a excelentes resultados, pois,
permite além de um melhor atendimento às dificuldades do disléxico, o
desenvolvimento do seu potencial cognitivo e emocional como um todo, desenvolvendo
condições melhores de aprendizagem.
Ao utilizar a Informática, o sujeito tem a possibilidade de entender o seu próprio
processo de pensamento através do que acontece com o computador, quando recebe as
informações para serem processadas. Ele vai tomar consciência dos processos e
estratégias que utiliza na esfera cognitiva. Os softwares de simulação são ótimas opções
para trabalharmos com o processamento de informações, neles os sujeitos vão criar
situações, fazer planejamento, tomar decisões e fazer opções, enfim, resolver problemas.
A grande maioria dos softwares educacionais é elaborada com objetivos definidos, não
só de trabalho com conteúdos programáticos, mas também de atender às necessidades
do próprio sujeito de interação, criação e modificação do próprio conteúdo. É preciso
sempre analisar se a informática será, naquela ocasião, para aquele indivíduo ou grupo,
o melhor recurso para se atingir os objetivos. Deve ser usada concomitantemente a
outras estratégias, para que possamos superar seus limites e trabalhar as habilidades e os
conceitos de forma concreta e significativa.

Conclusão
Na criança Down, em geral, todo o trabalho cerebral se processa mais lentamente. A
atenção é menor, ou seja, não se concentra o tempo suficiente para guardar as ordens
dadas. Há uma fadiga muito rápida e com o cansaço, a energia necessária para manter a
concentração, desaparece. Existe uma grande dificuldade para atividades mais
prolongadas, sugerindo-se então para seu melhor desenvolvimento, uma atividade que
seja encaminhada a um processo de estimulação. Através do computador, no qual as
atividades desenvolvidas devem incluir vários meios para chamar a atenção da criança a
ponto de prender mais sua atenção, um exemplo disso são software educativo que
trabalham tanto o campo visual como o auditivo. Portanto, uma parte significativa desta
população depende e precisa, para que sua educação se complete com êxito, de uma
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tecnologia que de assistência nas suas necessidades. Através de Novas metodologias e
com o auxilio da tecnologia de ensino juntas proporcionarão uma dinâmica mais
adequada nos ambientes escolares sendo que às características do funcionamento mental
das pessoas com deficiência estarão sendo testadas para se ultrapassar os obstáculos do
meio cognitivo. Sabemos também o quanto essas novas propostas integrativas e
tecnológicas forem apropriadas beneficiarão todos os alunos de uma turma e não apenas
para as pessoas com alguma deficiência mental ,percebemos então a importância das
tecnologias como uma ferramenta contribuir significativamente para a aprendizagem
das pessoas.
Ao trabalhar com a informática, o sujeito faz uso de diferentes atividades e softwares,
com o auxílio de um mediador capacitado a estimular o desenvolvimento das
habilidades cognitivas e emocionais, orientando o desenrolar das atividades e a
utilização dos programas. A escolha da Informática tem que ser consciente. Não pode
ser movida por modismos, nem pelo marketing ou só pelo fascínio que exerce sobre o
sujeito. A informática surge no trabalho escolar - psicopedagógico, como um
instrumento facilitador da construção do conhecimento pelo disléxico e do seu
desenvolvimento como pessoa, consciente das suas dificuldades, mas, principalmente,
reconhecendo suas possibilidades e fazendo pleno uso delas, para exercer o seu direito
de ser feliz.
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APÊNDICE C

