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Venha para um sonho encantado 
Em um ônibus lotado 
Vamos semear várias sementes 
Cantando tudo que sonhou 
Hoje não existem lágrimas, não existe fome 
Nem o Erio nas calçadas 
Nossas tristes madm 
Hoje elas são douradas 

~ a l a l a 0 0 0  
O Ônibus da amizade che 

Somos crianças carentes 
Pedimos a essa gente um pouco de atenção 
Para esse fato consumado 
De que somos acusados de não ter educação 
Somos tachados de pin 
Por essa gente que não sabe dar valor 

azbnia vai brotar a Flor do 

Vai de graxa doutor 
Nós só queremos alegria, paz e amor 

(Letra do Samba: Sérgio) 
(Grêmio Recreativo Escola de Samba Flor do Amanhã) 
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resentada à COP RJ como parte dos re uisitos necessá- 
rios para obtenção do 

Julho de 1991 

Orientador: ProP aum Cleiman 
emas e Computação 

Resumo: 

e por um lado há hoje no rasil uma tentativa de crescer economicamente e se 
acelerar tecnologicamente, existe, por outro, uma ande crise social, tendo como 

ave consequência uma crescente quantidade e crianças que (vão para as ruas 
em busca de sobrevivência. 

Dado que os computadores estão entrando nas salas de aula revolucionando o 
e ensino-aprendizado, o presente estudo vem propor um uso para a in- 

formática ao encontro dos meninos e meninas d a, atravks de um projeto que 
inclui, desde a sugestão da elaboração de um s e educacional, até sua f3oso- 
fia de implantação no sentido de valorizar estas crianças e ativar suas estruturas 
de pensamento. 



esis presented to COP J as partia1 £ulltime of the require- 
ments for Lhe de 
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upervisor: ProP Dina Feigenbaum Cleiman 
ent: Systems En neering and Computer Science 

stract: 

razil in its search of economic h and technological development has created 
in its social strata, thus le an enormous contingent of street children in 

that nowadays computers are a part of the daily activities in a school 
the tradicional teaching standards, our proposal envisa 

the application of infomatics, by means of a project which includes the tentative 
drafting of an educational software closing implementation of a philosophy enabling 
the valuation of these children and developing their thinking stmcture. 
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O mundo caminha para uma era onde a maioria dos pro 
quaisquer que sejam, tendem a ser informatizados ou automatizados. 
Para que isto se torne possível, há um crescente investimento na pro- 
cura de novas formas de tecnologia juntamente com uma preocupa- 
ção em conscientizar a população frente a esta nova realidade. 

asil é tido como um país com grandes chances de desenvolvi- 
em vários setores. Seu nível de informatizaçáo e automatização 

ainda não alcançou um grau considerável se comparado com os paí- 
ses desenvolvidos. Hoje, já é possível ao cidadão brasileiro a intera- 
çáo com essas novas tecnologias de maneira direta (exemplo: 
Eletronico 24 horas) ou indireta mplo: contra-cheque emitido via 
computador). A necessidade do seguir essa tendência mundial 
fará com que cada vez mais essas formas de interação entrem no co- 
tidiano das pessoas, alterando não só os processos Esicos, como tam- 
bém os mentais e organizacionais. Logo, faz-se necessário e ur 
que se comece a pensar numa melhor forma de preparar a popula- 
ção para esta nova época, pois este caminhamento é imprescindível 
para que o país náo esteja fadado a se atrasar cada vez mais tecno- 
logicamente. 

Concomitante a capacitaçáo tecnológica, o rasil precisa atin 
nível de desenvolvimento humano satisfatório para a sua populqão. 

uando se observa a qualidade de vida da população no que se re- 
fere a possibilidade de acesso à educal;ão, à saúde, ao consumo, à 
higiene, enfim, a tudo o que de fato faz a vida meko 
que está piorando a cada dia que pa Hoje, somos a 
do mundo e no entanto ocupamos o lugar no ranking internacio- 

uando se atribui o cerne das pesquisas a estes indicadores so- 
ciais (COiP6TI rasil é literalmente oito ou oitenta. 
Resumindo os contrastes existentes tem-se, de um lado, um país ten- 
tando crescer e se adiantar tecnologicamente; do outro, um pds cuja 
miséria e fome vêm causando a morte de milhares de pessoas. 

Ainda sob o aspecto social, não se pode de ar de considerar um 
do quadro acima: a existên- 
crianças e adolescentes, víti- 

mas das mais d 



eus lares a rua ou então os 
e pelos seus atos e 

ivos, são frequentemente caracterizados po 
vos tais como, moleque, pivete, trombadlinha, delinqiiente juvenil, mar- 

al, entre outros. A imprensa tem dado muita ênfase ao tema, 
te no que se refere às formas de extermínio 
sar de serem crianças e adolescentes, são 

tes indivíduos viverem e se sentirem como tais, pois desde tenra ida- 
de são compelidos a sobreviver nas ruas de forma semelhante aos 
adultos. Na maior parte d vezes não possuem o direito de estudar 
e escolher o seu futuro. sociedade esquece que esta parcela da 
população também possui sentimentos, desejos e anseios, e não estão 
nesta situação por vontade própria, mas sim d do às condições so- 
ciais em que nasceram e estão sendo criados. esta população in- 
fanto-juvenil não são oferecidas, atualmente, outras saídas que não vi- 
ver ou permanecer nas ruas, realizando pequenos biscates (ven 
em esquinas, furtos, prostituição e outros), ou então em internatos. O 
problema não possui resolução imediata, mas possui uma solução que 
só poderá ser efetivada se se tomar como base a educação e a cons- 
cientização destas crianças em situação de risco. Inserindo-se neste 
contexto, torna-se importante ressaltar que, para que esta solução se 
concretize, não se pode perder de vista o fato desta população pos- 
suir cultura e valores diferentes quase sempre ignorados pela socieda- 
de. 

De forma a encaixar mais uma pedra neste quebra-cabeça social, ou- 
tro alvo de notícias - e que tem merecido muito destaque - é a crise 
da educação rasileira. É cada vez maior o número de ana 
as escolas não estão sendo suficientes para acomodar a população 
que precisa estudar; os professores, com o passar dos dias, demons- 
tram cada vez mais despreparados e com menos conhecimentos; e os 
métodos de ensino adotados são retrógrados. Assim como estes, exis- 
tem outros problemas que destacam a falência educacional brasileira. 

Uma vez descritas essas duas importantes peças do quebra-cabeça e 
ao tentar encaixá-las, observa-se que existe um elo muito forte entre 
elas: a educação brasileira, da forma como está, não poderá a d a r  
a resolver o problema dos meninos de ma. 

este contexto, verifica-se que é necessário lançar mão de ou- 
ativas e procura-se analisar de que forma a tecnologia po- 

de ser útil para ajudar a amenizar este quadro. Se a tecnologia Já 



ançou a olhos vistos na entos, em 
os da medicina e na tr cessamento de 
or que não se poderia investir também no sentido de auxiliar a re- 

solver os problemas sociais existentes? 

or já vem se inserindo no processo educacional das mais 
diversas formas. Experiências têm demonstrado que, através do uso 
desta tecnologia, é possível afetar não só a forma como pensamos, 
mas principalmente sobre o que pensamos sobre nós mesmos. Seu 
uso tem sido amplamente lorado no estudo de como se dá o pro- 
cesso de aquisição do co ento pelo ser humano, e 
ma pode a máquina a d a r  na ativação deste processo. 
uma tela do terminal, podemos ver a imagem do nosso pensamento 
e inferir sobre a mesma, estamos tendo a possibilidade de melho 
nossa capacidade de pensar e render mais sobre as coisas. De 
a estas características é que o computador tem sido visto como uma 
ótima ferramenta no a d o  à educação, pois permite criar um am- 
biente lúdico de aprendizagem onde o aluno é motivado a aprender, 
a questionar e a desenvolver seu raciocínio lógico. 

Considerando todas as dificuldades encontradas pelos meninos e me- 
ninas que vivem nas ruas, o presente estudo tem como objetivo ava- 
liar a possibilidade do uso deste instrumento, dentro de um processo 
maior de educação, no auxílio à ativação das estruturas de pensamen- 
to da comunidade à qual se destinam estas pesquisas, preocupan 

ate de seus valores e com o estudo da cognição humana. 
Para tal é necessário entender melhor quem são estas crianças de 
rua; como se comporta o processo de cognição humana; como estas 
crianças em situação de risco se comportam cognitivarnente; e que ti- 
po de educação estas crianças e adolescentes precisam. 

Resumindo, fundado nos diversos problemas apresentados, a motiva- 
ção que nos levou a pensar neste trabalho partiu das seguintes ques- 

á alguma relação entre as crianças de rua e a tecnologia da 
informática? Em havendo, qual é a ligação que existe entre estes 

ois mundos tão distintos? Como pode então a informática a d a r  
na educação e formação dos meninos e meninas de rua? 

e atingir o objetivo descrito, o trabalho, constando de sete 
apresentará um estudo teórico, fundamentado na 

sobre os diversos assuntos mencionados, e fará uma pro 
do na ligasão dos diversos temas, de como pode a informática ser 
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roveitada pelos meninos e menin 

Desta forma, é importante que, 10 o no primeiro capítulo seja apre- 
sentada a clientela à qual nosso trabalho se que são os meni- 
nos e meninas de rua, e sua o15 ão abordados tam- 
bém como funcionam as instituições que se intitulam correcionais; co- 
mo a educação e a escola têm encarado esta problemática e, por ú1- 
timo, algumas correntes educacionais que tratam deste assunto. 

Já no segundo capítulo será feito um resumo de três correntes da 
psicologia contemporânea, abordando o processo da cognição humana 
e, em particular das crianças de rua. 

O tema infomática e educação será tratado no terceiro capítulo. 
Neste item serão abordados desde a descrição do que vem a ser um 
computador, como surgiu e como chegou ao terreno da educação. Se- 
rão também apresentadas as diversas formas de utilização do compu- 
tador na escola, bem como as críticas existentes quando desta intro- 
dução. as considerações sobre o software educacional são i 
mente encontradas. 

Uma vez introduzido o tema infomática e educação, no capítulo se- 
inte (quarto) será demonstrado um conjunto de técnicas de infor- 

matica que podem ser bem aplicadas dentro do contexto educacional. 
A seleção das técnicas foi feita em função das que consideramos ser 

ande utilização quando da união tecnologia-educação 

No capítulo cinco serão relatadas duas experiências ( istrito Federal 
e ]Rio Grande do Sul) que já utilizam o computador no processo en- 
sino-aprendizagem de crianças na rua. 

Estas etapas teóricas subsidiarão os dois capítulos finais do trabalho. 
Assim sendo, o sexto capítulo apresentará uma proposta de elabora- 
ção de um software educacional que vise considerar todas as questões 

emos serem relevantes para um bom trabalho com es 
crianças de ma. Enfim, no sétimo capítulo serão a resentadas as con- 
siderações finais. Completados todos os elos, estaremos 
contrar a resposta à questão principal que nos motivou es 

e forma a infomática pode auxiliar na e 
eninos e meninas de ma. 



I I 
E m  1975, eram 25 miihões e crianças carentes, sendo que dois 

milhões eram considerados abandonados. Em 1982, 36 milhões de ca- 
rentes (57% da população infantil), com 8 milhões de abandonados. 

oje, 49,6 milhões de carentes (87% da população infantil) e não se 
tem dados reais daqueles que estão abandonados" ( 

4). Há um esencontro muito nde nos números 
ta estimar a a1 quantidade de soas (crianças e jo- 

vens) que vivem nesta situação de risco. "( ...) fica a sensação de que 
não são ninguém. (...)" ( 0,1989,p.39). São vítimas dos 
mais diversos tipos de maus tratos, tendo todos os seus direitos como 
seres humanos privados desde pouca idade, sendo ainda mais 

rem a idade adulta, por serem mo 
ressão máxima da exclusão que os 

ria de ser a oitava economia mundial, posicio- 
que se refere a indicadores sociais, contribuin- 

do cada dia mais para que estes números cresçam desenfreadamente. 
"É um dos maiores exportadores de calqados e grande parte do povo 
anda descalço. orta carne para o mu o e sua população a ela 
não tem acess sua refeição diária. atro por cento dos mais 
ricos consomem 43% das riquezas do país enquanto os 57% mais po- 
bres têm acesso, apenas, a 18%, num desnível cruel e secular" (DOI- 
NAT0,19909p.681). Estes são dados muito importantes quando se tra- 

ão dos menores em risco - a má distribuição de renda do 
país. 

o, como parte inte rante desta sociedade, temos que buscar fazer 
numa tentativa de reverter este quadro. as, o que fazer? 

Não existe nenhuma solução isolada, pois senão tenderá a ser apenas 
deve ser encarada como um projeto 

rno um forte aliado. Neste sentido, 
nosso trabalho pode ser visto como uma fração que pode ser a 

uer projeto que trate desta questão e que queira se va- 
as novas tecnologias. 
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antropológica en 
não cair no senso comum de um alannismo ou sensacionalismo, abor- 
daremos o assunto de forma sucinta para que possa servir de suporte 
à nossa proposta. Para tal foi feito uma revisão da literatura apelan- 
do ora para uma ótica, ora para outra. 

O problema dos meninos e meninas de ma não teve sua ori 
écada e nem em décadas passadas, mas sim "ele é secular e pro- 

porcional em cada momento de nossa história" (LEITE,1990b,p.727). 
Ele é uma herança que recebe s de nossos antepassados, mais pre- 
cisamente na época do Impéri rasileiro, quando não houve interes- 
se por parte da elite do país na educação dos ne os, escravos ou já 
alfopriados para a cidadania. (1990) considera estes seres 
como despossuídos. "Despossu apenas da propriedade, não 
apenas da riqueza, não apenas daquilo que a sociedade pode ofere- 
cer de bom aos seus membros, mas além disso, despossuídos do pró- 

as o autor ainda acrescenta que despossuídos 
porém não coisificados, pois foram eles que, na maior parte do tem- 
po de nossa existência, conseguiram r a riqueza simbólica, cultural 
e civilizacional na qual se encontra asil hoje. Os excluídos de ho- 
je (meninos e meninas de rua) teriam sua origem nos despossuídos 
do século 

Com a abolição da escravatura, ao mesmo tempo em que se começa- 
va um processo de acumulação capitalista, estes milhares de pessoas 
tentavam reconstruir suas vidas - sua integridade perdida, crian 
ra eles um certo padrão de vida. Para S OS (1990), na década 
de 30, no caso do aneiro, o padrão de acumulação capitalis- 
ta preponderou sob ão dos ex-escravos, criando o 
exclusão que se encontra hoje na nossa sociedade. No e 
último continuava a existir na forma e economia informal. 

Numa sociedade capitalista, em que as relações estão basea 
propriedade, o que arante a continuidade dos modelos de 
a introdução de su idéias de que através de rendimentos se tem 
acesso ao consumo e à riqueza individual. Só que ao mesmo tempo 
em que estas nogões vão tomando corpo, não cria condições 
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a neste sentido é de 
que irá tomar como fonte de reprodução da força de trabalho, não 
excluindo porém o afeto entre os seus membros. 

É através da vida em família que iniciamos o nosso convívio com as 
as sociais fundamentais que devem ser aprendidas; 10 

dizer que é a nossa primeira forma de socialização. "Gomo a familia 
busca se reproduzir tal qual o modelo, nada m 
ou jovem, que o destino traçado previamente" ( 

Como descreve P SETI3 (1985), os herdeiros da tradição operária 
que hoje se encontram empobrecidos e sem condições de acesso ao 
trabalho socialmente reconhecido, constituiram as famílias desorganiza- 
das, restando aos seus filhos iniciarem-se nos '%iscates, vivendo o 
mundo da rua, aprendendo estratkgias novas de sobr 
alternativas para a vida numa sociedade como a nossa, visto que em- 

o para todos e iguais oportunidades não existem" (p.19). 

"Ocone então que a organização estrutural da família, tanto em ter- 
mos de desempenho de papéis, quanto de fungões i eológico-normati- 
vas, assume nestes aproveitar todas 
as oportunidades d s, que as práticas 
e vivências diferenciais 

1980,p.65). Consequentemente, o que acaba acontecendo é a 
"ida total" da criança para a ma. 

Tem sido uma constante encontrar na literatura, a des 
liar como causa do enorme contingente de crianças 

como estes demonstram o quanto a sociedade, ao não 
arantir o cumprimento do seu dever, transfere a culpa pa- 

ra estas famílias pobres e, t ém, que o padrão adota 
ue vem a ser es é uma famíía de classe 
levando em con ria em que vivem milhões 

e pessoas. Em seus estudos, 0) coloca que são as 
circunstâncias e as práticas solucionar seus problemas 
que definem os padrões de 

8 que estamos vivencian o no país hoje, é um verdadeiro caos so- 
tante todos os fatores que levaram à formação desta ca- 
lizada da população, existem sérios problemas com rela- 
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trabalho e na es- 
m correcionais 

e que possuem como objetivo a recuperação desta camada da popu- 
lação. 

(1990), a procedência de toda esta crise reside no fa- 
ser uma nação inconclusa. Portanto, como solusão para 

a questão dos excluídos, deve ser concluída. Isto ocorre devido ao ca- 
ente ser contra o povo brasileiro ao invés de ser a favor. 
alismo que gera sem cessar o excluído" (p.704). O autor 

afirma que é preciso converter este capitalismo em um capitalismo 
bom, que ao mesmo tempo em que explore o povo, o inclua em seu 
projeto civilizacional. Todavia, "o fato de se contar, de se de r 
como tudo isso comesou não es ota a explicação da coisa" 
TOS,1990,p.702). 

Esses jovens, como apresenta LEITE (1990a), são andes atuantes 
da qualificada economia invisível, por sobreviverem de atividades con- 
sideradas emer nciais e/ou ma ais, tais como: biscates, traficância, 
pequenos furtos, prostituição, venda de diversos tipos de produto, en- 
tre outros mais. 

"São aqueles que, historicamente vistos como "delinquentes" e com 
"comportamento anti-social", são considerados "culpados" por reinven- 
tarem a cada instante formas de sobreviver numa sociedade totalmen- 
te hostil a suas presenças. São jovens meninos e meninas que não 
têm família conhecida, dela foram expulsos ou se auto-excluiram por 
não corresponderem ao perfil desejado. Vivem nas mas, não tendo 
nada que rekrencie suas existências à sociedade a que pertencem: 
ser presos ou morrer, para eles é apenas uma questáo de "falta de 
sorte". Demonstram sempre uma postura de irreverência e total des- 

elas instituições por onde passam" (LEITE,199Qa,p. 

ste uma diferença entre o que vem a ser meninos e meninas DE 
rua e NA ma. O DE rua é uma criança cuja referê 

a, e que na rua construiu um 
milia especial, que é uma 

tem um idioma próprio 
revive na calçada" ( 
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o sustento da 
carentes em 

todos os sentidos e oriundas de f a d a s  pobres. Apesar de estatistica- 
mente o número de crianças de rua ser bem menor do que o na 
rua, é nas crianças de rua que nosso trabalho irá se deter. 

(1990), são várias as imagens, a1 mas vezes con- 
traditórias, que tentam definir a realidade dos meninos, que sáo 
tas como verdades absolutas e sem história, fortificando desta forma 

reconceito. No artigo, ela detem-se em apenas 
O e OW. 

Considerar o menino como vítima, por mais que saibamos que eles 
são frutos de uma série de injustiças sociais, si ca torná-los pgssi- 
vos diante da possibilidade de alterar qualquer 

ca aproro'má-10s da condição de "coisas", ou seja, não considerá- 
10s como seres humanos capazes de construir sua própria história" 
(p.650). Entretanto, muitas vezes é o próprio menino ou menina 
que reforça esta imagem, para que dela possa tirar a1 

É senso comum considerar a população pobre em geral, e os meni- 
nos de rua em particular, como içosos, ociosos, promíscuos e 
propensos ao crime, o que leva gem do menino vadio. Esta 
imagem tem sua origem no século quando optou-se pelo traba- 
lho imigrante ao invés do trabalhador nacional (negro e escravo) por 
considerar que este último encarava a liberdade como o não-trabalho. 

as, seu ideal de liberdade não era se transformar 
or assalariado de forma padrão, mas sim em um 

trabalhador com a possibilidade de servir a quem quisesse ou onde 
esse ser autônomo. Este ideal era por muitos encarado como 

uma rejeição ao trabalho. 

A imagem do menino ameaçador, apesar de não ser recente, é cada 
vez mais presente entre nós, fazendo com que o contato de seu 

o e o nosso se torne inviável. "Defensores de um mundo que 
possui uma fachada higiênica e que se diz racional, nós nos sentimos 
ameaçados não só pelo peri o de perder nossas proprieda 
pela sujeira, irreverencia, importância do ara a comunica@o, 

um outro universo cultural" ( SJ99Qp.652). Desta 
e-se pensar em muitas das atitudes agressivas como uma 

resposta de nosso 
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hoje, de forma constan- 
a. Por menor se entende sempre uma criança 
enos de 18 anos, de preferência de cor ne 

proveniente de família pob abandonada ou delinquente, para quem 
os efeitos da lei estão 1 es de serem positivos. Já 
(1990) pensa no efeito emocional de uma criança ser reduzida a me- 
nor, das necessidades básicas sociais e não só as materiais não serem 
supridas. 

"Nem toda criança ou jovem é meno é aquele que em de- 
corr$ncia da marginalidade social se e de acordo com o códi- 
o de menores, em situação irre ,1985,p.37). 

ora, só foram vistos as imagens negativas e os estereótipos 
criados numa tentativa de enquadr desenquadrá-10s 
da sociedade. A partir de sua e S (1990) coloca 
que os nossos meninos de rua e tantes dessas im 
sendo que podem eventualmente materializar cada uma delas e 
mentos próximos. "No fundo, são a entes de sua própria história que 
procuram a todo o momento a felicidade que têm direito" ( 
Diante de tantos massacres vivenciados, acabam por introjetar estas 
imagens estigmatizantes que a sociedade possui deles, se enxe 
como aquilo que espera que eles sejam: um criminoso. Por conse- 

inte, mesmo que não o sejam, ficam restando apenas os fatos que 
os comprovem como tal. 

Não podemos nos esquecer, todavia, que eles também são seres hu- 
manos e, como tal, possuem sua forma de ser e de ver o mundo, 
seus desejos e vontades, seus sentimentos, suas esperanças, expectati- 
vas, revoltas, traumas, incertezas, isto é, suas características que lhes 
são peculiares devido ao tipo de vida que possuem e que os possibi- 
lita por várias vezes conseguir transformar suas vidas na rua em mo- 

razer e emoção. 

ara a elaboração destas possíveis caracteriza co- 
trabalhos de BC), 

- 
(1) Sugere-se a leitura do romance Capitães de Areia de Jorge Amado. 
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órias. Ao mesmo tempo em 
eraria de uma criança (como 

abalho), possuem vontades 
iro soltando pipa). "Os 

rotos logo assumem estilos de vida provisórios e intemalizam a no 
de que têm de assumir a responsabilidade da família e de si pró- 
prios, desempenhando papéis para os quais não estão prepara 
dekando de vivenciar a própria fase da Mbcia  e da adoles 

1987p58). Eles são vítimas de uma violência da 
qual não estão preparados. 

resist%ncia e a a essividade apresentadas por eles, é uma forma 
alvez até inconscie de demonstrar sua exclusão da história coletiva 

deste país. Eles estão sempre em estado de alerta e a qualquer mo- 
mento podem reagir a ssivamente unicamente pela desconfiança re- 
sultante de experiências anteriores. A priori, não acreditam em nín- 

ém e em nada, pois suas experiências passadas demonstraram que, 
maior parte das vezes, as pessoas que os procuravam para propor 

ajuda, estavam querendo se promover ou tentando aliviar a culpa 
que sentiam, ou ainda mesmo levá-los para os internatos. "O compor- 
tamento desses meninos nas ruas, o ado nas senzalas e nos qui- 
lombos, que tanto atormentavam e entam as autoridades, ate- 
morizando a sociedade, e que já foi encarado como problema de se- 
gurança nacional, hoje tende a ser visto como uma patologia, associa- 

a à criminalidade" (LEITE,1986,p.54). ado à descrença, existe um 
imediatismo que pode ser justificado pela falta de visão de futuro, já 
que morrer ou viver é apenas uma questão de sorte. 

Como descreve (1980), os meninos e meninas de rua 
não usufruem d e vida de crianças e adolescentes prove- 
nientes das famílias com melhor poder aquisitivo, por estarem com- 

rometidos com a sua posição social, assumida desde o nascimento. 
ara eles, não existem muitas opções de escolha, e a sua experi 

de vida acaba por fazer com que o seu futuro não vá muito além 
do presente. "O projeto de vida dos meninos de ma representa o 
seu modelo presente de solução de vida, ao invés de uma aspiração 
por algum tipo ivo ou realização" (p. 

em com o lar e vão para as mas unem-se a outras 
pessoas que se resentam nas mesmas condições, devido a uma ne- 
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tilhar experikncias de vida. "No se 
mais malandro forem, mais respeitados serão - isto é, quanto melhor 

para enfrentar as situações difícei 
os possuem se 
que fazer. D 

dualismo e competitividade) 
rantidas a sobrevivência e 

mesmo tempo serve como rede de co- 
intercilmbio de informações, de interesse e 

omo forma de fugir da fome e do triste co- 
tidiano, se utilizam da cola de sapateiro. sim esquecem o vazio e 
penetram em um mundo que não é o seu. 

ua forma de comunicação também é muita agressiva e violenta. En- 
tre si identificam-se normalmente através de apelidos pejorativos de- 
monstrando um forte estigma, possivelmente como forma de reprodu- 
ção da maneira como os ó 60s repressores o fazem. Outra possibili- 
dade que pode justificar es fato é a própria falta de conhecimento 
da sua verdadeira identidade pessoal, ou até mesmo preservação da 
mesma corno medida rança. Com o mundo se comunicam 
através do palavrão, do pedaço de pau, da pedra e até mesmo de 
armas de ataque e defesa pessoal. 

Outras características são a curiosidade e a pre ça de cumprir as 
responsabilidades com uma certa continuidade (observação feita atra- 
vés do trabalho da Escola Tia Ciata). e aparecer algo melhor para 
fazer do que suas obrigações, por exemplo ir a praia, eles o fazem 
sem se preocupar com o resto. 

A astúcia e a sagacidade são utilizadas como forma de sobreviver e 
de se apropriar daquilo que é proveitoso para eles. Desta forma, 
sentirem-se vítimas - para que as pessoas tenham pena - só é bom 
quando lhes interessa. "Percebem claramente a diferença entre rece- 

omar. Receber si ca um ato passivo e de submissão. To- 
mar signi£icando um ato ativo e de participação. Tailvez por isso, "fur- 
tem" nas ruas: "É muito mais divertido do que pedir esmolas!" 

ade é algo muito marcante nesses eninos e meninas e 
erada a caracterís ica mais importante. Criativi 
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a como estamos acostumados a ver, 
rem formas de "burlar" a m 
dade, neste caso, está li ada aos valor 

tivos que buscam para preservação da sua vida, valores 
tinguem com a fome, a oença ou a morte" (L.EITE,l 
criatividade os torna t m muito originais. Como ilustração, pode- 
mos citar os meninos de rua que se localizam em frente à universi- 
dade elém do Pará. Por elém ser uma cidade que 
chove muito e praticamente todos os dias, eles inventara 

arda-chuvas como forma de anharem um trocado. 
a chuva, esperam as pesso sairem de seus carros para as 

acompanhar até a porta da univer 

Joãozinho Trinta, em recente forum sobre o tema meninos de rua 
(março de 1991), se referenciou a estas crianças como dotadas de 
poderes extra-sensoriais pois, ao furtarem, conse em se comunicar 
somente através do olhar. 

o sentirem que estão por a a maioridade, começam a se preo- 
cupar com a sua qualificação ssional, pois almejam se inserir no 
mercado formal de trabalho. Porém, uma vez que tiveram privados 
seus direitos básicos (educação e profissionalização), esta inserção se 
torna muito difícil, tornando-se adultos mar alizados, desempre 

ados, reproduzindo a situação e os originou. 

Estas crianças, vítimas de um sistema econômico concentrador e ex- 
cludente, não desejam piedade, mas sim seus direitos restabelecidos. 
Ao invés de campanhas humanitárias que servem apenas para alívio 
de consciênci verbas públicas uerem ter o di- 

que lhes é ne O possuem acesso 
ao trabalho e à escola, entre outros. Ao furtar, instintivamente, recla- 
mam à sociedade um direito que lhe é tomado, e não um favor, 
uma esmola que lhes classifique como minoria e subcidadãos. 

cupação da Sociedade ira com relação ao destino e 
ção dos meninos e me a antiga, nunca foi 

pessoa para a haviam sido 
rantir sua própria segurança. 
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lema data mais ou me- 

scravos foragidos de senzalas 
ou filhos de escravas, abandonados na esperança de que crescessem 
limes. 

e então, foram vários os tipos de internatos que sur 
nomes, tais como, reformatórios, institutos disciplinares, preventórios, 

onais e outros, já nos mostra um indício do seu real 
im, as solugões apontadas para retirar o "menor" da 

ma  sempre foram li adas ao "internamente" desse "desvalido" em es- 
colas correcionais. Hoje, apenas o que mudou no atendimento à 
criança pobre foi a forma de organização e cooptação da opinião pú- 
blica para a aceitação das ins tuições. Sofisticou-se a 
ministrativa, criaram-se empre s para especialistas c 
assistentes sociais etc., modernizou-se o iscurso oficial, mas os objeti- 
vos continuam os mesmos e dois séculos atrás" 
Esses objetivos são somente retirá-los da rua, da 
vista da sociedade, ao invks de dar-lhes chance de contribuirem para 
a instituição de urna nova sociedade. Desta forma, o que existe 

enas um escamoteamento do problema. A sociedade quando não 
quer saber, então aprisiona. ' criança, como o índio, o ne 

nagem da máquin política. Portanto não existe 
regime político, ela está, como o velho, o desviante, e a 

louco, mais próxima do animal do que do ênero humano. É feita 
para ser observada, classificada, avaliada, jul 
da" (L0 ,199O,p.9). 

análise realiza 06 (1990) de sete internatos que inte- 
ram uma fundação filantrbpica na periferia do o de Janeho, 

exemplifica bem a situa~áo. Estes se propõem a atender desde re- 
dm-nascidos até jovens de 1 que ela ]pode observar em co- 
mum foi a disciplina, a mes eterminismo, o não reconheci- 
mento e a vitória da morte psicológica. 

No internato, a disciplina se refere ao cumprimento de normas, horá- 
rios e ativida es. Os internos eventualmente podem escolher o que- 
rem do seu dia a dia. Não Ihes são dadas chances de se expressa- 

nde com a não-comunicagão e não 
a troca" (p.58). 

verbal por meio quentemente to da. A comunicação 
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no que se re 
e descoberta de seus potenciais. 

Nota-se que as crianças ao brincarem, por muitas vezes repetem o 
tratamento recebido pelas "tias", principalmente no que se refere à 

brincarem ao ar l h e  estão sempre sendo vigiadas, pa- 
ra não sairem do espaço delimitado pelas "tias". 

"Se o mundo onde a criança vive lhe dá a oportunidade de brincar, 
então lhe está oferecendo a oportunidade de in ividuação, de se tor- 

s no internato, como estamos vendo, a individualidade 
homogeneizada, então o brincar é 

ser limitado, impedido, barrado" (p.78). Devido ao 
criativo é que ele é proibido. Desta forma, é a 
sério do adulto que se sobrepõe o tempo todo ao mundo da criança, 

o da brincadeira, da imaginação, de arriscar a desco- 
"tias" o tempo todo parecem evitar o confronto com 

todo o processo lúdico das crianças. Estes fatos também podem se 
enquadrar no ideal de disciplina da instituição que qualifica qualquer 

ressáo da criança um pouco diferente como um ma 
mento. Outro fator importante é que pelo fato do jogo 
autonomia pro essiva, ele não serve aos interesses institucionais, pois 
não permite o agrupamento e controle das crianças como "massa" in- 
diferenciada. 

Com relação à escola, o ensino formal é dado por professoras do es- 
tado ou município, conforme o convênio realizado. Os prédios onde 
funcionam são de propriedade da fundação e esta é obrigada a rece- 
ber também alunos da comunidade. 

"A escola poderia ser uma instituição iferenciada, com suas re 
normas próprias, onde o interno pudesse experimentar um outr 
de funcionamento institucional e escapar da autoridade única do in- 

as esta não é a realidade. Portanto, em relação ao aluno, 
a autonomia relativa da escola não representa um bene 

A escola acaba agindo como mais um elemento estigmatizador para 
o aluno interno, pois está sempre tentando provar ao mesmo que ele 

e devido a falta de inteli ência, interesse e ca 
atenção. Esta não ossui o intuito de oferecer ao interno um bom 
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o sua inserção no o. 
onceito em relação ao interno. Ele é wnsi- 
ado, não aproveita aquilo que o internato 

lhe oferece de ado para que possam estudar e melhorar seu 
nível de vida. faz uma ressalva que existem também profes- 
soras que, individualmente, co m fazer um bom trabalho. É 

ande o número de repetência destas escolas. 

em uma idade mais avançada, são oferecidos a1 
alizantes, tais como torneiro mec$nico, serralheiro, mar- 

ceneiro, eletricista, ajustador mecânico, compositor ( &fica), impressor 
áfica), mecânica de auto, solda de oxiacetileno e solda elétrica. O 

era que com estes cursos, embora não tão 
, forma o aluno para trabalhar como "aju- 

de acordo com suas declarações, foi ob- 
servado que o objetivo destas oficinas, ao invés de ensinar, é aquietar 
os alunos, discipliná-los e assujeitá-los. 

ua preparação para o trabalho externo está voltada para que se sin- 
ta sempre desvalorizado, explorado, submisso, não tendo com isto ne- 
nhuma voz ativa na participação dentro da sociedade. Neste sentido 
é que o processo de desligamento do interno (18 anos ou quando 
termina o 20. au) é preocupante para a maioria dos alunos. A dis- 
t$ncia da família também é outro fator preocupante. 

uanto ao que desejam no futuro, a maioria almeja ingressar nas 
adas, por oferecer segurança e estabilidade. A carreira 
ém funciona como um anti-estigma, pois os alunos sabem 

da dificuldade de encontrar emprego devido ao fato de serem ex-alu- 

preocupação existente ao se desligarem da escola não recai só so- 
re o ensino formal oferecido, como também sobre o ens 

sional, mas principalmente sobre o tipo de organização 
instituição total que torna o aluno dependente e sem qualquer conhe- 
cimento da vida social. 

ma outra opção encontrada, para quando não conse 
ciação no traba , é a vida do crime, que é encar 
como um não oveitamento das oportunidades 
salvá-lo da delinquência. 
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Gomo conclusão, serva no "aten 
ituciond é fonte de ca- 

nvolvimento e estmturação 
como objeto, com stos bruscos, 

na pressa do atendimento "eficiente", desconhecendo-se o mal que tu- 
do isto pode lhe causar. Não há lugar para as necessida 
duais, muito menos para as suas demandas." 

O modo de atendimento não favorece o desenvo 
ção do próprio corpo e do sentimento de si mesmo, não favorecendo 
seu bom desenvolvimento psicomotor e cognitivo. Não é favorecido 
também o desenvolvimento da lin onomia e da capaci- 

e iniciativa. O atendiment untamente com uma 
orosa e punitiva não favorecem o desenvolvimento físico 

e mental da criança, a constmção 
de se constituir enquanto sujeito. 
sistema favorece o desenvolvimento 

á um atraso escolar si cativo e uma péssima preparação para o 
mercado de trabalho. 

rasil, existem milhares de instituições espalhadas, de todos os ta- 
manhos e credos, cujas práticas desumanas e ultrapassa 
realidade. "Em comum, função que não 

spensário, asilo e 

A educação no oente e não se tem a curto prazo notí- 
cia de um remédio que possa curá-la. A doença está atingindo a to- 
dos os seus órgãos e a questão escolar ilustra bem esta situação. 