Acessibilidade na web

Acessibilidade significa não apenas permitir que pessoas com deficiências participem de
atividades que incluem o uso de produtos, serviços e informação, mas a inclusão e extensão do
uso destes por todas as parcelas presentes em uma determinada população.
Em informática, programas que provêm acessibilidade são ferramentas ou conjuntos de
ferramentas que permitem que portadores de deficiências (as mais variadas) se utilizem dos
recursos que o computador oferece. Essas ferramentas podem constituir leitores para deficientes
visuais, teclados virtuais para portadores de deficiência motora ou com dificuldades de
coordenação motora, e sintetizadores de voz para pessoas com problemas de fala.
Acessibilidade à Web significa que pessoas portadoras de necessidades especiais sejam capazes
de usar a Web. Mais concretamente, significa uma Web projetada de modo a que estas pessoas
possam perceber, entender, navegar e interagir de uma maneira efetiva com a Web, bem como
criar e contribuir com conteúdos para a Web.
A acessibilidade à Web contempla todo tipo de necessidade especial, incluindo as visuais,
auditivas, físicas, de fala, cognitivas e neurológicas.
A acessibilidade à Web pode trazer benefícios também a organizações e pessoas sem qualquer
tipo de restrição. Por exemplo, um dos princípios básicos de acessibilidade preconiza a
flexibilidade para atender variados tipos de necessidades, situações e preferências. Esta
flexibilidade acaba por beneficiar todas as pessoas que usam a Web, inclusive aquelas sem
qualquer tipo de restrição em diferentes situações (tais como aqueles com uma conexão lenta),
pessoas com restrições temporárias (com um braço quebrado) e pessoas idosas.
Muitos dos aspectos da acessibilidade serão facilmente implementados se forem planejados
antes do início do desenvolvimento ou redesign. Contudo, adaptar sites existentes pode
demandar uma quantidade considerável de trabalho e esforço, especialmente para aqueles sites
com códigos não conformes com as standards de marcação para XHTML, e para sites com

51

determinados tipos de conteúdos, tal como multimídia.
Normas de acessibilidade


Tamanho das Fontes legível e ajustável



Escolha de Cores



Título nas imagens



Imagem de substituição em animações Flash



Carregamento rápido de páginas



Títulos descritivos nos Links



Estrutura de Headers



Títulos nas Páginas

A Web oferece a possibilidade de um acesso sem precedentes à informação e interação de
muitas pessoas com deficiência. A acessibilidade na Web significa que pessoas com alguma
deficiência, seja ela de qualquer natureza, possam perceber, entender, navegar, interagir e
contribuir para na web participar mais ativamente na sociedade.(CORDE, 2008).
O princípio fundamental da acessibilidade é projetar web sites, softwares e conteúdo, para
atender diferentes necessidades dos utilizadores, preferências e situações à flexibilização do
acesso à informação e da interação dos usuários que possuam algum tipo de deficiência no que
se refere aos mecanismos de navegação e de apresentação dos Web sites, à operação com
software, com hardware e às adaptações aos ambientes e situações (GUIA, 1999).
Conforme Conforto e Santarosa (2002), existem muitas situações em que os recursos
disponíveis nos Web sites não são acessíveis a todos os usuários. Portanto, a acessibilidade
envolve diferentes áreas. Entre elas podemos citar :


a acessibilidade ao computador que engloba programas (software) de acesso
diferenciados tipos de ajudas técnicas para o uso genérico do acesso aos computadores e
periféricos;



a acessibilidade ao Navegador, os quais podem ser genéricos como o Internet Explorer
e o Firefox. Contudo, existem navegadores específicos que oferecem facilidade de acesso
a diferentes usuários como o navegador só de texto LYNX para cegos;



a acessibilidade ao planejamento de páginas WEB, que envolve várias dimensões
como conteúdo, estrutura e formato.