ém da validade dos métodos pedagógicos empr ados nas escolas, 
discute-se também sua atuação enquanto instituiç destinada a e 
cação formal e a preparação do in ivíduo para o mercado de traba- 
lho, bem como seu p e1 como fator de mudanças sociais objetivando 
uma sociedade mais justa e 

"a escola ensina a conviver com o 
a a criança aprende a 
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rarquia, crian 
agão da sala de aula em file 

professor, faz com que o mesmo 
professor é a 
, é sua posiç 
antir a sua autoridade. 

uando este tipo de reflexão é transferido para as escolas de classes 
sociais de mais baixa renda, fica mais fácil constatar o quanto estes 
métodos são re ados, e o quanto são usadas traduções de livros 
importados que levam em consideração o ambiente sócio-cultural 
da criança. Ela se depara com uma realidade totalmente 
sua vida diária, e isto se torna mais patente quando se e 
cuja maior parte do seu te O permanece na rua em 
breviv6ncia. Por exemplo, p ríamos citar as cartiihas u 
o processo de alfabetização, um saber pré-fabricado e imposto; os va- 
lores de bem/mal, honestidade/desonestidade, que são referenciados 
pelas professoras, e que possuem um signfícado relativo e circunstan- 
cial para estas crian~as; e a exi cia de comportamentos muito além 
de sua conduta diária. Fora ns professores que trabalham nos 
meios populares, são poucos aqueles que realmente conhecem o que 
acontece no dia-a-dia deste sistema educativo, isto é, o porque da 
criança já che ar cansada na sala de aula, a razão dela não possuir 
material, o motivo pelo qual elas chegam com fome, entre muitas 
outras situações. 

Uma outra questão a considerar é o procedimento das mães em re- 
lação aos filhos que v para as escolas. Embora desejem 
frequentem para ser ém na vida, os solicitam para o 

as tarefas diárias de sustento à família. sim, enquanto as crian- 
ças menores ainda conseguem manter um vínculo entre a escola e o 

m mais perto da família, os adolescentes acabam 
r, em virtude de inúmeras rações diante dos 

maus êxitos. Por conseguinte, são incita 
de ação que conseguem nas ruas. 

uando o menor abandona a escola, e com ela o projeto, seja qual 
au de escolarização atingido, ele não possui conhecimento ou 
ão que lhe permita satisfazer suas necessida 

mo as tentativas oficiais e articulares de ensino profissionalizante 
frustram as expectativas dos alunos porque partem de modelos 
gógicos previamente criados, que não levam em conta as necessi 
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es que podem ser 

(1981,p.7) coloca que é preciso "dar a nós mesmos e 
ao país a nossa própria resposta : uma resposta que nasça da análise 
e reflexão da nossa realidade cotidiana. É hora de abrir os olhos e 
de elaborar nossa própria escola do jeito que está, 
não apenas não conseguirá modificar a estrutura social 
pior do que isso, geralmente a co a e a sustenta reforçando o 

s meninos e meninas. 
o dos opressores que, de acordo 

deste constante controle, pois 
quanto mais controlam mais transformam os oprimidos em "coisa", 
em algo que é como se fosse inanimado. "Na medida em que, para 
dominar, se esforçam por deter a ânsia de busca, a inquietação, o 

de criar, que caracterizam a vida, os opressores matam a vida" 
WE,1988,p.47,a). 

Embora (1981) estivesse se referenciando ao caso ar- 
gentino, suas considerações se encaixam muito bem com a realidade 
brasileira. Por esta razão, apresentamos a seguir a1 
flexões referentes à instituição escola: 

. A escola trata todas as crianças i almente, ignorando que estas 
já chegam com diferentes possibilidades devido ao ambiente onde vi- 
vem e viveram, de suas eriências passadas, de sua alimentação 
desde o nascimento e dos estímulos intelectuais que receberam ou 
não. 

. Anda que existam casos particulares, onde estas situações não 
aconteçam, na maioria das vezes existe uma correspondência quase 
que direta entre o rendimento do aluno e sua condição sócio-econô- 

. A própria escola não é igual para todos. Enquanto as 
as pela elite oferecem o que têm de melhor, as frequenta- 

das pelas crianças das cama as mais pobres da opulação não afere- 
cem sequer condições 

. A orientação vocacional entro de uma sociedade classista como 
a nossa, é totalmente incoerente e falsa, pois 6 o meio em que se 

ue tende a incidir na escolha rofissional. Aqui cabe acrescen- 
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tar que a cul nos tipos de oficinas ofereci 

quase que induzindo que estas crianças não possuem chanms de se- 
rem nada melhor. Por que não colocá-las mais perto da tecnologia? 

ais perto da modemidade? a) assinala que são os 
opressores que se apropriam da ciência e tecnologia 
como instrumento de suas finalidades que são a h s i a  pelo domínio, 
o desejo de amoldar os oprimidos a seus padrões e a seus mo 
vida. A nosso ver, esta afirmação vem confirmar que a tecnologia 
não tem servido ao interesse das classes menos privilegiadas. 

Dentro deste contexto, existem outras análises que tentam explicar o 
problema do fracasso escolar destas crianças oriundas de famílias po- 

nos estudos de W & 
(1988), podem ser resumidos os se- 

guintes pontos: 

. O fracasso da escola como consequência do fracasso do indivíduo. 
qui são apontadas as mais variadas deficiências entre cria 

ambientes desfavorecidos que podem ser tanto de natureza 
como de ordem afetiva e social. Como exemplo, tem-se: o problema 
de ordem biológica (alimentação e saúde), condições de moradia, di- 
ferenças culturais que obri am as crianps a realizar um 
ço para se desenvolver m mundo que não é o seu, 
passadas, etc. 

. Fracasso de uma classe social. Os que su rem esta análise 
crêem que diante da situação social e econômica das classes baixas, 

s membros que não valorizam a educação. Os per- 
lação de mais baixa renda não atribuem um valor 

prático à educação, uma vez que é muito mais necessário o trabalho 
os a £im de contribuirem com o sustento da casa. Este 

fracasso não é tido pois, como um real fracasso, uma vez 
fracassar em um objetivo é preciso almejá-lo. 

. O kacasso e um sistema social, econômico e 
uma seletividade do próprio sistema. As escolas, por formarem apare- 
lhos ideológicos do estado, acabam reproduzindo a estrutura de clas- 
ses existentes. Isto se dá pela disseminação da ideologia da classe do- 
minante e pela conservação aixa nos níveis educacionais 
inferiores. 
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Não foram somente estes educadores que trataram da questão de 
andonadas e educação popular, mas talvez tenha sido a 

artir deles que muitas teorias puderam ser revistas, aliado ao 
e terem impulsionado uma nova forma de pensar a educação. ( 

É raro encontrar pessoas que estejam das à educação e a movi- 
mentos populares que não tenham o falar de Paulo Freire e 
suas idéias. A questão central abordada por ele são os oprimidos e 
uma possível pedagogia ue possa fazer com que tenham condi~ões 
de refletir, de se descob e de tornarem-se sujeitos de sua própria 
história. A criança de rua pode ser considerada como oprimida ao 
mesmo tempo em que os opressores querem "coisificá-las". Enquanto 
oprimida, ela precisa ur ntemente de uma peda ogia que a respeite, 
que creia nela e que a torne um homem livre. Esta liberdade, deve 
ser uma conquista e uma busca eterna. "N m tem liberdade para 
ser livre: pelo contrário, luta por ela p ente porque não a 
tem" ( 

Paulo Freire propos um método de educação que pode ser um ins- 
trumento a mais no trabalho dos homens, transformando este que aí 
está. Seus pressupostos são de que ninguém educa ninguém e nin- 
guém se educa sozinho. A educação é um ato coletivo e não pode 
ser imposta, sendo assim uma tarefa de trocas entre pessoas. O ho- 
mem deve ser o sujeito de sua própria educação e não o objeto de- 
la. Paulo Freire também é contrário ao que denominou de educação 
Ybancária", ou seja, o despejo de quem supõe possuir o saber, sobre 
aquele que foi obrigado a pensar que não possui nenhum. 

rimidos de tanto ouvir falar que são incapazes, i 
s, enfermos, indolentes e que não produzem de 

tos, acabam por se convencer de que são rea ente incapazes. Isto 
pode ser observado no tratamento que se dá às crianças de rua, 
quando querem tentar criar imagens para elas de vadios, preguiçosos, 
entre outras. 

- - -  ~ --- ~ 

(3) Sugerimos a leitura do livro Aventura Pedagógica de AntBnio Carlos Gomes da Costa, devido a ex- 
periência de trabaiho na Escola Barão de Camargos, em Ouro Preto, uma unidade da FEBEM-MG que 
abrigava tanto meninas ditas de conduta anti-social leve e grave, como adolescentes infratores, e tam- 
bém como outras simplesmente carentes ou portadoras de problemas mentais. O interessante nesta ex- 
periência, & que, alQm do autor narrá-la de forma didática, ele se utilizou como base para a reeduca- 
ção das meninas, a pedagogia de Makarenko mesclada com idéias de Paulo Freire. 
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ucaçtio, como pr 

o à tomada de cons cia real e vivida pelo 
aluno. Para que exista a conscientização é preciso que haja o ato 
ação-reflexão (práws), devido a esta unidade dialética constituir o mo- 
o de ser ou de transformar o mundo que caracteriza os homens. 

Desta forma seu método de educação foi construído em cima da 
idéia de um diálogo crítico e libertador entre educadores e e 
dos, cujo conteúdo pudesse variar de acordo com as condições histó- 
ricas e dos níveis de percepção os oprimidos. Neste diálo 
sempre partes de cada um no outro e não p começar pelo edu- 
cador trazendo o que sabe para o educando. im, ele só se torna 
possível quando se rompem com os esquema verticais da educação 
para que então sejam superadas as contradições entre educadores e 

avés desta superação não existirá mais o educador do 
educando ou o educando do educador, mas sim educador-educando e 
educando-educador. "Desta maneira, o educador já não é o que ape- 
nas educa, mas o que enquanto educa, é educado, em diálogo com o 
educando que, ao ser educado, também educa" ( 

rela@es educador-educando, dentro ou fora da escola, são funda- 
mentalmente narradoras ou dissertadoras. A realidade quando falada 
se torna estática e bem comportada, sendo muitas vezes alheia às ex- 
periências do educando. A palavra se torna apenas um som, ao invés 
de demonstrar sua força transformadora. O que Paulo Freire preten- 
de é que através da palavra, além de instrumento utilizado na apren- 
dizagem da leitura e escrita, possa ser também instrumento que faça 
com que os oprimidos reflitam sobre suas vidas. 

começa na busca do conteúdo pro ático que não pode 
oação ou im çáo, mas sim 

sistematizada e acrescent ao povo daqueles ele 
es de forma desestruturada. Assim começa-se uma pesqiai- 

sa para descobrir o universo da fala ltura dos educan 
pesquisa, "o que se "descobre" com ntamento não são homens 
objeto, nem é os pensamentos-lin 
das pessoas" ( 

As palavras encontradas confi ram o repertório de símbolos através 
os quais os educandos passarão para as etapas se 
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ue são a leitur 
que a retraduz. 
si os sinais de suas vidas que apontará 

ra questões a serem discuti 
o efetuada por meio de uma metodologia conscientizado- 

ra, introduz ou origina a introdução dos homens numa maneira críti- 
ca de refletirem sobre o mundo. O po deve sentir que o trabalho 
é o de problematizar a sua realidade social. 

Em se tratando da alfabetização, esta deverá se dar como consequ 
cia de uma reflexão que o oprimido inicia sobre a sua própria capa- 

de refletir. O homem "aprende a escrever a sua vida como 
autor e como testemunha de sua história" (Prefácio I- 

render a ler é aprender a dizer a sua própria pala- 
vra que é criadora de cultura. 

karenko, educador nisso dos anos 20, tinha como meta 
homem novo através da Educasão Social. Em 1920, 

aceitou a proposta de organizar, na Ucrânia, sua primeira colbnia 
d m  Gorki) para crianças abandonadas e jovens delin- 

quentes. Esta era uma dentre as várias colônias que sur 
época em consequência das ares de crianças que fi 

Guerra Imperialista ndial (1914-19 e da Guerra Civil 
). Seus fundamentos eram: utilizar o nde potencial edu- 

cacional do "coletivo", combinar de forma contínua e coerente a ins- 
trução escolar com o trabalho produtivo, e confiar, exigir e respeitar 
rigorosamente a pessoa do ed cando. Um dos pontos básicos para a 

dos seus jovens d s "distorcidos" era ignorar suas histó- 
as. Seu trabalho é uma importante contribuição para a te- 

oria e para prática do sistema da educasão comunista. 

Logo nos primeiros meses de colônia, em busca de uma verdade, leu 
vhrios livros sobre pedagogia chegando a conclusão de que "( ...) não 
existia nenhuma ciência nem teoria nenhuma, e que a teoria tinha de 

raída da soma total dos fenômenos reais que se desenrolavam 
diante dos meus olhos. No comeSo eu nem sequer compreen 

lesmente vi, que eu preci a não de fórmu as liwescas, as quais 
aplicar aos fatos a, mas sim de uma 
iata e uma ação nã 
1). Em outras palavras, achava que o método educativo 
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ro da colonia não se emp ejorativos, tal como 
quentes", mas sim "deficie rais". Segundo akarenko, não 

existiam delinquentes especiais, mas sim pessoas que cairam numa si- 
tuação difícil. Na sua concepção, qualquer criança normal que se en- 
contrasse na rua, privada de auxílio, sociedade, coletivo, amigos e 
com os nervos desfeitos, iria acabar por se comportar tal qual seus 

dos de delinquentes). 

O trabalho dos educadores se dividia em plantões, e sua participação 
era real, em todos eles, nas oficinas, no preparo da lenha, no campo, 

6,p.103) "o importante é que o educa- 
dor deva ser um organismo em função activa cuja actividade deve ser 
constantemente orientada para o trabalho educativo." 

empre defendeu a idéia da criago de um coletivo vi 
e motivado. Exigia a educação um ser humano resistente e forte, 
que em função dos interesses coletivo pudesse também executar 
trabalhos desa dáveis e tediosos. Não era possível basear toda ins- 
trução sobre o interesse, pois nem sempre a educação do senso de 
responsabilidade e do dever eram compatíveis com os interesses da 
criança. Na sua concepção, a iniciativa só aparece quando existe uma 
tarefa e a responsabilidade pelo seu cumprimento. Uma coletividade 
teria que ter um objetivo, caso contrário não conse iria encontrar 
algum método para a sua organização. Era preciso arriscar e acredi- 
tar na pessoa do educando, bem como colocá-lo diante de tarefas di- 
fíceis, nas quais poderia vez ou outra fracassar. 

O trabalho dos colonistas era dividido por destacamentos. Possuia 
seus comandantes que no começo eram nomeados por 
qual sempre os convocava para reuniões denominadas "soviete de co- 

es". Depois eram os próprios colonistas que nomeavam os 
comandantes. 

As aulas dadas em sua escolas ajudaram a muitos dos colonistas a se 
cativamente na cultura política. Com orgulho, eles se 

assumiam como pro etários, e mesmo que trab assem intensivamen- 
no trabalho agrí a convicção que outras ativida- 

im, trocar modestos i eais de sapa- 
o no Rabfak (facu ades obreiras) não foi muito 

o momento em e os colonistas se convence- 
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Na concep$o de arenko, o termo "recuperado" não podia ser 
entendido tão fo nte como o era na cidade. 0, ne 
reeducar o colonista de uma nova forma, para que e 
além de se tomar um membro inofensivo e não-pe 
de, se transformar "num ativista atuante da nova era." Ne 

o básico que deveria ser adotado para a reeducação dos de- 
linquentes consistia em ignorar por completo seus passados e crimes 
cometidos. 

Em suas coldnias haviam diversas oficinas: artes, mural, teatro, banda, 
etc. Segundo akarenko, a organização destas atividades extra-escolar 
e dos clubes deveria ficar a cargo de um especialista no assunto, a 
fim de não se converterem num local de ociosidade e refíigio de de- 
terminados p p o s  de educandos que se desviassem de assuntos so- 

everia também existir uma oficina livre com muitas máquinas 
e instrumentos. Outra atividade que também não deveria faltar em 
uma coletividade infantil era o jogo. Este permitiria que a criança 
pudesse, em cada minuto de sua vida, brincar, imaginar, fantasiar e 
interpretar um pouco de si. 

De acordo com akarenko, um pro ama tem uma ande s i m c a -  
@O na vida de uma pessoa, por proporcionar que esta comece a se 
organizar por etapas, olhar para a frente com mais alegria, tornar a 
própria natureza mais ordenada aos seus olhos (lado direito e es- 
querdo, frente e trás) 

Depois de vârios anos de experiência, chegou à seguinte tese: "crian- 
ças normais, ou aquelas que foram conduzidas a um estado de nor- 
malidade, constituem o objeto de educação mais d cd. Sua natureza 
é mais sutil, suas exigências são mais complexas, cultura 6 mais 

rohnda, suas relações, mais diversificadas. Elas exigem de nós, não 
os de vontade, nem emoções avassaladoras, mas a tática 

mais complexa" ( .239,vo1.3). Segun 
cepção, as crianças abandonadas tinham algo que facilitava o traba- 
lho, qual seja, rgia para vencer obstáculos. Como não podiam 
contar com a dos pais nem de ninguém, tinham desde cedo 
ue contar com as suas próprias forças. 
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se consternado que dos gorkianos não sairam tais tipos, não por falta 
de talento, mas sim evido às necessidades da vida cotidiana. 

Em 1928, foi convi olônia nova F. E. Dzerjinski. 
Nesta, era dispensa nção especial à união do ensino e da 

educandos. Os colonistas estudavam na escola 
am nas fábricas constmídas por eles próprios. 

temente da Colhia Gorlci, esta se dedicava a produçáo fabril, en- 
quanto a primeira se dedicava a producáo a 

akarenko, não adiantava que os pedago os fornecessem 
uma boa qualificação às crianças, quando na realidade o que lhes 
proporcionavam Ihes permitia, quando muito, fabricar um mau banco, 
ou formar costureiras que só sabiam costurar cuecas. 

No ano de 1931, os comunardos construiram sua primeira fábrica que 
era de instrumentos elétricos. "Não mais cal@es de banho nem estra- 
dos de cama saem das mãos dos comunardos, mas aparelhos e ma- 
quininhas complexos e e1 s de detalhes, e "chei- 
rando a cálculo inte p.261,vo1.3). Os cálculos 

ais eram para como em outros tempos foram 
meiros colonistas e educadores, as beterrabas e as vacas holandesas. 

Nesta oficina nasceu a ande máquina perfuratriz FD-3 que possuia 
uma saída de cinquenta nidades diárias. o depois, surgiu a fábri- 

as E D  (F6 dmundovitch Dzerjínski) 
ão de até 0,001 mm. 

O considerava de extrema importância o fato da colônia 
ser financeiramente auto 
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O termo co ca processo de aquisição de um conheci- 
mento, ou, em outras palavras, como se percebe, se adquire, se ela- 
bora e se transforma a informação. Ao se falar então de psicólogo 
cognitivista, está se falando daq le cuja ênfase maior está em estu- 
dar os processos, tais como: o nizaçáo do conhecimento, processa- 
mento de informações, estilos de pensamento, e comportamentos rela- 
tivos a tomadas de decisão, que não são facilmente observados, além 
de estudar a percepção, a agem e a memória. São vários os psi- 

os contemporâneos esmo possuindo diver ências de opi- 
tentaram entender car o comportamento humano e sua 

capacidade inerente de aprender. 

Dentre as diversas correntes contemporiineas destaca-se para o pre- 
sente trabalho, os seguintes nomes: Jean Piaget, Jerome 

v Semiovitch Vygostky. uas teorias, apesar de convergirem em vá- 
rios pontos, possuem também vários pontos de discbrdia. A escolha 
destas três correntes, deve-se aos subsídios que oferecem para que se 

na educação, objetivando a cri de novos am- 
agem que respeitem o nível c o aluno e 

o estimulem a ativar suas estruturas de pensamento. 

et foi de extrema importiincia devido ao sentido que deu à 
gia genética, cuja preocupação é estudar a gênese e as es- 

truturas do conhecimento. Sua idéia básica estava em considerar a 
compreensão da formação dos mecanismos mentais desde a criança 
até a vida adulta, condição indispensável para todos aqueles que esti- 
vessem interessados em compreender sua natureza e funcionamento 
no adulto. A aprend m seria apenas um 
volvirnento mental d humano e, devido a 
o, utilizou um conceito sofisticado de adaptação para estudá-la. Se- 

et, a criança não é um adulto em miniatura, da mesma 
forma que sua mente não é a mente de ulto em escala me- 
nor. O conceito fundamental elaborado por , baseia-se num de- 
senvolvimento c o que se origina a partir da ação 
nos animais e c de produzir uma organização sempre mais equi- 

a numa evolução crescente e contínua desde os primórdios 
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a até os mais altos patamares o saber científico. 

runer é um expressivo psicólo 
a compreensão dos patamares psicológicos inerentes ao processo de 
conhecer. Sua importância mbém se dá devido a contribuição que 
exerceu na educação quan propos uma teoria da instrução, e por 

ande defensor do método de aprendizagem por descoberta. 

v S. Vygotsky também merece estaque, pois estava entre os pri- 
meiros psicólogos a su rir os meios pelos quais a cultura torna-se 

arte da natureza de c a pessoa. Sua aborda m social e sua vonta- 
e desenvolver uma teoria marxista para o senvolvimento do in- 

telecto humano, também o tomam singular perante outras teorias. 

O presente capítulo fará primeiramente uma abordagem sobre estas 
três teorias de desenvolvimento cognitivo, depois fará um resumo das 
principais divergências e conver ências entre elas, e por último apre- 
sentará suas utilidades dentro do contexto crianças de rua. 

Jean Piaget, como biólo em a suas pesquisas, obse 
o funcionamento de org como o molusco. Destes estudos, 
retirou um dos conceitos fundamentais de sua teoria: o conceito de 

eu interesse pelo estudo da conduta humana sofreu 
andes influências do passado, ao sustentar que os organismos huma- 

nos, assim como todas as entidades biológicas, possuiam 
zação interna característica que "é responsável 
funcionamento do organismo, o qual é "invaria 
sempre presente e não muda com o passar d 

R,1976,p.19). O desenvolvimento psíquico é também comparado ao 
crescimento or ânico, por enten er que ambos estariam sempre se 
orientando para um estado de equiniírio final. 

ara Piaget, todos os seres humanos nascem com capacidade para 
desenvolver sua inteligência que, através da interação com o meio, 
forma estruturas mentais responsáveis pelo conhecimento. 

Organização e adaptação são então as invariantes funcionais por meio 
as quais ocorre o desenvolvimento intelectual. Neste contexto, co 

ção é um processo dinâmico de interação, sendo esta acionada pela 



ara que se compreenda melhor a sua teoria, é preciso fo 
definição de alguns dos seus conceitos: 

processo interno de equilibração das diversas assimila- 
modações do indivíduo na aquisição de novas experiên- 

cias. Esse equiliírio é instável tendo em vista o constante proces- 
so de assimilação e acomodação e novos conhecimentos. 

: aquisição de uma nova experiência por parte de um 
indivíduo, de acordo com sua organização interna, às suas estrutu- 
ras mentais (pré-existentes, mas não inatas). 

"ação do sujeito que se vê obrigado a modificar-se, 
portamentalmente em função das modi£icações que a 

assimilação lhe impõe" (SE RIO,1985,p.14). 

"O desenvolvimento, portanto, é uma equilibração pr 
em contínua de um estado de menor equilíbrio 

de equila'lsbiis superior" ( ET, 1987,~. 11). 

inteligência, dentro da concepção piagetiana, é uma forma 
essiva, cujo processo é sempre vinculado a assimilação, 

pois incorpora dados da experiência do indivíduo, dentro da sua es- 
trutura. 

B desenvolvimento intelectual seria o complemento do desenvolvimen- 
to biológico, dependente de quatro fatores inter-relacionados: matura- 
ção neurológica, estimulação física, interação social e tendência para 

anização e o equilíbrio. 

et propõe quatro estágios para definir em que etapa do desen- 
ento cognitivo o indivíduo se encontra. A ordem desses es 

é invariante, porém a idade de inicio e término po 
estágio é caracterizado pela aparição de estruturas originais, cuja 
construção o distingue dos anteriores. São eles: Sensório-motor (O aos 

ré-operatório (2 aos 7 anos); Bperacional concreto (7 aos 
1 anos); e Operacional formal (11 até a idade adulta). 

assinalado pela conquista, através da 
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ovimentos, de to 
cia é exercida 

o a criança a 
scoberta dos m 

ção entre perceber uma coisa e atuar em resposta a ela. Não existe 
também uma manipulação simbólica. 

"( ...) os princípios organizadores básicos da lógica e da ciência come- 
çam se desenvolvendo muito antes da lin agem. (...) e gerados p 
a ~ õ e s  sensórias e motoras do bebê, cuja terações adaptativas entre 
si e com o meio ambiente vão se tomando cada vez mais diferencia- 
das, coordenadas e habilidosas" ( 

No desenvolvimento da inteligência sensório-motora seis etapas podem 
ser diferenciadas: reflexos e movimentos espontâneos (O - l0 mês); 
primeiros hábitos representativos - reação circular primária (I0 - 4" 
mês); aparecimento das reações circulares secundárias (4O - 
intencionalidade ($O - escoberta dos meios - reações circu- 
lares terciárias (12O - início do processo representativo e 
da formação do símbolo (18O - 24O mês). É considerada a mais im- 
portante para o curso do desenvolvimento cognitivo. Esta etapa con- 
duz ao pensamento intuitivo da criança pré-operatória. Aparece a 

iferida (cópia da ação sem o mo elo estar presente impli- 
uma representação imaginada - a criança representando 

um gato ausente fazendo "miau") e o símbolo lúdico ("que evoca al- 
guma ação não presente, e que é portanto imaginada, como quando 
por exemplo, a criança finge dormir estando acordada" ( 

O, l9(35,p.20)). 

Ainda é uma inteligência totalmente prática que se refere a manipu- 
lação de objetos e, ao invés de palavras e conceitos, utiliza percep- 
ções e movimentos organizados em "esquemas de ação". Pode ser ci- 
tado, como exemplo, a criança que puxa a toalha para se aproximar 

o que está sobre a toalha. 

Ao final deste estágio, a criança se torna capaz de representar sim- 
bolicamente, ainda que de forma incipiente e fraca, o que conhece. 
Desta forma, o que sabe deixa de estar vinculado ao que faz. 

"Caracteriza-se 
da como a c 



É através da agem que a criança será capaz de reconstituir 
ações passadas e também de antecipar suas ações futuras. " 
aprende a usar as palavras para representar as 
que já é capaz de ensar sobre os objetos" (VI 

ora, não se encontra apenas cercada do universo fisico, 
como também de dois outros mundos intimamente solidários: o mun- 
do social e o das representações interiores. 

Numa primeira fase (2 a 4 anos), há o que 
sincretismo - "estabelecimento de ligações irnacionais base 
relação das percepções e vivencias subjetivas da criança" 

0,1985,p.14). Como exemplo têm-se que: dado à cri 
quadrados, tri$ngulos, círculos, entre outros, de diversas cores, para 

pe de acordo com a1 ma identidade, a criança a 
quadrado branco e um triângulo vermelho por compor uma casa se- 
melhante a da sua avó. Nesta fase também ocorre um tipo de pensa- 
mento anterior ao pensamento, que Piaget denomina transdutivo, por 

o particular ao particular. 

nda fase (4 a 7 anos) é a o pensamento intuitivo (em obras 
s, encontram-se estas duas fases unidas numa só: "estágio da 

inteligência intuitiva"), isto é, as crianças raciocinam e dão explicações 
na base mais de intuições de que da lógica. Para as crianças " 
sas são mais como parecem ser do que como devem ser" 

R,1976,p.30). 

iaget a m a  ser este o estágio em que o e ocentrismo da criança se 
aflora. A sua visão do mundo está voltada para ela mesma, possuin- 
do um único ponto de vista: o seu. No entanto, este não si 
egoismo ou ineflexão, mas sim uma forma própria de concepção. 

Neste período a criança não conse e considerar dois aspectos da 
mesma situação simultaneamente, isto é, está sempre tenden 
a atenção sobre um fator de cada vez, o que ocasiona conclusões 
contraditórias ao se desviarem de um fator para outro. A criança 
possui dificuldades de descentrar. "Uma série de experimentos que se 
tornaram clássicos demonstrou que no período pré-operatório não é 
possível conservar mais de um invariante de cada vez: assim se uma 
criança for colocando contas em uantidades iguais em vi 
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número, ao ver 

mais alto e, se est outro tem mais por 
ra) são articuladas 

a vez sem conseguir efetuar o produto lógico de 
091985,p.23). Class~cação e seriação também são 

neste estágio. 

capacidade da simbolizar (como por exemplo, uma caixa de fósfo- 
ros se transformando num caminho), embora presente, só se tornará 
operatória e reversível por volta dos 7 anos (estágio operatório). 

: o pensamento se torna me- 
versível. Segundo Pia 

cide com o início da escolaridade da criança e marca uma modifica- 
ção decisiva no seu desenvolvimento mental. 

O desenvolvimento do pensamento é marcado pela conservação nas 
suas diversas formas (como conservação dos comprimentos, das super- 
fícies, dos conjuntos descontinuos, entre outros). 

Uma operação é definida como "uma a ~ ã o  qualquer (.. 
é sempre motora, perceptiva ou intuitiva" (PIAGET919 
fase as operações são denominadas de concretas por entender que só 
se referem à própria realidade, isto é, algum sistema real de objetos 
e relações que ela percebe sensorialmente. "As ases sobre as quais 
assentam e se desenvolvem estas operagões concretas são os compor- 

que repousam sobre a lógica das 
nte (e, concomitantemente, da in- 

: término das operações cons- 
tmidas durante o penodo das operações concretas; é a passagem do 
pensamento concreto para o pensamento "formal" - "hipotético- 
vot I. 

h t e s ,  as operações eram baseadas somente em objetos que podiam 
ser percebidos sensorialmente. Agora, as operações lógicas se trans- 

ortam do plano da manip a o das idéias que 
em ser expres rém sem o apoio 

e nem mesmo nça. Há uma "passa- 
em da atuação sobre ações para atuação sobre coordenações entre 



as concretos para 

A característica básica do comportamento neste estágio é consequên- 
sibilidade do adolescente distin o real e o possível. 
nto destes dois planos, é capaz formular hipóteses, de- 

duções, tirar conclusões e testá-las de acordo com a reali 
ante é que pode realizar tais ações baseado em proposições, e 

não apenas em objetos. Para tal, poderá até mesmo começar por en- 
saio e erro, mas logo tentará formular mentalmente o painel das hi- 
póteses possíveis. 

Com o pensamento formal, o processo de desenvolvimento c 
chega ao fim, a conservagão che a ao máximo, atingindo o 
a forma final de equilíírio. 

Gomo coloca VIEI 7), este estágio é vítima de muitas críticas, 
sendo que uma d relacionada como o fato de 
tar que todos os seres humanos atingiriam a etapa opera 
Pesquisas recentes, como demonstra, aponta que, ao que pa- 
rece, o desenvolvimento humanos até a etapa das operaqões concre- 
tas é atingido na maioria das sociedades, entretanto isto não acontece 
com o estágio operatório formal, onde foram encontrados uma 
de percentagem de universitários em países desenvolvidos que não 
possuiam o nível operatório formal plenamente acabado. Tal fato só 
acontecia com alunos e profissionais da lógica e matemática, pois 
possuiram um aprendizado específico em ciências formais. 

o contrário de iaget, o enfoque de runer com relação a 
e preponderante gico. Preocupa-se com o pro 
conhecer, enquant t, devido a sua epistemolotgia 
está interessado n o conhecimento em si. Entreta 
ner não desmerece sua grande colaboração no campo do desenvolvi- 
mento cognitivo, se assemelhando também a ele quando acre 
o indivíduo exerce um papel ativo na construção de seu conhecimen- 
to. 

enhou-se no estudo da natureza 
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síntese, um esforço para auxiliar ou moldar o desenvolvimento". Neste 
sentido, ao se construir uma teoria do ensino, não se pode i 
que se sabe sobre o desenvolvimento, compulsões e oportunidades 
dos jovens. 

ner podem ser marcadas por dois momentos. O 
stava mais interessado nos processos de reconheci- 

mento perceptivo das pessoas. Num se do momento, começou a se 
interessar pelo aspecto da cognição propriamente dito. Acreditava que 
existiam fatores motivacionais na percepção que fariam com que o 
indivíduo fosse além da informaçáo dada. "( ...) afeto e impulso ope- 
ram em limites estreitos, tanto na percepção como no raciocínio" 

No campo da co ção, iniciou suas pesquisas b ndo compreender 
o bloqueamento aprendizagem em crianças. irn, pensava que 
estudando desenvolvimentos intelectuais mal sucedidos poderia prover 
uma orientação sobre o processo do desenvolvimento intelectual. Não 

ando o valor destas pesquisas, mudou o rumo das mesmas para 
estudar como as pessoas atingiam resultados cada vez melhores, por 
entender que da outra forma iria estudar como os alunos aprendem 
a evitar a aprender o que não era o seu objetivo. 

runer considera três as formas de representar o mundo e 
seu ver, são a base do desenvolvimento cognitivo: a repres 
ativa (manusei e a ação), icdnica (organização perceptiva e de ima- 
gens), e simbó ca (surgimento do aparelho simbólico). 

: é a primeira a aparecer e constitui "um 
opriadas rea~ões 
Nesta fase, ini- 

cia-se a aprendizagem de respostas e a formação dos hábitos. "Suas 
ns encontram-se na "necessidade do be 

ação com o seu campo visual" deria-se com- 
odo de representaçao com 

ada na organização visual (ou de 



tuir a açao por uma uri 

cendo ao real um tipo de represent 
quematizada em termos visuais e 

última forma a ser desenvolvida, 
conomica de todas. 
gem - formas de sistemas simbóli- 
stá vinculada com aquilo que ela 

representa, o símbolo ou a palavra são arbitrários, isto é, não precisa 
ação entre o símbolo e a coisa simbolizada. Devidos as 

a representação simbólica serem a cate 
a hierarquia, o indivíduo que se encontra neste estágio pode ordenar 
o seu mundo através de símbolos e, desta forma, desprender-se das 
limitações determinadas por suas próprias s em relação aos obje- 
tos e pela natureza de suas imagens. A agem como uma forma 
importante de simbolizaçáo, faz com qu ner considere-a como 
central para o desenvolvimento intelectual. 

Estas fases internas do desenvolvimento são comparadas a uma esca- 
da, que para que se suba seus lances é preciso que determinadas ap- 
tidões comecem a aparecer. A sequência de aparecimento destas apti- 
dões é sujeita a limitações (a1 ns ambientes podem acelerá-las, re- 
tardá-las, ou até me las), e ao que parece não são liga- 
das a idade. O que oca é que são os conflitos entre essas 
representações que irão estimular o crescimento subsequente, e deve 
haver um estímulo para que este processo de mudança se d 
rapidamente. Segundo sua concepção, se bem estimulada, uma criança 
de três anos possui a capacidade de ler e escrever. 

Na concepção de mner, é a cultura de uma pessoa que irá Ihes 
fornecer a técnica de ir além da informação dada. Neste contexto, a 

fessores adultos é cmcial para que se possa estar sem- 
nossos atos e conhecimentos para uma constante mu- 

dança, como t ém é fundamental a interação entre o pai e a 
criança. É através do diálogo que podemos aprender coisas profundas 
e sábias. Diferentemente de Piaget (o qual admitia que o meio social 
era importante, e ora não tivesse se detido na sua id 
ner vê o meio social como um a ente modificador do 

as oportunidades, o eio em que se vive, v60 influir no 
nto cognitivo da criança. Por esta razão, em meios cultu- 

ralmente desfavorecidos, podem ser encontrados diferentes níveis 



em sistemas mais poderos 
or que acho que uma teoria de desenvolvimento tem de se li- 

ar tanto a uma teoria de conhecimento como a 
tmção, ou então ser condenada à trivialidade" ( 

Sobre este aspecto, propõe o "instrumentalismo evolutivo" - "O uso 
da mente pelo homem depende de sua capacidade de criar e usar 
"ferramentas ou instrumentos" ou "tecnologias" que lhe permitam ex- 

ficar suas potencialidades. 
esse conceito" 

quando consideradas como amp 
aptidões senso 

timo exemplo de uma tecnologia poderosa, por nos 
permitir tanto representar quanto transformar a realidade. A lin 
gem também pode ser vista como uma ferramenta, por ampliar a ca- 
pacidade humana. 

uitas destas técnicas são ensinadas sutilmente na interação entre 
pais e filhos (ex: primeiros conhecimentos lin ísticos). Neste ponto, 

mner considera que é dever do sistema educacional fornecer as téc- 
nicas necessárias quando há uma inovação nas ferramentas ou nas 
maneiras de utilizá-las, que uma interação pai-filho, por exemplo, não 

a ensinar. Neste sentido, a educação deveria enfatizar habilida- 
des como as de manipulação de ver e de imaginar, e nas operações 
simbólicas, principalmente as mais ligadas às técnicas. 