52

Tornar a Web Acessível
Grande parte da atenção sobre a acessibilidade Web tem sido concentrada nas responsabilidades
dos programadores Web. No entanto, o software Web também desempenha um papel vital na
acessibilidade Web. O software tem de ajudar os programadores a produzir e a avaliar Web sites
acessíveis e ser utilizável por pessoas com incapacidades. Tornar um Web site acessível pode ser
simples ou complexo, dependendo de muitos fatores, tais como o tipo de conteúdo, o tamanho e
a complexidade do Web site, e as ferramentas e o ambiente de desenvolvimento.
Muitos fatores de acessibilidade são facilmente implantados se forem planeados desde o início
da concepção ou reestruturação do Web site. Corrigir Web sites inacessíveis pode exigir um
esforço significativo, sobretudo Web sites que não foram originalmente criados utilizando
XHTML padrão e Web sites com determinados tipos de conteúdo, tal como conteúdo
multimídia. Ao desenvolver ou reestruturar um Web site, avaliar a acessibilidade no início e
durante todo processo de desenvolvimento poderá levar à identificação precoce de problemas de
acessibilidade, quando é mais fácil solucioná-los. Técnicas simples como, por exemplo, alterar
definições num browser, podem determinar se uma página cumpre determinadas diretrizes de
acessibilidade. Uma avaliação abrangente para determinar se um Web site cumpre todas as
diretrizes de acessibilidade é muito mais complexa.
Existem ferramentas de avaliação que auxiliam a tarefa de avaliação. Contudo, nenhuma
ferramenta pode determinar, por si só, se um Web site cumpre as diretrizes de acessibilidade. É
necessária uma avaliação humana especializada para determinar se um Web site é acessível.
A acessibilidade da Internet caracteriza-se pela flexibilidade da informação e interação relativa
ao respectivo suporte de apresentação. Essa flexibilidade deve permitir a sua utilização por
pessoas com necessidades especiais, bem como a utilização em diferentes ambientes e situações,
e através de vários equipamentos ou navegadores.
A avaliação da usabilidade de um sistema computacional passa pela verificação de sua
acessibilidade relacionada ao contexto de uso, às tarefas que apóia, bem como às necessidades e
às preferências dos diferentes usuários prospectivos. Um software ou página Web que não é
acessível a uma determinada pessoa tão pouco pode ser considerado eficaz, eficiente ou mesmo
agradável a essa pessoa .No contexto da Web, métodos para avaliação de acessibilidade têm sido
propostos e a complementaridade desses métodos possibilita a verificação da acessibilidade Web
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sob diferentes perspectivas. Alguns desses métodos são mencionados a seguir:
• Uso de navegadores gráficos e textuais: permite investigar questões relacionadas à
interpretação de páginas Web por meio de diversas configurações de acesso.
• Validação automática da linguagem de marcação: identifica problemas relacionados à
sintaxe HTML e CSS, por exemplo; atividade difícil de ser realizada depois que as páginas já
estão codificadas.
• Verificação de acessibilidade por ferramentas semi-automáticas: evidencia erros no design
de páginas HTML que prejudicam sua acessibilidade, além de relembrarem verificações
importantes que devem ser realizadas manualmente.
• Avaliação com usuários com diferentes habilidades e/ou deficiências: possibilita a
observação das estratégias de interação construídas pelos diferentes usuários na realização de
tarefas típicas, em contextos diversificados e com o uso de tecnologias assistivas ⎯ ex. leitores
de tela, ampliadores de tela, etc ⎯, bem como a identificação das dificuldades que enfrentam.
A Iniciativa de Acessibilidade da Web (WAI) recomenda a realização de testes de usabilidade,
que considerem características relacionadas à acessibilidade, como método de avaliação de
acessibilidade com usuários. No entanto, a literatura não apresenta métodos específicos que
contemplem usuários com deficiências.

Análise do site do Orkut
Ao navegar no orkut vemos um site com problemas de usabilidade terríveis, razoavelmente fora
dos padrões web, com acessibilidade relativamente baixa, com conteúdo extremamente fútil e
inútil. Acessibilidade desse site não permite que as pessoas portadoras de necessidades especiais
sejam capazes de usar o mesmo. Mais concretamente, significa que se trata de uma Web não
projetada de modo a que estas pessoas possam perceber, entender, navegar e interagir de uma
maneira efetiva, bem como criar e contribuir com conteúdos para a mesma
Assim pude perceber que para ser acessível o Orkut teria que contemplar todo tipo de
necessidade especial, incluindo as visuais, auditivas, físicas, de fala, cognitivas e neurológicas.
O site teria que trazer benefícios também a organizações e pessoas sem qualquer tipo de
restrição. Por exemplo, um dos princípios básicos de acessibilidade preconiza a flexibilidade
para atender variados tipos de necessidades, situações e preferências. Esta flexibilidade acaba
por beneficiar todas as pessoas que usam a Web, inclusive aquelas sem qualquer tipo de
restrição em diferentes situações (tais como aqueles com uma conexão lenta), pessoas com
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restrições temporárias (com um braço quebrado) e pessoas idosas.O que não é o caso do Orkut.