"Como nossa tecnologia se torna cada vez mais complexa, em 
naria e na organização humana, o papel da escola passa a 
uma posição de importância crescente na sociedade, não só como ins- 
trumento de integração social, mas também como transmissor de co- 
nhecimentos básicos" ( 

Uma teoria de instrução, deve, segundo runer, ser o cerne da psico- 
logia educacional e deve estar centrada primordialmente em como 
preparar os ambientes para otimizar a a rendizagem, de acor 
critérios diversos, isto é, deveria se preocupar em mo melhorar o 

rendizado do assunt a ser ensinado, ao invés e simplesmente 
escrevê-lo. Com isso, izer que um teoria de instrução 
eve ser prescritiva, pois devem sugerir metas e meios para a ação 

or, ultrapassando o caráter corrente meramente descri 



R,1976,p.44). - e que os vários campos 
de ensino definam como contribuir para a amplificação do conheci- 
mento. 

Gom relaçáo a uma teoria de instruçáo, são quatro as caracten'sticas 
principais: 

1) Deve conseguir implantar em um indivíduo a predisposição para 
m. Fatores culturais, motivacionais e pessoais podem in- 

fluenciar no desejo e na escolha do que aprender. 

Gomo exemplo têm-se a predisposição para explorar alternativas. 
Uma pesquisa necessita de algo que a faça ter início (ação), algo 
que a mantenha em a (manuten~ão) e a1 ma coisa para evitar 
que se perca (direçáo). curiosidade pode se m ótimo recurso pa- 
ra ativar uma exploraçáo, enquanto que durante a manute 
haver um bom entrosamento entre o instrutor e o aluno. 
ou ao explorar falsas alternativas o aluno não deve ser desencoraja- 
do. Ele deve sentir que a ajuda do instrutor náo lhe trará sa 

os. "( ...) a direção se apoia no conhecimento dos re 
as experiências de alguém, e a instrução deve mostrar-se superior à 

aprendizagem "espontânea", ao garantir em maior au tal conheci- 
RUNER, l976,p.s 1). 

2) Deve especificar de que forma a organizar um conjunto de co- 
nhecimentos para que possa ser melhor aprendido pelo estudante. 
"Toda idéia, problema ou conjunto de conhecimentos pode ser sufi- 
cientemente simplificada para ser entendida por qualquer estudante 
pariicular, sob forma reconhecível" ( 

Com relação a habilida o estudante em dominar o assunto, de- 
vem ser levados em co ração a forma de representação dos 
versos domínios a serem transmitidos, bem como sua economia e po- 
tência efetiva. 

z respeito da forma, como mencionado anteriormente, todo 
e conhecimento pode ter representaçáo ativa, icdnica ou 
Como exemplo, resenta o e o de uma ba- 

ança de travessão para ensinar funções do segundo grau. As crianças 



danças com suas aptidões 
mdo para fora do centro sabem 
s mais velhos conse 

lança sendo representada em linguagem corren 

uanto a economia, esta representa a quantidade de informação que 
ida ao estudante de modo que este consi a conservá-la e 

processá-la na mente, isto é, consi &-Ia. A economia irá 
variar de acordo com a forma de , sendo também h n -  
ção da ordem de apresentação da matéria e da maneira como a 
mesma é estudada. Por exemplo, é "mais econômico (embora menos 
informativo) resumir a erra civil americana como "luta contra a es- 
cravidão" do que com ma luta entre uma industrial em ex- 
pansão e outra baseada em sociedade de c1 pelo controle da 
política econarnica federal"" ( 

potência efetiva de determinada maneira de estmturar um domí- 
mo de conhecimentos, para determinado aluno, refere-se ao valor 
criativo de seu conjunto de proposições aprendidas" ( 

R, 1976,p.54). or exemplo, utilizar a frase "vi vovó no aterro" para 
decorar a fórmula V = Vo + AT, não é u 

o permite ao aluno nada mai 
-se que uma representação é potente, se permite ao 

aluno criar deduções a seu respeito. Uma representação econômica 
não é necessariamente potente, porém a potência é na maior parte 
das vezes econômica. 

3) Deve informar qual a sequência mais eficiente para representar 
as matérias a serem estudadas, pois esta irá influir na com 
do aluno. Não existe uma sequência única para todos, pois quando 
a sua e1aborac;ão devem ser levados em con a a riqueza das infor- 

mações, o estágio de desenvolvimento, a natureza da materia e as di- 
ferenças individuais. 

4) Deve deter-se na natureza e na aplicação dos prêmios e puni- 
ções, no processo de aprendizagem e ensino. Além de reforçar a irn- 

de da punição como técnica docente, acreditava que o prê- 
sse centrar-se nas características intrinsecas a atividade, evi- 

tando um desvio rumo à atrativos extrínsecos tais como incentivos 
uados. A motivação deve prevalecer sobre a incentivação. 



s conclusões interessantes. 
a necessário à criança que 

não só um sentido e de abstração subja- 
ma boa coleção 

ilustrá-la; sem tal coleç achar correspondências e verificar 
o trabalho simbólico" ,1976,p.70). Outra conclusão é de 

la-se extremamente Útil pa- 
ra enfrentar novos problemas. Parece-nos que a aprendiza 
temática lembra bastante o desenvolvimento intelectual: começa com 
a atividade instrumental, uma maneira de definir as coisas fazendo-as. 

ais operações serão representadas e resumidas sob a forma de ima- 
gens específicas. Finalmente, e com o a d o  de uma notação simbóli- 
ca que permanece invariante ao longo das transformações das ima- 
gens, o estudante chega à compreensão das riedades formais ou 
abstratas dos objetos com que lida; (...)" ( 

Na concepção de runer, quando deste tipo de eriência, o maior 
problema reside no fato de como manter-se fora do caminho para 
evitar ser uma fonte constante de informações, e desta fora interferir 
na aptidão da criança de corri -se a si mesma. 

Considerando esta abordagem, para R W F :  (1976,p.42), "um currí- 
culo deveria compreender o domínio das técnicas, que por sua vez 
levassem a dominar outras técnicas, mais poderosas ainda, ou seja, ao 
estabelecimento de sequências compensadoras por si mesmas", pos- 
suindo o seguinte corolário: "há uma versão de cada conhecimento ou 
técnica apropriada para ensinar a ca a idade, por mais introdutória 
que seja" (p.42). Em outras palavras, acreditava que desde que hou- 
vesse uma simplificação adequada, qualquer coisa poderia ser ensina- 
da a qualquer estudante. Este corolário partiu de sua concepção so- 

ão para a aprendizagem. 
tava que era inútil ensinar algo a cria 

ndizia com o seu respectivo estágio. 
et, que acreditava a prontidão era consequência única e ex- 
a do aluno, para ner, a prontidão está intimamente li 

com o estágio de desenvolvimento em que o aluno se encontra, o as- 
sunto a ser estudado e a forma como este é apresentado. 

e-se ensinar a prontidão, ou criar oportunidades para estimu- 
lar o seu aparecimento. 
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cia, o ritmo do reforço psicológico e a predisposição para resolver 
problemas. É de vital importgncia ue, dado que e i s  m diferenças 
individuais entre os alunos, culo ofereça d rsas alternati- 
vas de motivação, sequ proporcione ensejos para que alu- 
nos específicos "saltem" assuntos que outros deverão estudar e assim 
por diante. 

preocupação de mner, era encor ar os alunos a fazerem 
bertas; para tal, achava importante dar a criança oportunidades para 
que pudessem desenvolver uma competência neste campo ju 
te com uma confiança na sua aptidão para trabalhar sozinha. 
se fazia com que os alunos parassem para pensar e rever, os mes- 
mos iriam verificar o que aprenderam - forma de descoberta interna 

mner é provavelmente a forma mais valiosa de 
ça, em sua concepção, deveria "conhecer suas estraté- 

ochio tão bem quanto sua capacidade de memorização" 
,1976,p.97). Com isso o que realmente pretendia era que a 

asse a arte de obter e utilizar informação e que apren- 
mner considerava fundamental o desenvolvimento 
m e de "metatécnicas" como um meio para de- 

a capacidade c iva. Para ele, o uso da me- 
em disciplinas cíficas como a matemática. 

O importante era estender esta utilização à todos os campos do ensi- 
no ultrapassando assim a simples inco oração de conteúdos, para ad- 
quirir processos bem elaborados que em o aprendiz capaz de in- 
corporar sempre que queira novos conteúdos, de forma orgiinica e 
sistematizada. É nisto que reside a aptidão de "apren er a aprender". 

"Finalizando, uma teoria de aprendiza m procura co 
e um cuHícu10 refletir não só a na eza do co 

mesmo como também a do conhecedor e do processo de 
de conhecimento. (...) ensinamos não para produzir miníascul 
tecas vivas, mas para fazer o estudante pensar, matematicamente, pa- 
ra si mesmo, considerar os assuntos como o faria um historiador, to- 
mar parte no processo de conhecimento. Saber é um 
processo, não um produto" ( 76,p.X). Isto é, o ensino de- 

par que a criança se esforçe principalmente em aprender 



otsky iniciou sua carreira como psicólo 
olução Russa, tendo como seus contempo 

da teoria comportamentalista privilegiadora da associação estímulo-res- 
posta (como ns dos fundadores do movimento Gestalt na 
psicologia (co iaget como adepto do construtivismo. A 
época pós-revolucionária serviu de inspiragão para seus estudos, uma 
vez que tentou desenvolver uma teoria marxista do funcionamento in- 
telectual humano. 

consideração de Vygotsky sobre as escolas de psicologia existentes 
até então, era a de que nenhuma conseguia proporcionar bases fir- 
mes essenciais para o "estabelecimento de uma teoria unificada dos 
processos psicológicos humanos" (COLE & SC R,1989,p.5). Ele 
possuia fortes críticas às teorias que asseguravam ser a maturação a 
única responsável pelas propriedades das funções intelectuais do adul- 
to, pois não concordava com a idéia delas estarem pré-formadas na 

erando a hora de se expressar. A maturação vista como 
um processo passivo não poderia descrever fenomenos complexos. 

Este psicólogo foi um dentre os primeiros a su rir os mecanismos 
pelos quais a cultura torna-se parte da natureza cada pessoa. Ele 
considerava sua abordagem como privilegiadora do desenvolvimento, 
possuindo também uma ande preocupação com os problemas edu- 
cacionais. 

ara realizar seus experimentos, possuia uma visão diferente do méto- 
o experimental tradicional, "cujos experimentos são planejados de 

modo a produzir um certo desempenho sob condições tais que tor- 
nem rnárrimas as suas possibilidades de interpretação" (COLE & 

,1989,p.l3). Este tipo de método, segundo ele, só conse- 
ia investigar funções psicológicas elementares. Também partia do 

pressuposto de que o desenvolvimento psicológico do homem é parte 
do desenvolvimento histórico geral da nossa espécie. Acreditava, tal 

els atribuiu aos instrumentos, que o comportamento huma- 
no tem uma reagão transformadora sobre a natureza. 

Os objetivos e fatores essenciais da análise das funções psicoló@cas 
eriores poderiam ser resumi 

alisar os processos e não os objetos: Enquanto uma análise 
'os objetos é estática, separando apenas seus elementos com 

--- 
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. Elaborar uma análise licativa e não descritiva: "uma análise 
que revela as relações dinâmicas ou causais, reais, em oposi@o à 
enumeração das características externas de um processo (...)'I 

,1989,p.74). Em outras palavras, a "mera descrição não 
revela as relações dinâmico-causais reais subjacentes ao fenomeno." 

o me refiro a estudar um problema sob o ponto de vis 
do desenvolviment ero dizer revelar a sua se e suas bases 
dinâmico-causais" objetiva defen 

otskgr procura rn fenbmenos psicológi- 
cos ao invés de suas características perceptíveis. 

O desenvolvimento da criança é caracteriza o "por uma alterasão ra- 
dical na própria estrutura do comportamento; a cada novo estágio, a 
crian~a não só muda suas respostas, como também as re 
neiras novas, rando "instrurnent 
sua Rinção ps lógica por outra" 

O método elaborado por Vygotskgr foi intitulado, pelo próprio, como 
erimental". Nesse método, o experimento é encara 

mo meio para estudar o curso do desenvolvimento de um processo, 
oferecendo o málrimo de oportunidades para que o sujeito 
mental se engaje nas mais variadas atividades que possam ser 
vadas e não apenas rigidamente controladas. Para observar o proces- 
so de resolução de problemas em um indivíduo, propõe as se 
técnicas: 

. introduzir obstáculos ou dificuldades na tarefa de forma a que- 
odos rotineiros de solução de problemas; 

. fornecer caminhos alternativos para a solução do problema, in- 
cluindo vários tipos de materiais ( " a d a r e s  externos") que poderiam 
ser usados de maneiras diferentes para satisfazer as exi 
teste; 

. colocar a criança frente esse em muito 
ecimentos e capaci isso, evidenciar 

entar de novas h 

uas últimas técnicas, quando utiliza as em conjunto, eram 
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para que pudesse ser o cluiria este novo 

com a ajuda de meios a d a r e s  específicos. 

uando uma reação de escolha é formada por um treinamento repe- 
o (ou treinamento mai strução escrita ou oral), então ela é 

aprendida por decoração. or outro lado, fossem dadas antecipa- 
damente ao sujeito uma licaçáo, de forma que ficasse 

reensível a relação entre o 10 e a resposta, estaríamos li- 
ações previamente existentes. 

É importante que, durante o esenvolvimento da criança, sejam cria- 
dos e utilizados estímulos artificiais, pois são estes que permitem os 
seres- humanos dominarem seu próprio comportamento, primeiramente 
através dos meios externos e posteriormente através de operações in- 
ternas mais complexas. Dentro deste contexto, o experimentador não 
precisa fornecer aos sujeitos os meios ~á prontos, externos ou artifi- 
ciais, para que as crianças possam terminar uma dada tarefa com 

irn deve esperar que elas, espontaneamente, apliquem al- 
auxiliar ou símbolo novo que elas passam, então, a in- 

corporar em suas operações. 

otsky, este tipo de aborda m é independente da área 
que é aplicada, pois est "não somente o £inal da 

operação, mas também a sua estrutura psicológica específica" 

mista da socied , adaptou o conceito 
e a concepçao historicista de ação social do ind 

o o uso de instrumentos como provocador de uma reação do ho- 
mem sobre a natureza e consequentemente a si mesmo. 
a inteligência prática na criança, considerava ser o aspecto mais im- 
portante o uso de instrumentos. O primeiro ano e vida seria marca- 

o pelo desenvolvimento dos movimentos sistemá cos, do cérébro, da 
percepção, das mãos, do uso e instrumentos, em suma do 

o. A integração entre a fala e o raciocínio pr 
tece ao longo do esenvolvimento. Não existe uma independência en- 
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pelo início da criação e do 

na qual a criança nasce, 

, incluindo o uso do próprio corpo" 

Segundo este psicólogo, tanto o signo como o instrumento cultural 
exercem uma função mediadora, destacando a1 

o não modifica o objeto da operagão psicológica (a 
bre o indivíduo e não sobre o ambiente) enquanto que o instrumento 
deve, necessariamente, levar a mudanças no objeto. 

o é orientado internamente posto que é meio da 
@do para o controle do próprio indivíduo. Já o 
ado externamente sendo o meio pelo qual a ativi 

mana é dirigida para o controle e domínio da natureza (exemplo: 
quando se amarra uma linha do dedo para lembrar de algo). 

otsky critica o conceito de fala " ocêntrica" de Pia 
ter ele atribuído a importante função 
dade infantil e às suas funções de c 

otsky, é atribuída "à atividade simbólica uma função o 
específica que invade o processo do uso de instrumento 

fundamentalmente novas de comportamento 
,p.27). Em sua hipótese a fala e ocêntrica 6 a tra 

fala exterior e a interior. 

A fala, na sua concepção, é um acontecimento de ande importain- 
cia. No entanto, quando há uma conver ência da fala com a ativida- 
de prática, há o ue ele considera ser momento mais importante 
para o curso do senvolvimento intelectual. Num primeiro momento, 
a criança controla o ambiente com a ajuda a fala, para 10 
controlar o seu comportamento - a crianca fala en 
to mais complexa a ação exigida pela situação e menos direta a solu- 

portancia que a fala adquire na operação como um 
TSKY,1989,p.28). 

ue usa a fala acaba por dividir sua atividade em duas 



comportamento. 

fala socializada su e quando, por exemplo, a criança 
lto, por exemplo. Isto, eralmente acontece 

solucionar determinado roblema, precisan- 
do então descrever almente - passo a passo - o que foi feito. 

ada, isto é, ao invés de procura- 
a apelar para 
da fala social é 

cialização do intelecto prático 

Inicialmente a fala acompanha as ações da criança, sendo a atividade 
a responsável por estimulá-la e dominá-la. Num momento posterior, a 

la desloca-se de modo a prece er a ação surgindo então uma nova 
relação entre a palavra e a ação. Gomo exemplo tem-se que, en- 
quanto as crianças pequenas dão nomes aos seus desenhos somente 
epois de terminados, à medida que vão se tornando mais velhas 

em decidir antes o que pretendem desenhar (função planeja- 
dora da fala). 

percepção, as operações sensório-motoras e a atenção, também 
afetadas pela relação entre o uso de instrumentos e a fala. 
exemplo, através da fala, a criança tem a chance de expressar o que 
percebe, inferindo assim na percepção. 

aseado em alguns experimentos, Vygotsky observou ue a percepção 
de figuras pelas crianças difere em estágios sucessivos de seu 
volvimento. Num primeiro estágio, as crianças poss 

eto isolado e num s do momento a 
ra como um todo. Através d 
Vygotsky concluiu que isto ocorria devido às limitações do desenvolvi- 

agem (um aspecto de sua percepção ve 

ste no ser humano, e que sur e em idade precoce, o que 
enominou de percepção de objetos reais - o mundo não é 

visto apenas em cor e forma, mas também com sentido e si 
Toda a percepção humana consiste pois, em per 
ao invés de isolada. Como exe 
não é apenas 
do vemos um 



otsky, tal qual mais tarde runer, também possuia uma 
preocupação com a relação entre o aprendizado e o desenvo 
em crianças em idade escolar. ão dois os pontos que ele levantou 
para discutir esta questão: a relação 

ento, e quais os aspectos p relacionamento 
quando a criança atinge a idade escolar. Na sua concepção, as crian- 
ças já iniciam seu processo de m muito antes de fiequen- 
tarem a escola. Como exemplo, cita que as crianças quando começam 
a estudar aritmética na escola, já tiveram antes al ma expepiencia 
com quantidades, o qu r dizer que possuem u aritmética pró- 
pria que é pré-escolar. ndizado e desenvolvimento são, então, in- 

ados desde o primeiro dia de vida da crian~a. 

otsky considerava que para que esta questão fosse bem cornpre- 
endida, era preciso que fossem determinados pelo menos dois níveis 
de desenvolvimento. 

O primeiro denominou de nível de desenvolvimento real - "nível de 
desenvolvimento das Rinçóes mentais da criança que se estabele 
como resultado de certos ciclos de desenvolvimento já comple 

o se pedir a criança que execute uma bateria de testes, o que se 
está querendo medir são estes níveis de desenvolvimento real, 
levam em consideração somente aquilo que a criança é capaz de rea- 
lizar por si mesma, sem ajuda de outrem. Entretanto, se ao invks das 
crianças executarem as tarefas sozinhas, elas recebessem a 

colaboração dos amigos ou do professor, enfim qualq 
tsky coloca é que seu desenvolvimento mental se- 

ria muito mais ativo. Como exemplo, foram feitos testes em duas 
crianças com iguais idades (8 anos) em termos de esenvolvimento 

ação mental, as crianças foram submeti- 
algum tipo de assistência externa. Go- 

e uma das crianças demonstrou ter 
idade mental co anos e a outra 9 anos. 
feren~as entre 
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colaboração com companheiros mais ca 

criança. 

De uma forma resumida tem-se que o nível de desenvolvimento real 
indica quais as funções que já amadu~ceram na criança, enquanto 
que a zona de desenvolvimento proximal define as funções que estão 
em processo de maturação, e são estes dois níveis que irão determi- 
nar o estado de desenvolvimento mental de uma criança. Um apren- 

izado que seja tado somente para os níveis de desenvolvimento 
s é ineficiente sob a ótica do desenvolvimento 
im, a noção de zona de desenvolvimento prorri- 

mal capacita-nos a propor uma nova fórmula, a de que o ''bom 
" é somente aquele que se adianta ao desenvolvimento" 

IÉ comum, se gotsky, descrever o desenvolvimento da criança 
como o de suas funções intelectuais; "toda a criança se apresenta pa- 
ra nós como um teórico, caracterizado pelo nível de desenvolvimento 
intelectual superior ou inferior, que se desloca de um estágio a outro. 
Porém, se ignorarmos as necessidades da criança e os incentivos que 
são eficazes para colocá-la em ação, nunca seremos capazes 
tender o seu avanço de um estágio do desenvolvimento para outro, 
porque todo avanço está conectado com uma muda acentuada nas 
motivações, tendências e incentivos" ( 

otsky, considera que o brinquedo, tal qual a instmção escolar, é 
capaz de criar urna zona de desenvolvimento proximal. O brinquedo 
antecipa o desenvo ento, pois a criança pode se projetar nas ativi- 
dades adultas de sua cultura, ensaiando seus futuros papéis e valores. 
"Durante as brinca eiras todos os aspectos da vida da criança tor- 
nam-se temas de jogos; na escola, tanto o conteúdo do que está sen- 
do ensinado como o pap nte treinado que en- 

cisamente analisa 

idade, e também 
sua concepção, a ima ação nos adolescentes 

- 
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mais velhas. 

"Na medida em que vê o 
mente social, edatiza o di 

Comparando os patamares do desenvolvimen- 
or eles, observa-se que os estágios passam do 

representação (simbólico). Contudo, e 
este seja o maior ponto de convergência, também su ere um ponto 

ncia, pois a forma de representação icbnica proposta por 
ner, nao possui relação com o concreto proposto por Pia 

Ao contrário de Piaget, mner está preocupado com o processo de 
cer, enquanto que o primeiro está interessado na natureza do 

conhecimento em si. 

atribuem à linguagem o papel de 
em é tida como um instrumen- 

ner é a forma mais econômica de re- 
otsky, é inato para a introjeção 

ncia entre eles está na influência do 
sso de desenvolvimento co 

iaget compartilha com Vygotsky a noção 
ativo, sendo que ambos são 

res do comportamento infantil. Entretanto, enquanto Piaget 
estágios universais, c o patamares necessários à permitir desempe- 

OS específicos, sky se ocupa mais da interação entre as con- 
dições sociais de transformação e os substra tos do comporta- 
mento, admitin 
sos momentos do desenvolvimento cognitivo. 



ver um esquema universal q 
amica entre os aspectos desenvolvinsento. 

Em ambas as teorias existe ocupação no que se refere a lui- 
m, caracterizando um e convergência entre as mesmas 
cabe também falar r). Todavia, a lin 

traz um ponto de dive mia9 devido ao tratamento dado a ela no 
que se refere a sua elaboração e construção, uma vez que 
considera a lin m como um processo de construção funda 
lógica. 

O estudo de como se comporta a inteligência da criança brasileira, 
em particular as provenientes de setores de baixa renda, têm 

s muitas vezes discordantes, ou até mesmo contrárias. 
ias de Piaget, duas equipes universitárias - Recife 

m pesquisando o assunto. Estes 
tanto a nível teórico e metodológico, como também na escolha dos 
problemas a serem estudados. Em comum, partiram da se 
ação: "Como estas crianças poderão desenvolver sua inte 

tornarem assim cesso de conscientização sobre si mes- 
mo e sobre o 

A equipe de Recife, em suas pesquisas, utilizou uma metodologia que 
envolveu o m o clínico de Piaget combinado com o etno 
utilizado pela cial. Na opinião dos pesquisadores, na 
tentativa de analis icas das crianças da camada de bai- 
xa renda, com ê fracassaram na escola, a teo 
tiana torna-se atraente quando se deseja classificar estas 

1.. Porém, se utilizada a análise sem levar 
as crianças certamente serão classificada 

cientes em s senvolvimento cognitivo. Os estu 
as crianças de camadas de baixa renda demonstraram 
em tarefas pia tianas estas crianps não apresentassem 
idêntico ao das de classe média ou apresentavam Ótimos resulta- 

elas que fazem parte de s 
ecimento lógico-matem 

as crianças na pua pode constatar o seu suces- 



rio considerá-la como exercendo uma forte influência no desenvolvi- 
mento do conhecimento da criança. nosso ver, esta questão da cul- 
tura pode ser ndo o modo de ver de 

Após realizados estes testes com crianças que trabalhavam nas feiras, 
com vendedores ambulantes, entre outras, ch ram ao resultado de 
que as crianças provenientes de classes desp 
tavam um déficit individual, mas sim um dese 
diferente daquele apresentado pelas mais favorecidas sócio-economica- 
mente, embora as primeiras pu essem ser con 
quando comparadas às se uma mesma fa 
texto escolar. Verificou-se que as crianças de baixa renda não pos- 
suiam o mesmo poder de abstração para realizar operações matemá- 
ticas utilizando lápis e papel, tal como observado nas de classe eco- 
nomica mais elevada. 

A equipe de aulo, por sua vez, considerou que o déficit é real. 
ara seus estudos se utilizaram somente da oria e do método c k i -  

tiano. O déficit co à intenupção do de- 
ento das estrutura carência de estimula- 

o sócio-cultural. 

or utilizarem a teoria de Pia et, consideraram que, nos primeiros 
anos de vida, as crianças provenientes de sses pobres são mais 
adiantadas que as pertencentes das classes a e alta, no que tan- 
ge às construções espaço-temporais e causais. Isto se dá devido a 
possuirem mais a e nas ações - correr, pular, etc. Todavia, na 

riam alcançar a possibilidade de elaborar a 
sua vivkncia a nível de representação, se tornam inferiores às outras, 
pois as últimas recebem estímulos externos ( , conversas, etc). 
Desta maneira, ficaria caracterizado o déficit c ivo, uma vez que 
estas crianças não são ca e verbalizar suas ações através de 
um discurso coerente. Contudo, não si ca que sejam riores, 
mas s h  que estão inferiores, e no momento que cons 
este déficit, numa fase etária adequada, podem até ir 

e as outras. Dentro do contexto pi 

o é só fisico, mas inclui també 

-- 
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náo o foi a nível abstrato. 

arottino (coordena 
observou que "os 

justamente os mais inteli 
não tendo no que aplica coisa que acharam 
curiosa e interessante foi participar de assaltos, uma atividade mais 
sofisticada do pont tivo do que simplesmente vadiar. 
e fosse possível e á-10s em outra ativi 

e outros tant ão se tornariam d 
7,p.24). 01 mais d3cil é interessar as crianças, porém uma vez 

a adotar uma atividade comum (um rojeto), que des- 
perte seu interesse, a criança poderá verb a respeito desta ativi- 

oderá desenhá-la e poderá começa ntar escrever. É preci- 
às crianças "condições de lembrar do passado, elaborar este 

assado, representar o presente e projetar o futuro" (I 

Em ambas as pesquisas, anas, que se- 
otsky só conse lvimento real 

da crianp. Neste sentido, é quase certo que - as criangas pobres se 
saiam pior do que as de cla s mais altas, pois em sua vida re 
ram poucos a d o s  externos ao invés deste 
aplicado o método genético- rimental e o m 
timulação dupla, ambos de otsky, porém, tendo o computador 
como instrumento, de forma a criar uma zona de desenvolvimento 
proximal, as chances destas crianças se sairem melhor au 
mostrando então quais são as reais diferenças ou déficits. 
enfoque, o estímulo dado às crianças, sem contar os anteriores, se- 

ais, e os resulta os de ambas as equipes provavelmente se- 
riam alterados. 

Uma pesquisa que, embora não tenha utilizado 
resultados interessantes, foi a coordenada por 
junto a crianças de uma escola cercada por favelas e de uma escola 

e elite. As crianças e cada escola foram 
e controle), de acor o com resultados 
seleção foi feita em função das crian- 
s), que ainda se encontravam 

semanas, for 
is um treinamento cognitivo 
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Numa tentativa de contrariar eminério e sua equipe 
provar que "o desenvolviment operatorio é adquirido, através 
corporação de modelos de outro, e não construído por uma atividade 
autonoma do sujeito, oferecendo assim, uma mais c1 
quanto ao mecanismo que desencadeia esse tipo de 

1 como foi testado ne 
ade metacognitiva 
10 intenpessoal suge 

psicanalítica. teúdos emocionais, busca- 
se desenvolver através compreensão da co 
o sujeito. A afinídad evidente por ser a rela- 

ção com o outro defl auto-reflexão. 

ós as nove semanas de treinamento cognitivo, o mais importante 
para a equipe foi o resultado comparativo entre as duas esc 
vez que o grupo experimental das crianças faveladas quase alcançou 
os resultados do grupo de controle da escola de elite, os quais obti- 
veram bons resultados evidenciando um treinamento familiar e am- 
biental prévio. 

que os nosso resultados enciam é que o uso de metaprocesso 
e tornar-se um recurso roso para abrir o caminho do 

volvimento cognitivo. (...) a criança não aprende por si, mas 
Ito, na própria relação interpessoal, (...)" (S 

dor, como po era ser visto nos os I11 e TV, depen- 
forma como é utilizado, pode p onar à criança esta 
de treinar sua ativi 



forma, acelerar seu desenvolvimento. 
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vez maior da sociedade é uma realidade in- 
ca que o país que não investir em se prepa- 
stá condenado a ser subordinado e manipu- 

lado por aqueles que já avançaram neste sentido. Considerando ser 
a discutir informáti e educação, nos v6m en- 

tecnologia é esta computador? Como sur- 
ções com a educação? 

a, uma informação pode ser uma instrução ou um da- 
ção é um procedimento a ser executado e o dado é o 

objeto da execu~ão. Com as informações, as operações 
máquina pode executar são: receber, armazenar, recuperar, classificar, 
qualificar, comparar e combinar. Ao conjunto das quatro última 
rações dá-se o nome de promssamento da infomac&o, e a 
ca seria então o tratamento automático da informação. Vá 
nos referimos à Informática quando queremos tratar da Cisncia da 

uta$io, tendo em vista ser o computador "apenas o recurso tec- 
mi te  que sejam implementadas as operações acima 

or, qualquer que seja ele, consiste de cinco componentes 
ásicos (vide Fi . 3.1): a unidade de entrada, a memória, a uni 
e aritmética e gica, a unidade de controle e a unidade de saída. 

e entrada e saída servem para que o computador se 
comunique com o mundo exterior. Desta forma as informações são 
introduzidas no co utador através das unidades de entrada (como 
teclados) e extern através das unidades de saída (como terminal 
de vídeo e impressoras). 

zidas as informações, é na memória que elas irão 
permanecer. Na memória também podem ser armazenados resultados 
intermediários e operações, as quais são realizadas na unidade de 

Informática e Educação 55 



tem-se a unidade de controle, e serve, como 
, para controlar a 
om a unidad 

rocessamento 
computador. 

Rg. 3.1 - Pirq. básica do computador 

(TiU3MBLAY 8i BUNT,1983,p.24) 

GIU 

UNT (1983,p.1), "o computador não foi o 
uada de algum cientista maluco. Ele se 

esenvolveu paralelamente à necessidade crescente de cálculos rá 
e, e seus ancestrais remontam a mais de 

anos". Como exemplo, tem-se as tabuinhas de argila, co 
10s matemáticos, e o aco, considerado como um 

com versões primitivas 
io. Com o Ábaco, era possível re- 

ição e subtração, sendo ainda hoje encontrado 
em várias comunidades. Ao lon s inventos foram 

discos dentad 

culos científicos se tomaram m 
ifreram uma r6 a e repentina 



cano de cinco c 

relés eltromec$nicos como 
operacionais básicos). 

ante conceito que surgiu foi o de pro 
proposto pelo matemático Jonh Von N e u r n a .  Ele 

utador tanto as instruções quanto os dados. 
ade e a versatilidade do corppu 

as pois, a par%ir de então, as instruções podiam 
que houvesse a necessidade de se refazer as ações elétricas das co- 
nexões entre os cornponen es, e como as instruções eram 
como números, o computador podia tratá-las como dados. 

No entanto, como mostra RO (1988), a palavra computador só 
começou a se tornar usual ao público na década e 50. O primeiro 

iu obter um renome considerável foi o 
ático Universal), da Univers 

vhia,  que utilizava o conceito de Von Neuann .  8 
composto de válvulas e ocupava um espaço insico m 
aparecimento para o público se deu 

on Rand à rede 
sar as estatísticas de votação das eleições de 195 
equipamento, outros melhores e mais poderosos apareceram. 

Os computadores até então eram arosos para executar 
programas mais complicados, e at anos 70 eram tidos 
como misteriosos, caros e q poderiam ser os por técnicos 
bem treinados. "Como uma nsáo da mente na, o computa- 
dor começava a ser visto como um complemento necessário para to- 
do o pensamento científico avançado e para as cisões de alto 

distanciava ainda mais o co r do alcance 

O barateamento nos pregos dos microprocessadores juntamente com a 
popularização os micros, fez com que seu uso se estendesse ao cida- 
ão comum. Todavia, mesmo com a grande 

mentos para fins domésticos, de acordo com 
não se sabe ao certo como podem eles cont 
vez que são poucas as tarefas que se repetem com assiduidade sufi- 
ciente que justifi 



u uso como eletro- 
áquina confusa, com muitas 
m a ,  os fabric es começaram a pensar 

ar e de escritório, justificando o número de 630 mil 
computadores que os Esta os Unidos possuiam em suas escolas 
cas neste mesmo ano (o dobro do ano anterior). 

e a principio o computador era ut o apenas na área administra- 
tiva das escolas, a ora ele também é visto como uma po 
menta no auxílio educação. Uma vez que estamos dia 
tecimentos irreversíveis (informatiásação da sociedade), torna-se indis- 
pensável que a educação, por ser um agente de mudanças da socie- 

desta nova tecnologi analogia com o 
mática proposto por ), é preciso que 

se eduque a sociedade para a informática, pela informática e em in- 
formática. 

uando se fala em educar P a informática, o que se intenciona 
e preparar a sociedade par ber, acompanhar, criticar e avaliar 
os efeitos sociais que podem ser causados por esta tecnologia, isto é, 
criar um posicionamento crítico da sociedade. 8 

8) explica que existem mecanismos formais e informais que de- 
vem ser aplicados a pos específicos de conhecimento. 

se introduzir o computador na escola, não se pode perder de vis- 
ta o nível de maturi ade de cada aluno, o que faz com que as pri- 
meiras fases sejam a de familiarização e demistificação da máquina. 
É importante apresentar o computador como um instrumen 

ação coletiva (como correio eletrônico), e utilizar uma 
proxirna da lingua em natural (como LOGO para os inician 

ara alunos de séries mais avançadas, po eriam ser também coloca- 
e caráter social que instigassem sua reflexão. 

com estes aspectos sociais, deveria ser também prevista 
de de tornar a má uina disponível ao aluno para a construção 

elos próprios. 

etivos que justificam a in. ugáo do computa 
lver atividades visando despertar e impulsionar as es- 



E por últho, para aqueles que pretendem ser educadores, é impor- 
ante que incluam em seu currículo o tema informática na educação 

e atualização e acompanhamento do desenvo 
tecnológico. 

az-se importante e necessário um maior número de encontros pro- 
vocadores de reflexão, para que aqueles que fazem parte dos proces- 
sos decisórios da sociedade possam lanar o seu posicionamento. 

ar, os gerentes, os próprios educadores, os políticos - 
em geral precisa estar familiarizado com os efeitos 

dessa revolução, a fim de redehir seu papel na informa 
eixando de atuar como paciente para tornar 

Na educação P infomática, esta é tratada como recurso instru- 
cional e, dado o seu caráter prático, pode possuir diversas aplicag0es 

com o público a ser atingido, como por exemplo, 
estruturas, fornecimento de conteúdos, e outr 

aqueles que sofrem de deficiências tais como auditiva e psicomotora, 
a literatura tem demonstrado que, também é possível obter bons re- 
sultados. 