Conclusão
Conclui-se que a Web é um recurso cada vez mais importante em vários aspectos da vida:
educação, emprego, governo, comércio, cuidados de saúde, recreação, entre outros. É essencial
que a Web seja acessível para fornecer igual acesso e iguais oportunidades a pessoas com
necessidades especiais. Uma Web acessível também pode ajudar as pessoas com necessidades
especiais a participarem mais ativamente na sociedade. Existem milhões de pessoas portadoras
de necessidades especiais que tem o seu acesso a Web restrito. Atualmente a maioria dos Web
sites têm barreiras de acessibilidade que dificultam ou mesmo tornam impossível para estas
pessoas, acessar o site. Contudo, se os Web sites e Web software foram projetados acessíveis,
estas pessoas poderão usar os sites efetivamente.
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RESUMO

Este trabalho pretende apontar justificativas para o uso de software livre como ferramenta
educacional e constituir na função do professor a apropriação desta ferramenta, como importante
recurso didático e metodológico a ser utilizado na práxis pedagógica cotidiana, desenvolvendo o
aprendizado de forma lúdica e prazerosa. Ressaltando que a utilização do computador deverá
estar relacionada às intenções do professor, que precisa traçar metas viáveis, considerando as
peculiaridades de seus alunos, seus objetivos e intenções, os conteúdos que pretende
desenvolver e as condições de trabalho de que dispõe. Como parte desse trabalho, serão
realizadas entrevistas e aplicados questionários aos professores de 1º ao 5º ano da EMEIEF
“Valente”(nome fictício) e com base nas respostas das entrevistas e questionários iremos
verificar o motivo exato desses professores não trabalharem com os softwares livres, bem como
o conhecimento que os profissionais de educação têm a respeito desta ferramenta. De posse
desses dados, poderemos traçar metas e objetivos didáticos metodológicos para que os
professores possam usar SL, de maneira lúdica e prazerosa no ambiente escolar. Se o professor
souber usar o software livre e conhecer a sua filosofia, ficará mais fácil para mediar o processo
de ensino aprendizagem dos seus alunos. A filosofia do Software Livre é muito próxima da
filosofia educacional, onde a colaboração e a transferência de conhecimentos são peças-chaves
para seu sucesso. A transferência de conhecimento é a premissa básica da educação, enquanto
no Software livre é fortemente incentivada para que o movimento permaneça e as pessoas
saibam usá-lo. Da mesma forma, enquanto a colaboração é a premissa do software livre, a
educação usa a colaboração para a construção do conhecimento. A finalidade principal do
software livre é dar às pessoas o acesso à tecnologia, de forma justa e livre. Para este mundo,
quanto mais os usuários do sistema participar do seu desenvolvimento, melhor, mais qualidade e
liberdade haverá. No software livre não existe concorrente, existem alternativas.
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1 INTRODUÇÃO

Mesmo diante do desenvolvimento acelerado da Tecnologia e da Comunicação, muitos docentes
ainda se restringem à utilização de vídeos e ao retro projetor como recursos durante a sua prática
de ensino (Belintane, 2000), demonstrando uma resistência ao uso das tecnologias.
Segundo Grégio (2004), os profissionais da Educação trazem consigo uma grande resistência a
novos métodos na educação. Esse mesmo autor afirma que existem poucos docentes
qualificados a utilizarem ferramentas informatizadas. Segundo Aoki (2001), o cenário atual das
escolas é de profissionais arraigados a métodos de ensino tradicionais e visão de transmitir
conhecimentos, deixando de lado, a construção desses conhecimentos, mesmo usufruindo de
todos os recursos que a Informática proporciona.
Nesta perspectiva começamos a refletir sobre a inclusão da cultura da informática livre na
escola, imediatamente remetemos para os princípios defendidos pela Free Software Fundation
(FSF) e pela Educação Libertadora (Freire, 1987), ou seja, as liberdades de acesso à informação
e de expressão dos sujeitos por meio do software livre. Os professores ao perceberem a
potencialidade de uma ferramenta (software livre) que possibilita disponibilizar recursos,
conforme as necessidades de sua prática docente poderão reconstruir todo o seu fazer utilizandose desta forma de organizar e propor a construção do conhecimento.
Sabemos que o software livre tem na sua origem a concepção de liberdade, como princípio para
existir. A liberdade de expressão, da construção do conhecimento de maneira compartilhada e da
formação científico-tecnológica. Sendo assim, acreditamos que todo o potencial que o software
livre possui como uma ferramenta tecnológica deve fazer parte das atividades pedagógicas como
um mediador no processo de ensino-aprendizagem. Embora saibamos que não é a ferramenta o
elemento fundamental da potencialização do fazer pedagógico, temos a possibilidade de fazê-lo
mais livremente. Esta possibilidade nos é concedida devido á liberdade de ação que temos sobre
o código-fonte do software livre.
Segundo a FSF (2004), um software é considerado livre quando respeita as seguintes liberdades:
Liberdade para executar o software, seja qual for sua finalidade; Liberdade para acessar o
código-fonte do programa e modificá-lo conforme sua necessidade; Liberdade para fazer cópias
e distribuí-las para quem desejar; Liberdade para melhorar o programa e distribuir suas
melhorias ao público, de modo que elas fiquem disponíveis para a comunidade. Como parte
desse trabalho, serão realizadas entrevistas e aplicados questionários aos professores de 1º ao 5º
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ano da EMEIEF “Valente” e com base nas respostas das entrevistas e questionários iremos
verificar o motivo exato desses professores não trabalharem com os softwares livres, bem como
o conhecimento que os profissionais de educação têm a respeito desta ferramenta. De posse
desses dados, poderemos traçar metas e objetivos didáticos metodológicos para que os
professores possam usar SL, de maneira lúdica e prazerosa no ambiente escolar.

2 PROBLEMA

Os docentes da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental “Valente” de Venda Nova
do Imigrante possuem formação para trabalhar com softwares livres de maneira a contribuir com
a aprendizagem dos alunos?

3 HIPÓTESE

O tema do presente trabalho surgiu em consequência das aflições de alguns professores (que
lecionam de 1º ao 5º ano da EMEIEF Valente), não conseguirem usar as ferramentas
educacionais em favor de uma aprendizagem significativa e com intuito de ajudar esses
profissionais, inicia-se a pesquisar sobre software livre e logo descobrimos que ele poderia ser
uma ferramenta de grande utilidade para o grupo de educadores em questão. Também por
interesse pessoal em conhecer mais sobre esta ferramenta, destacando que ao se trabalhar com
softwares educacionais a didática adotada pelo professor deve ter como objetivo o
favorecimento da reflexão, a criatividade e a troca ampla e aberta de experiências centrada numa
postura educacional que visa reconhecer no aluno múltiplas habilidades e favorecer seu
desenvolvimento. Sendo assim, não basta introduzir o computador em sala de aula, é preciso
repensar a metodologia de trabalho.
Mas, para que isso aconteça, os professores terão que estar capacitados quanto ao uso do
computador (software livre) enquanto tecnologia de modo que o aluno construa o seu próprio
conhecimento e não apenas como uma máquina de motivação para reproduzir os conteúdos prédefinidos. Ou seja, a tecnologia tem que caminhar junto com a metodologia. Colocar qualquer
software para os alunos usarem não gera aprendizado. É importante que a escola tenha um
projeto pedagógico que envolva a utilização do computador e seus recursos. O aluno não pode
ser um mero digitador, mas sim, ser estimulado a produzir conhecimentos com o uso do
computador.
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4 JUSTIFICATIVA