Finalizando, para tornar informática, 6 preci- 
so que o trabalho do e do especi ta na área se unifi- 
quem. Uma solução apontada estaria em acrescentar ao currículo do 
futuro especialista em informática temas tais como noções 

ogia, psicologia e as disciplinas da área de conhecimento. 

rmática e Educação tem si o abordado em 
ndo técnicos de diversas áreas do conhecime 

ores, "informatas", 
re outros, que t 



reensivos e entusiastas. 

o a amplitude o tema escolhido, não se e aqui, e nem 
poderIamos, es otar o assunto, o que fez co levantássemos 
uma série de ontos que consideramos impo 
semirem de base para novas discussões. A princípio trataremos o te- 
ma de uma foma mais abran ente e, por Último 
considerações para a realidade brasileira. 

a), pensar em computa ores como inst 
velozes capazes de calcular e processar uma enorme quantid 
dados, apesar de conceitualrnente certo, contiwa ocultando sua verda- 
deira essência e sua possível contribuição inovadora para as tarefas 
educativas. 

ão vários os instrumentos ou meios de arm namento, manipulação 
e recuperação de informações diferentes tipos que permitem as 
pessoas se comunicarem com outras ou consi 

ser humano podem servir para mate 
e contribuirem na criação de novos 

é, em um ou outro sentido, a representação ou a 
ma idéia. Seja o meio figurativo ou abstrato, sua es- 

sência depende da m a  com que as mens ens se registram, se al- 
teram, se olham ou se lêem. 

sim, o computador é um novo "metameio" e o uso 
quadas permite uma nova forma de expressão do pe 

ta afirmação ratifica 4) quando ela trata 
não como um instrumento, mas sim como um ' omputador subjetivo", 

na vida social e parti esenvolvimento psico- 
ando não só a mane 

te o que pensamos sobre nós mesmos. A autora faz uma 
a com o teste de borrão Rorschach, por entender que a tela 

ode ser um local on e nossas persona 
ente quando se observa que pess 
computador, realizando tarefas 

possuem estilos diferentes de interação com a 
amas o melhor exemplo. al experiência permite 

que muitos criem seus próprios mundos, de acordo com suas próprias 
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smo uma ima- 

te uma interação 

nova gerasão que e ncias desta máqui- 
na; no entanto, para utadores só serão 
instrumentos educativos dependendo da maneira como forem apresen- 

cando, o que torna necessário repensar tanto o conteú 
uanto o método de ensino que deveria basear-se também em me- 

escola, da forma como está implementada hoje, não tem come 
do cumprir o seu dever de rar a educação formal à crianças e 

um tipo de ensino padronizado e 
que não atenta para as su nças de condições e estruturas, o 
que, comsequentemente, ac do por parte dos alunos resulta- 
os medíocres muito abaixo do esperado. 

), na escola tra icional, o papel da educagão 
se reduz a uma simples instrução, tratando exclusivamente de enmi- 
quecer ou alimentar facu dades já elaboradas ao invés de formá-las. 
"Basta, em suma, acumular conhecimentos na memória, ao invés 
conceber a escola como um centro de atividades reais (experimentos) 
desenvolvidas em comum, tal como se elabora a inteligência lógica 
em função da ação e das trocas sociais" (p.31). 

Sobre este aspecto, FAG oca que "é compreen- 
ue qualquer proposta inovadora para melhorar esse qua 

ja recebida com muita esperança e corra o risco de se converter nu- 

Sempre que sur em novas tecnologias, é como se estivessem ressusci- 
tando problemas mal resolvidos das suas pre ecessoras, tais como, in- 
corporação da nova tecnol ensinar, dúvidas 
quanto a passividade e mas 
tuação do professor, elitismo, entre outros. na sua maio- 
ria, conforme mostra a literatura, se valem 
como suporte a suas idéias contra o uso do computador na escola. 

ectos serão tratados por nós mais adiante. 



mos sem ela, m 
de suas características espeta- 

cas e inusuais" 

a), são quatro as mo ades do uso 
putador na escola : como máquina de calcular; como máquina de en- 
sinar; como instrumento de outras disciplinas; e como meio intelec- 
tual criativo. 

adoras, limitando-se a 
simples resolução numérica de problemas clássicos, totalmente disso- 

os da realidade cotidiana, como também dos propósitos educacio- 
nais do educando (neste caso crianças). 

computadores são utilizados para programar o educando, ao inv6s do 
educando pro amar o computador. Este tipo de enfoque caracteriza 
um procedimento algorítmico que 
perspectiva comportamentalista de er. Sua abord 
"pela existência de uma sequ ncia pré-de£inida de instruções prevista 
pelo projetista que guia o usuário na aprendizagem (...) Estes siste- 
mas são desenvolvidos para uma área e nível específicos uma vez 

seu conteúdo refer aos conceitos a serem fi- 
s e/ou aprendidos" ( . Um exemplo desta 

filosofia de utilização é ed Instruction ( 

Neste enfoque, o educando se mantém num nível realmente recepti- 
vo: "sua ação - a motivação que a deve acompanhar - limi 

usca e à desco erta de uma informação pronta e o 
0,1990,p.5). To avia, desde que sejam aceitas 

a instnição pro amada pode propiciar êxito na apre 
çáo do aluno (ex: ensino de Iínguas estrangeiras). 

inião de FAG 
emas apenas repetem o que a escola pode faze 

adores, e sua maior limitação está em não permi 



Esta mo- 
dalidade, apesar de muito similar à primeira, é muito mais aceitável. 
Aqui, os alunos es m elou utilizam pro amas já elaborados como 
ajuda na resoluçã problemas clássicos ostos nas &versas dis- 
ciplinas. Esta modalidade não pretende um questionamento tanto do 
conteúdo como das metodologia as existentes e, se por 

ode ser proveitosa p ns temas, náo 
a um aporte novo e açao. Este tipo de 

pode incorrer no e as inúteis somente 
pelo fato de sua facilidade em serem implementados, ao mesmo tem- 
po que pode ocultar temas importantes. 

GGINI (1988a), uma apren em verdadeira, com a 
propriedade de persistir depois da experigncia em classe, e de poder 
ser transferida para a vida real, requer a união íntima entre o con- 
ceitual e o instrumental. 

: Nesta aborda 
o computador é visto como um instrumento intelectual para o estu- 
dante, por atentar para a importância da atividade do sujeito no pro- 
cesso de construção dos instrumentos c0 O relevante é a pes- 

ontfinea da criança onde, segu 
ser exigido que "toda verdade a ser adquirida seja reinventada pelo 
aluno, ou pelo menos reconstruída e não simplesmente transmitida." 

retende-se com isto que os valores do computador na escola sejam 
mrt idos ,  isto é, o computador deixa de ser o meio de transferir in- 
formações e passa a ser a ferramenta com a qual a criança pode 

rmalizar seus conhecimentos intuitivos. "O aprendizado acontece 
o processo de a criança nte "ensinar" o co 

de o computador nte ensinar a cria 
p.9). A criança a escoberta poi 

plorar seu próprio mundo rico riências lógicas. 0 conheci- 
quirido será então compatível com seu próprio crescimento 

Esta modalidade está baseada no enfoqiae heupístico onde "mais do 
que a transmissão e/ou fixação de conteúdos específicos, visa-se a ex- 
ploração de ativi iciem o desenvolvimento de 

es como estratégias de soluç roblemas, estruturas 
criatividade, ou seja, a apren 



ntendido que é alvo dos críticos a este método, é o receio 
de que seja anula o o papel do professor e que, com isto, os alunos 
fiquem totalmente livres para trabalhar ou brincar conforme melhor 
lhes convier. Ao contrário destas opiniões, o que será preciso é re- 
pensar o papel do professor que a ora exercerá um papel de 
de facilitador, pois terá que saber escolher e criar situações que inci- 
tem os alunos a assimilar novos conhecimentos, or anizando, em se- 

a, contra-exemplos que levem à reflexão. "O qu se deseja é que 
professor deixe de ser apenas um conferencista e que estimule a 

pesquisa e o esforço, a r com a transmissão de 
soluções já prontas" (P 
é limitado, pois deve ser do aluno 
fazer as coordenações. É importante que o professor possa, além de 
propor desafios, pensar também no computador como um instrumento 
passível de ser empre ado pelo aluno para propósitos reais e proje- 
tos pessoais. 

Um ótimo exemplo que tem por base a filosofia acima, é a 
esenvolvida por Seymour Papert, que será detalhada no 

próximo capítulo. 

Estas propostas de uso do computador nos levam a concluir que não 
se precisa ser um bom crítico para avaliar as consequências de uma 

ção do computador no currículo escolar. esmo as melho- 
res idéias e as melhores intenções podem ser fadadas 
mal implementadas. Ainda assim, achamos importante 
mas das principais críticas decorrentes do uso desta nova tecnologia, 

almente no que se refere ao caso brasileiro. 

AO USO DO CO OR NA ESCOU 

S (1988) coloca que as críti s podem ser com relação à 
ade, ao potencial e à ação e 

: Os críticos, neste caso, 



arem com o uso 
das condições em 

que, primeiramente, é preciso atentar 

pensar em tecnologia. 

ecariedade dessas necessi des seja a nossa 
ão do povo para esta nova 
a forma ou de outra, intro- 

duzindo o computador em seu cum'culo, e se o governo não se 
apressar, irá permitir que haja um maior distanciamento entre a esco- 
la pública e a particular. Daí a per nta: a informática aumentará ou 
diminuirá a distância entre as classes sociais? 

nosso ver, e é exatamente o que propomos neste trabalho, a infor- 
mática pode ser um ótimo recurso na ativação das estruturas de 
samento das crianças de classes menos privilegia s, fazendo com que 
sejam mais ativas e participativas na sociedade. ra tal, seria preciso 
que houvesse um total en ajamento do overno, no sentido 
tivar projetos que visem estabelecer, em definitivo, políticas 

e novas tecnologias, incluindo a informática, em tod 
mentos de ensino e trabalho, facilitando seu acesso a todas 

os, a utilização 
a maneira de 

investimento feito. Este tipo 
de pensamento demonstra que "ao invés de considerarem os efeitos 
culturais mais amplos que o contato com o computador pode produ- 
zir, eles entendem o potenci mputador somente como uma 

ssa informações, transmite 60- 

ducação aqui é vista sob uma 
concepção muito estreita perto do que ela realmente é e pretende. 

Os críticos que com- 
utador trará efeitos 
indesejáveis ou até 



estiver diante 
pensamento é 

la aprende a discernir qual 

ais uma vez, somos obri ados a refletir sobre o que queremos para 
a nossa educação e a nos conscientizar que é essencial nos pre 
mos para receber esta tecnologia, pois,caso contrário, podemos 
rer no erro de acreditar em tudo o que ouvimos acerca dos compu- 
tadores, sem ter uma base para isto e, consequentemente, nos ne 
a conhecer o seu real valor. É certo que toda a tecnologia tem seus 
prós e contras, mas, sendo ela é um fato consumado, não se trata de 
saber se devemos ou não introduzí-la, mas sim como. 

No que se refere ao so ,p.15) coloca que 
este "pode instaurar um novo modo de relação entre o aluno e o 
professor. (...) Pode instaurar novos tipos de trabalhos práticos, inte- 

ando a escola à vida, e pode também acirrar ou mudar os tipos de 
e do comportamento e do pensamento do aluno." No entanto, 

"a produção de s o h a r e  educacional de alta qualidade técnica e so- 
fisticada pedagogia é um desafio ao qual nem mesmo as nações mais 
esenvolvidas tem conseguido fazer £ren 
esafio aparece devido ao fato destes s 

te produtos pedagógicos, implicando em uma in 
quando da sua elaboração. Po em também "trans 
rais na educação, geran mais dominação dos países mais desenvol- 
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uir como justificativa da crise a educação br eira apenas a si- 
uação sócio-político-econ8mica que vivemos é se es 

objetivos mais amplos que a e 
esenvolvhento harm8nico de t 

emos acrescentar também o res 
duo. Neste contexto, à escola cabe somente uma parte deste processo 

arantia da educaçáo formal e disseminação de conhecimen- 
fato sabido e notório que ela não está conse 

prk com este dever. Embora não ocorram problemas de ordem eco- 
nômica em países mais desenvolvidos, a literatura mostra que mesmo 
nos Estados Unidos ocorrem pr lemas de cunho alitativo no que 
se refere a educaçáo. 

Fatos como estes nos levam a concordar com 
quando apresenta que qualquer tratamento para a crise deve conside- 
rar a questão sócio-político-econômica e a questão da melhoria do 
ensino em si, separadamente. É claro que ambos devem ser resolvi- 
dos, mas "cabe principalmente às pessoas dedicadas ao ensino a pro- 
posição de condições, metodologias e idéias que nos levem a u 
cola que efetivamente contribua para a educação da criança" ( 

Sob este aspecto, o uso do computador nas escolas tem sido estuda- 
do como uma boa proposta para amenizar este qua 
monstramos acima, são várias as formas de utilização do computador 
no processo educacional que só se tornam válidas se con 

benefício pedagógico. As pessoas que irão se u 
devem ter em mente que cada forma de uso possui uma 

finalidade mais adequada. da para que seu uso se dê dentro de 
urna perspectiva e ucacional, não podemos per er de vista os seguin- 
tes tópicos: 

e ser visto como um o eto que irá trazer 

simples solução de colocarmos uma pro ora ou um compu- 
or à disposição de cada criança, sem aboração de novos 

objetivos para o ensino, certamente não resolverá o problema da 
educação" ( 

. É preciso preparar o professor para receber esta tecnolo 
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oma outro enfo 
cação até o uso pro- 

priamente dito. Não se po e o professor pense 
a irá substituí-10, -10 a realizar a sua 
a mais competen do a máquina será utiliza- 

da dependerá, além dos recursos diponíveis, do seu conhecimento 
em relação às potencialidades oferecidas pela mesma. 

. A união de vários tipos de especialistas deve se tornar uma reali- 
dade, pois, senão, continuaremos a encqmar em nossas escolas 
soha re s  educacionais de baixhsima quali udquer proposta 
de elaboração de um s o h a r e  educacissial deve considerar a 
questão cultural e a maneira pela qual irão ser transmitidos os 
conhecimentos. 

. A aquisição de um computador (hardware e so 
rasil, ainda é algo muito custoso para a escola. 

e se colocar um computador para cada criança do pri- 
é inviável no contexto brasileiro. É preciso que se co- 

meçe a investir mais no sentido de adaptar a sua proposta à 
nossa realidade. Para este fim, é necessária uma ação política 
que envolva o governo e suas responsabilidades sociais. 

. Pelo histórico do computador nos colégios, observamos que, a 
princípio, sua introdução se deu devido a uma estratégia de mar- 
keting e de vendas das empresas. Para que fatos como este não 
continuem a acontecer, é cmcial que todos os envolvidos neste 
processo estejam bem preparados e possuam um 
crítico em relação à máquina pois, caso contrário, estaremos pre- 
destinados a educar nossas criancjas de acordo com os obj 
de venda de uma empresa ao invés de objetivos de cunho 
gógico. 



ão várias as técnicas de informática que podem ser aplica 
entre as mais destacadas na literatura hoje, estão o uso 

de processadores de texto, o uso de sistemas autoria, os jogos 
educativos, a simulação, a robótica, as redes de comunicação, a tele- 
mática, as planilhas e as linguagens de programação. 

Devido as características e o objetivo deste trabalho, iremos nos 
nas técnicas que consideramos com grande potencial de utilização 

o da união tecnologia-educação e meninos e meninas de ma. 
ortante ressaltar que a apresent ão do ferramental a 

feita com o intuito de oferecer subsídios para o projeto pro 
. Todavia, salientamos que estas técnicas, apesar de serem 

fortemente interli adas, estarão sendo tratadas como distintas para 
uma melhor compreensão das mesmas. 

uando o ser humano descobriu que era capaz de adquirir e acumu- 
lar conhecimentos associando informações de diferentes tipos e épo- 
cas, passou a procurar meios que udessem representá-los e disserni- 
ná-10s. Neste sentido, a informática veio em seu aiurilio pois, como 
sua definição mesmo diz, ela permite u 
informação. Entretanto, como demonstra 
que passa, mais e mais dados são gera éminados, tornando 
os métodos convencionais ineficientes para or anizá-10s e acessá- 
rapidamente. Pode-se acrescentar também a ineficácia dos mesmos 
quando da transmissão dos diversos tipos de conhecimento que o ser 
humano possui (1). Diante desta problemática, os e 
área de iinformática e os educadores estão sendo 

- - - -- -- - - --- --------- - - - -- - - - - - - - 
(1)De acordo com GOWZON (19BB), o ser humano possui tr@s categorias de conhecimento: 
- Conhecimento prático: Contém experi@ncias obtidas com a prática; 
- Conhecimento de familiaridade: Adquirido pelo aprendizado da prática, examinando exemplos da tra- 

dição; 
- Conhecimento de proposição: Parte da tradição profissional que pode ser expressa em tradiçúes ge- 

rais, teorias, métodos, regulamentos e que podemos assimilar de um estudo teórico da atividade. 
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volver novas naanentas e estr 
mo solução, a tecnolo 
eletrbnicos para a e 

de informações. 
exemplos destas novas pesquisas. 

o de uma forma simples, temos ue um sistema 
uma "maneira de criar e manipular informações sem estabelecer uma 
sequência tradicionalmente linear para percod-las. (...), oferecendo 
diferentes alternativas de criação e visualização de um mesmo conteú- 

9,p.3). Em outras palavras, "hipertextos podem ser defi- 
nidos como um conjunto de os elou outros tipos de informação 

as ao leitor de uma forma não 

Um sistema de PLipermidia pode ser considerado como uma exten- 
são de um hipertexto que incorpora outras d i a s  em adição ao tex- 
to. Estas últimas podem ser áficos estáticos ou anima 
vídeo, som, e outros, permitindo assim que o usuário possua mais re- 
cursos para tratar e pesquisar as informações. 