O trabalho com o computador e, especificamente, com os S F educativo na escola depende,
essencialmente, do trabalho de seus professores, pois a simples inserção da melhor tecnologia
em sala de aula não garante a qualidade da educação.
Em se tratando do acesso às tecnologias, é conveniente a opção pelo uso do software livre em
razão da proposta filosófico-ideológica que o fundamenta. Como bem salienta Silveira (2003, p.
41), “as duas vantagens mais destacadas no uso do software livre para o desenvolvimento
econômico e social local são o código aberto e a inexistência do pagamento pelo seu uso”. Além
do aspecto econômico-financeiro, há que se considerarem os quatro tipos de liberdade dos quais
usufruem os usuários dos softwares livre, quais sejam: liberdade de executar o programa para
qualquer propósito; liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas
necessidades através do acesso ao código fonte; liberdade de redistribuir cópias e contribuir para
que outras pessoas tenham acesso aos recursos tecnológicos; liberdade de aperfeiçoar o
programa e socializar as melhorias, de modo a beneficiar a comunidade. Tais aspectos são
imprescindíveis à educação pública, visto que o acesso a softwares educativos livres pode ser
otimizado e contar com a possibilidade de, após análise, serem realizadas mudanças capazes de
atender às necessidades e possibilidades do grupo (professores e alunos), além de colocar os
professores na posição de coautores.
Neste contexto, pretendemos adotar o uso do software livre no laboratório de informática da
EMEIEF Valente (nome fictício), com intuito de colaborar com os professores e escola para que
eles aprendam a aprender sobre o uso dessa ferramenta em sua prática pedagógica.

5 OBJETIVOS

Possibilitar o educador a conhecer e a usar os softwares livre de maneira a contribuir para o
favorecimento da reflexão, da criatividade e a troca ampla e aberta de experiências centrada
numa postura educacional que visa reconhecer no aluno múltiplas habilidades e favorecer seu
desenvolvimento.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Apontar ao educando como lidar com as informações, transformando-as em conhecimentos que
gerem melhores condições de vida e inclusão social.
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Compreender o funcionamento do software livre, e adaptá-lo às suas necessidades e de seus
alunos.
Traçar o papel do professor como aquele que faz aprender, tornando-se um mediador entre o
conhecimento e a realidade, um especialista no processo de aprendizagem, em prol de uma
educação que priorize não apenas o domínio dos conteúdos, mas o desenvolvimento de
habilidades, competências, inteligências, atitudes e valores.
Levar o educando a ter mais segurança no uso das mídias na sala de aula.
Selecionar alguns softwares livre para conhecimento e demonstração do seu uso no ambiente
escolar.
Verificar se a prática educativa informatizada está servindo como ferramenta motivadora dos
alunos, promovendo a autonomia, o diálogo e a interatividade, eliminando virtualmente as
paredes da sala de aula e possibilitando o desenvolvimento do raciocínio lógico.
REFERENCIAL TEÓRICO

O software livre além de possuir diversas aplicações pedagógicas, hoje pode contribuir
significativamente para a disseminação e uso em larga escala de soluções eficientes e de baixo
custo para a educação e inclusão digital. Pois hoje em nosso planeta, o computador e a internet
esta acessível nada mais do que à apenas 5% de nossas crianças.
Mais o que é Software Livre?
O termo Software livre se refere à liberdade dos usuários executarem, copiarem, distribuírem,
estudarem, modificarem e aperfeiçoarem o software.

Portanto um programa é Software Livre se, e somente se, o usuário tem todas essas liberdades.
Para que estas liberdades sejam garantidas a todas as pessoas, o Software Livre tem que ser
licenciado sob uma Licença Livre, a mais conhecida e completa dessas licenças é a GNU
General Public License (GPL), que fornece todos os meios Legais para que as liberdades sejam
respeitadas, impedindo que entidades/empresas/pessoas oportunistas bloqueiem a disseminação
do conhecimento gerado em torno de determinado software, restringindo o acesso ao código
fonte do programa por exemplo. O educando na sociedade da informação precisa aprender como
lidar com as informações transformando-as em conhecimentos que gerem melhores condições
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de vida e inclusão social. Obviamente, que aprender o que fazer com tanta informação é um
desafio também para o educador. Por outro lado, educador e educando só poderão estabelecer
uma relação de aprendizagem situacional espontânea e virtuosa se a instituição incorporar a
necessidade de inovação tecnológica, enquanto recurso facilitador do processo educacional e
organizacional e correr o risco de empreender responsavelmente na sociedade da informação. A
sociedade do conhecimento se torna desta forma, uma meta a ser perseguida pela educação no
campo da inclusão digital e para tanto, é imprescindível que o educando e o educador construam
juntos uma relação de aprender a aprender, sem as amarras do autoritarismo ou da doutrinação.
As competências essenciais a desenvolver pelos alunos, no âmbito tecnológico, encontram-se
descritas no Currículo Nacional do Ensino Básico (Abrantes, 2001), onde se refere que:
“A educação tecnológica deverá concretizar-se através do desenvolvimento e aquisição de
competências, numa sequência progressiva de aprendizagens ao longo da escolaridade básica,
tendo como referência o pensamento e a ação perspectivando o acesso à cultura tecnológica.
Essas aprendizagens deverão integrar saberes comum a outras áreas curriculares e desencadear
novas situações para as quais os alunos mobilizam, transferem e aplicam os conhecimentos
adquiridos gradualmente”.

O enfoque na necessidade de desenvolver progressivamente e ao longo da escolaridade estas
competências remete-nos para a necessidade de iniciar este processo o mais precocemente
possível. Segundo Valente (1993: 01) “para a implantação dos recursos tecnológicos de forma
eficaz na educação são necessários quatro ingredientes básicos: o computador, o software
educativo, o professor capacitado para usar o computador como meio educacional e o aluno”,
sendo que nenhum se sobressai ao outro. O autor acentua que, “o computador não é mais o
instrumento que ensina o aprendiz, mas a ferramenta com a qual o aluno desenvolve algo e,
portanto, o aprendizado ocorre pelo fato de estar executando uma tarefa por intermédio do
computador” (p.13).
A Informática Educativa privilegia a utilização do computador como a ferramenta pedagógica
que auxilia no processo de construção do conhecimento. Neste momento, o computador é um
meio e não um fim, devendo ser usado considerando o desenvolvimento dos componentes
curriculares. Nesse sentido, o computador transforma-se em um poderoso recurso de suporte à
aprendizagem, com inúmeras possibilidades pedagógicas, desde que haja uma reformulação no
currículo, que se criem novos modelos metodológicos e didáticos, e principalmente que se
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repense qual o verdadeiro significado da aprendizagem, para que o computador não se torne
mais um adereço travestido de modernidade. Quando o próprio aluno cria, faz, age sobre o
software, decidindo o que melhor solucionaria seu problema, torna-se um sujeito ativo de sua
aprendizagem O computador ao ser manipulado pelo indivíduo permite a construção e
reconstrução do conhecimento, tornando a aprendizagem uma descoberta.. Quando a informática
é utilizada a serviço da educação emancipadora, o aluno ganha em qualidade de ensino e
aprendizagem.
A mudança da função do computador como meio educacional acontece juntamente com um
questionamento da função da escola e do papel do professor. A verdadeira função do aparato
educacional não deve ser a de ensinar, mas sim a de criar condições de aprendizagem. Isso
significa que o professor precisa deixar de ser o repassador de conhecimento – o computador
pode fazer isso e o faz tão eficiente quanto professor – e passar a ser o criador de ambientes
de aprendizagem e o facilitador do processo de desenvolvimento intelectual do aluno.
(VALENTE, 1993: 06).

A chegada das tecnologias no ambiente escolar provoca uma mudança de paradigmas. A
Informática Educativa nos oferece uma vastidão de recursos que, se bem aproveitados, nos dão
suporte para o desenvolvimento de diversas atividades com os alunos. Todavia, a escola
contemporânea continua muito arraigada ao padrão jesuítico, no qual o professor fala, o aluno
escuta, o professor manda, o aluno obedece. A chegada da era digital coloca a figura do
professor como um “mediador” de processos que são estes sim, capitaneados pelo próprio
sujeito aprendiz. Porém, para que isso ocorra de fato, é preciso que o professor não tenha
“medo” da possibilidade de autonomia do aluno, pois muitos acreditam que com o computador
em sala de aula, o professor perde o seu lugar. Pelo contrário, as máquinas nunca substituirão o
professor, desde que ele re-signifique seu papel e sua identidade a partir da utilização das novas
abordagens pedagógicas que as tecnologias facilitam. A adoção das TICs em sala de aula traz
para os educandos, muitos caminhos a percorrer e para isso é preciso à presença do professor,
pois é ele quem vai dinamizar todo este novo processo de ensino-aprendizagem por intermédio
dessa ferramenta, explorando-a ao máximo com criatividade, conseguindo o intuito maior da
Informática Educativa: mudança, dinamização, envolvimento, por parte do aluno na
aprendizagem. Entre as vantagens potenciais desta modalidade na escola, está o fato desta:
(...) a) ser ‘sinônimo’ de status social, visto que seu usuário, geralmente crianças e
adolescentes, experimentam a inversão da relação de poder do conhecimento que consideram
ser propriedade dos pais e professores, quando estes não dominam a Informática; b)
possibilitar resposta imediata, o erro pode produzir resultados interessantes; c) não ter o erro
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como fracasso e sim, um elemento para exigir reflexão/busca de outro caminho. Além disso, o
computador não é um instrumento autônomo, não faz nada sozinho, precisa de comandos para
poder funcionar, desenvolvendo o poder de decisão, iniciativa e autonomia; d) Favorece a
flexibilidade do pensamento; e) estimula o desenvolvimento do raciocínio lógico, pois diante
de uma situação-problema é necessário que o aluno analise os dados apresentados, descubra o
que deve ser feito, levante hipóteses, estabeleça estratégias, selecione dados para a solução,
busque diferentes caminhos para seguir; f) Possibilita ainda o desenvolvimento do foco de
atenção-concentração; g) favorece a expressão emocional, o prazer com o sucesso e é um
espaço onde a criança/jovem pode demonstrar suas frustrações, raiva, projeta suas emoções na
escolha de produção de textos ou desenhos. (FERREIRA, 2002:29).

A democratização do acesso a esses produtos tecnológicos é talvez o maior desafio para esta
sociedade demandando esforços e mudanças nas esferas econômica e educacional. Para que
todos possam ter informações e utilizar-se de modo confortável as novas tecnologias, é preciso
um grande esforço político. Como as tecnologias estão permanentemente em mudança, a
aprendizagem contínua é consequência natural do momento social e tecnológico que vivemos, a
ponto de podermos chamar a nossa sociedade de “sociedade de aprendizagem”. Todavia, a
utilização de ferramentas computacionais em sala de aula, ainda parece ser um desafio para
alguns professores que se sentem inseguros em conciliar os conteúdos com instrumentos e
ambientes multimídia, os quais ainda não têm pleno domínio.

METODOLOGIA

Como parte desse trabalho, serão realizadas entrevistas padronizadas, ou seja, o roteiro será
previamente estabelecido serão aplicados também questionários (fechado) aos professores de 1º
ao 5º ano da EMEIEF Valente. A revisão de literatura será feita através de pesquisa descritiva na
biblioteca física, virtual e sites de artigos, dissertações e sites de software livre para conhecer na
prática como funciona. Finalizando com depoimentos de educadores que já usaram ou usam o
software livre como ferramenta pedagógica no processo ensino aprendizagem dos discentes,
bem como suas vantagens e desvantagens. Serão comentadas a ideias de alguns autores que
falam sobre SL como: AOKI, FREIRE, MORAN, MOTTA, LADRIELE, BELINTANE,
GREGIO, VALENTE, ALMEIDA, FERREIRA e outros, como fonte de pesquisa bibliográfica
no intuito de embasamento para o tema proposto.
Esses estudos utilizarão distintos métodos de pesquisa, instrumentos de coleta e estratégias de
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análise de dados. Depreende-se que ainda há muito a se investigar no campo do software livre na
educação, a fim de se ampliar softwares existentes, melhorar a prática do educandos e elevar a
aprendizagem discente.
CRONOGRAMA
Início da pesquisa ( TCC)

JANEIRO

Entrevista e Questionário (Fechado)

FEVEREIRO

Analise dos dados

FEVEREIRO

Escrita da pesquisa

MARÇO

Término do TCC

MARÇO

RECURSOS
Serão usados os seguintes recursos: papel, computador, lápis, internet, livros, impressora,
encadernação, etc.
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