Um exemplo sugerido por nós para demonstrar o que vem a ser 
uma forma de consulta não linear, é a rópna confecção deste traba- 

rimeiramente, buscamos em uma 0s ou livros que 
ados ao tema. Uma vez escolhido um livro ou uma publica- 

ção, iniciamos a leitura do mesmo na ordem que consideram 
conveniente. Em um certo momento do texto, encontramos 
palavras ou assuntos por nós desconhecidos. Então, interro 
leitura inicial, para procurar em outras fontes a1 0 que nos possa es- 
clarecer sobre este determinado assunto. Nesta nova publicação, en- 
contramos, por exemplo, algumas os referentes aos vários tipos de 
internatos existentes. Oibjetivando er mais sobre internatos, busca- 
mos na biblio afia alguma referência, e mais uma vez interromp 
a nossa leitur para iniciar uma nova procura. assim, várias outras 
interrupções vão acontecendo a cada vez que lemos um texto que faz 
menção a outro te o, que por sua vez, se referência outro, e assim 

De acordo com o exemplo acima, e a definição descrita anteriormen- 

te, 9) afirma que algumas enciclopédias ou revistas 
poderiam ser qualificadas como hipem'dias, por apresentarem uma 

e consulta não linear. orém, a definição e hipefiextos (ou 

70 Técnicas de Informática Aplicadas 5 Educação 



. 4.1) utiliza o computador para 
itivos de mídia, tais como vídeo 

-áudio ou CB-R0 (Compact Disk-Read Only 
igitais que e am a tecnologia do raio laser). 

nização das infomaç s que não necessa- 
namente vão estar demos pensar em 
multimídia como vários dispositvos juntos armazenando diferentes ti- 
pos de informação. 

Fig. 4.1 - Tecnologia Multimldia 

(NnnTIMEDIA$FJl,p.9) 

O sistema kipertexto, apesar rrecente, nasceu de uma idéia que 
vem sendo estudada há mais duas décadas, qual seja: como se 

rocessa o raciocinio humano e como as informações vêm sendo 
presentadas às pessoas e manipuladas por elas. Nosso pensamento 

e uma sequência linear. Como bem exem 
"uma lembrança nos transporta do passa 

os com imagens, palavras e 
na nossa mente e se relacionam muitas vezes 

" No entanto, muitas vezes, devido a natureza das infor- 
mações, somos obrigados a se ir uma sequência linear de raciocínio, 
como por exemplo a música. 

Na definição de 
ue um ou mais autores juntos criem cami 
obra em ques 

irecionem os leitores 
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o também que os 
mento a outro. 

o surgiu, pois, para ajudar a desprender das informações 
s de linearidade e sequenciamento, criando um ambiente 

de comunicação, trabalho cooperativo e aquisição de conhecimen 

eral, sistemas de hipertexto apresentam as se 
racterísticas, quando de sua elaboração: 

". uma interface sistema-usuário bastante amigável que motive a ex- 
ploração do sistema; 

. funções que permitam ao usuário interli ar "pedaços de informa- 
ções"; 

. uma ferramenta - normalmente c 
mita caminhar por essas informa 

. funções que permitam ao usuhrio acrescentar e/ou consultar pe- 
quenas anotações nos textos existentes" ( 

Na concepção de B'I 0 (1990), começa a emer 
a para o computador ao qual estão associados os conceitos 

de rede, comunicação, conectividade, multimídia e veículo. 

São extensas as aplicações destes sistemas nas áreas da ativida 
mana. Como exemplo, podem ser ci os: sistemas para acessar um 
grande material bib a auxiliar o processo de de- 
senvolvimento ara consulta pública, e outros. 

A tecnologia de hipertexto, hipermídia e multimídia, dentre todas as 
áreas em que pode ser aplicada, tem no ensino aquela em que me- 

aproveitados seus benefícios, tanto no que diz respei- 
do do aluno, como ao trabalho do professor. O com- 
á permite um de avanço, sendo ele um meio de 

troca de informações entre alu e professores. Poriim, D' 
(1990) diz ser preciso se preparar para o sécu 

a de classe escolar, isto é, ue esta deixe de ser esta- 
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asse a ser um veículo ç 

mpo e entrar no sis 

as sim para a "realidade 
sicamente real, mas possuir o efeito de ser 

real. 

Esta viagem permite reforçar e acelerar o aprendizado dos alunos 
or colocá-los em um rico ambiente do mundo real e din 

roblema pode ser analisado por diferentes aspectos e dife- 
rentes caminhos, o que torna provável, se 
melhor compreendido e ter mais chance 
forma correta. Desta forma, além de ajuda e a desenvol- 
ver o seu pensamento crítico, é criada também uma motivação em 
descobrir diversas alternativas para visualizar um fenômeno ou resol- 
ver um problema. 

Este novo ambiente escolar proposto também possibilita ao aluno ela- 
borar e responder as suas próprias pe o assim amplos 
debates entre ele e o professor sobre o tema abordado, poden 
também criar novas li ações no ambiente. 

ma outra consideração importante é que, devi o às suas característi- 
cas, o tempo de aprendizado e assimilação do aluno é respeitado, is- 

aluno tem seu próprio tempo e seus próprios caminhos 
r a uma determinada conclusão. 

Um exemplo de aula poderia ser levar o aluno para dentro do corpo 
humano, para mostrar como funcionam seus ór 

uanto ao trabalho o professor, este também seria beneficiado 
avés do uso destas novas tecnologias. Segundo 

curso pode ser melhor elaborado, pois o professor terá qu 
e uma maneira mais didática, relacionando assuntos 

ciem aos alunos criarem novas relações entre as informações apresen- 
tadas. Esta tecnologia ilita ainda um aprimoramento de seus 
conhecimentos dentro ade ou de outras, pois 
chance de acessar informa ente disponíveis em um ambien- 

m sistema de com utação normal não consegue transmitir conheci- 
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miliaridade. 

Dentre os vários estudos e pesquisas re 

consiste de um lu- 
r para treinamento piloto do programa "Classrooms of Tomorrow" 

(salas de aula do amanhã). Prevê-se instalar computa ores e outros 
equipamentos de multimídia nas mãos de 2 ,000 professores. Este 
centro tem como objetivo treinar os educadores como professores ex- 
ploradores - como navegadores do conhecimento, visando tornar pos- 
sível a estes pilotarem suas classes para além do limite do conheci- 
mento humano. 

Uma pesquisa para o desenvolvhent projeto que vale a pe- 
na destacar é a de DI 9), que objetiva 

hts" dos ambientes de exploração propostos por a1 
museus cujas relações c os usuários se dá de forma interativa, tal 
como o San Francisco oratorium, para criar ambientes similares 
entro da sala da aula. a forma, preten -se criar um enclave no 

canto da sala que permita explorar a imaginação da criança sem sair 
de sala. O ambiente proposto preten e oferecer à criança um senti- 

e liberdade para que possa correr, perambular, 
pausar e brincar com as im s, idéias e objetos dentro d 
prio compasso e da sua vo . Para tal, será ito um sistema ba- 
seado no computador dentro de um ambiente multimídia, 

áfora da visita ao museu. 

eriência a ressa tar é o Sistema I' 

centro de pe 
Scholarskiip). Este é um sistema liiper- 

do utilizado para atuar junto aos cursos 
entre os resultados já ana 

aicação, está o e que tanto estudantes 
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ssores se mos raram muito 
e não tem havido ne treinamentos. 1Enn 
s matérias houve uma na compreensão dos assuntos 

Junto com uma maior formação do pensamento crítico do aluno. 

era1 do Rio de Janeiro, o Gmpo de 
cada ao Ensino (61 E), do Núcleo de Computaçã 
E), possui três proj eko é a estação de Ensino 

é um produto de e hardware inte 
e permitem que o computador possa ser utilizado como 

ferramenta auxiliar em laboratório de ci ncias experimentais. Devido 
áo existente com a sua utilização em ambiente educacio- 
s formas de representação e re ação de conhecimen- 

to é um sistema hipertexto (vide Fig. 4.2). ente ele vem sen- 
do utilizado por alunos de Esica experimental do Instituto de Física 
da própria universidade. Ainda não foi possível fazer avaliações de 
seu uso. 

Fig. 4.2 - Uma das telas do hipertexto do LABO. 

Os outros projetos incluem a const 

ensino, voltado 
imo já vem sendo utilizado p 

tória na 6a séri 
processo ens 
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os alunos, os resultados foram consider 

e reportagem de J ,1991), foi a p ~ s e n  
O projeto "Escola es e professo- 
res da Universida tem como fi- 
losofia inserir o aluno em um mundo s pelo micro; no mo- 
mento estão trabalhando em criar um ambiente multimídia. " 

to, o uso da tecnologia no ensino é uma ten cia sem retorno. 
crianças são diariamente bombardeadas por ns e sons da te- 

levisão e, quando vão para a escola, o máximo em é uma au- 
C0EdI91991,p.2) 

Para finalizar este item, merece ênfase a 
(1990) que nem toda sala de aula precisa 
"Classroom of Tomorrow". O importante é pensar em uma sala de 
aula como um quarto cujas paredes se tornem como o mundo ao 
seu redor, e pensar no computa or como um veículo e não como 
uma caixa estática que processa dados. 

evido a esta tecnologia lidar m imagens, é necessário explanar 
antes sobre o que vem a ser im m, sua relação com o processo de 

zado, e de que forma a computação áfica pode ser útil nes- 
te processo. 

em é um escândalo, ela é "do mundo", mas pode não estar 
no mundo objetivo." "A imagem (...) É uma criação de 
de oferta ao out instrumental e de instrumentos para 
além da língua" 

nição simples de ima em poderia ser "<<£i 
sentação de uma coisa> > e, por ensão, como a < 

cebida pelos sentidos > > ". De maneira 
representação a e relaciona 

ado por sua analogia o 
979,p.25,27). Neste contexto, p 

idas através da vista), co 
ens sonoras, táteis, etc.). No 
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rabalho, estaremos nos refe 
resentação visual, concor ando com a teo 

de. 

o homem pode ser confundida 
or ter sido ela o primeiro sinal 

umana criativa (ex: pinturas das cavernas). 
á uma relação dialética do conceito m em todo o 

mento humano. O homem não possui capacidade exclusiva 
tificar as imagens, porém ele pode, a partir de uma forma, gerar 
outras. E é nessas respectivas identificações que há o início de um 
processo de mitificação das mesmas, o então o processo de 
conhecimento. através da ira em que o ser humano pode ter um 
primeiro grau aproximação eto, rápido e eficiente com a reali- 
dade. 

a descoberta da imprensa, e d ois com o su 

foram ampliadas as possibilidades de transmitir informações. 

Em se tratando de educação, a im m pode acarretar 
danças no padrão de organização ssimila@io da 
nos são usualmente oferecidas. Na maneira tradicional, em um texto, 
temos sempre a informação apresentada da esquerda para a direita e 
de cima para baixo, enquanto que através do aprendizado via ima- 

o no âmbito computacional, são vários os exemplos 
podem ser abertas janelas, percorrer a 

quer sentido, sem a linearidade imposta pelo texto. 
9) demonstra este ar o nas pesquisas de 

Foi provado matematicamente, através de cálculos feitos baseados na 
teoria da informação, aquilo que já se falava num antigo provkrbio 
de que uma ima m vale mais o que mil palavras. Ó que no nosso 
caso, temos que uma imagem de vídeo vale aproximadamente cem 

avras de texto. Não estamos O desmerecer a re- 
ção das informa s sim, estamos que- 
emonstrar o p enta como recurso 

educacional. Neste sentido, ande relevhcia, 
por ter ele jus 952 sobre a intera- 
ção entre os meios verbais e visuais no ensino. 
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ção desenhada para 
recebê-las co 

esta forma, através da ima em e seu tratamento em mbito compu- 
tacional, pode-se obter ens tais como: 

. obtenção de áficos provenientes dos cálculos sendo realizados; 

. substituição do papel como meio de deseao  

ande quantidade de informações podendo ser apresentadas rapi- 
damente; 

ossibilidades de visualiza~ão de objetos não existentes ou não 
construídos; 

. substituição da comunicação alfanumérica por uma comunicação 
visual entre o usuário e a máquina; 

. possibilidades de simulação de processos, antes de se tornarem 
efetivamente reais; 

. possibilidades de simular e representar graficamente modelos teó- 
ricos; 

. criação de desenhos artísticos; 

es de inferir dinamicamente na elaboração dos 
nhos. 

"A computação gráfica é um ramo particular da informática, no qual 
utador é utilizado para a criação e 

com a interferência dinâmica do opera 
De acordo com est ehição, o computado 

uipamentos) e s ares (sistema operacio 
ennite ao operador (uma ou 

o que é a imagem. Ma co 
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enas um espectador p sivo, mas sim está 
ara obtenção dos resu 

Computer Graphics). 

áfica está subdividida em tr 

1) "Síntese de imagens: que se ocupa da produção de representa- 
ções visuais a partir das especificações geométrica e visual de 
seus componentes; é uma das mais difundidas e é frequente- 
mente confundida com a própria computação 

2) "Processamento de imagens: que envolve as técnicas de transfor- 
mação de ima ns em que tanto a im m de partida quanto a 
imagem result o apresentam-se sob representação visual; 
as transformações visam, em ral, melhorar as características vi- 

m tais como aumentar o contraste ou o foco ou 
ainda reduzir o mído e distorções. 

áilise de imagens: que busca obter a especificação dos com- 
ponent partir de sua representação visual" 
(PERS 1989,p.3). 

Tendo em vista ter a computação áfica adquirido um papel muito 
relevante em outras áreas da ciCncia e tecnologia, surgiu então uma 
nova área de pesquisa chamada de Visualização Científica. 
tivo está em permitir que pesquisadores obsewem os res 
suas simulações e computações, pela transformação do simbólico no 
geométrico dentro de um ambiente de interação dos da 
imagens. 

), no entanto, nem 
tador surgiu da co ca em seu senti- 

do mais amplo. Estes fatos podem os para aquelas 
imagens que não sofrem uma rferência dinamita humana (como 

áfico de uma planilha eletrônica e um vídeo-jogo). 

m seja criada através e recursos computacionais, 
lenha pelo menos uma co ração básica de 
e ser visto na Eig. 4.3 
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DADOS APLICATNO 

DISPOSITIVOS 
DE SA~DA 

Fig. 4.3 - Diagrama tlpico de um sistema gráfico interativo 

( V E ~ ~ ~ 1 9 8 8 , p . 4 8 )  

ados é o local onde todas as informações utilizadas e 
radas pelo sistema são arm nadas. Em termos de 
cos, estes podem ser discos rígidos ma 
como os CD-WO amas aplicativos (s 
meios de comunicação entre o banco de dados e o meio fisico. 

Do sistema físico fazem parte o processador central (U 
ositivos de visualização, entra 

das representações áficas (como impressoras). 

áfico é o dispositivo que conse e trabalhar, além 
ais da tela (pixels), po 

representar 
o computador. 

Toda imagem criada é r sentada nos dispositivos e visualização 
(monitor ou tela). É a u  estes que o o erador pode visualizar 
seu trabalho, tanto ao término do processo, quanto durante seu de- 

ambém pode ser comi erado como um dis 
saída. 

Dentre as áreas de aplicação, podemos destacar a animação e gera- 
e efeitos visuais e especiais (como vinhetas e comerciais); edifo- 

ração eletrdnica de mesa (des 
áfica de pequeno po 
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ens do tratamento da ima m torna a computação 
ande utilidade quando aplicada na educasão. 

'te que, por um lado, seus métodos e 
suas técnicas entas para que se explorem certos mo- 

to é, que seja um suporte para a visualiza$3o 
os dados provenientes destes modelos. Por outro lado, a 

olução de problemas que s pecíficos da área d 
fica impulsiona a descobe novos modelos m 

a serem implementados em novos mos. Este tipo de aplicagão 
A (Instituto de 
também uma linha 

de pesquisa que tratará de produzir h e s  do computação 
fica, em diferentes níveis para diferentes áreas da matemática. 

Um outro exemplo 
sity Galculator and 

áIfica como uma itecnologia capaz de modificar a ma- 
atemática é pensada e aprendi $& 

roblemas mais reais e profundos da matemática são 
possíveis com a ajuda da tecnologia. Representações ométricas de 
soluções de problemas são facilmente adicionadas às representaçóes 
usuais numéricas e algébricas. 

No nosso entender, nestes exe los, as técnicas de computação 
cursos ficaria muito 

limitada no que tange 

Nos dois exemplos acima pode-se observar que a matemática é trata- 
stas pesquisas, os estu- 

se refere a crianças, também pode-se pensar na tec 
o a fixar conceitos máticos. Neste caso, 
rn LOGO (ver Ite ). Entretanto, 
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No enfoque em que o aluno é espectador, têm-se, como mostra a li- 
teratura, diversos so ares educacionais se utilizam de recursos 

áficos como suporte d 
ares consider 

mesmo feios, sendo as £i ao olhar. Isto se 
o ao fato de ser muito custosa a produção destes tipos de 
que vai desde a elaboras em si (recursos humanos e 

cessamento matemático) até o eq rnento a ser u 
tiona as consequências que poderão haver para as crianças e para 

ações e seu bom uando ficam expostas por um lon- 
de tempo a este 

"De qualquer forma, animação e atuação recíproca (interatividade) 
são inquestionavelmente as características educacionais mais valiosas 
do computador" (WOS 

ação é o meio pelo qual se criam as ta- 
computador para serem executadas. 

94x4) "Toda tarefa em computador é, 
em última análise, uma composição de ações (ou procedimentos, ou 
ainda processos) atuando sobre uma composição de dados." O autor 

e existe uma tendência nas lin ns e métodos tra- 
egiar um destes elementos a de combinál-10s. 

C& etc.) que se concentram no programa que contém 
as sequências de instruções, to 

como parâmetros ou 

Na concepção de 91, uma forma que 
e da afirmativa de 



tenda aproximar os problemas do mundo real com soluções vindas do 
or, deve então conseguir identificar e manipular tais entes. 

artindo desta metáfora de objetos, esforços 
têm sido feitos por diversos se entos da comunidade de infomática 

ara que se busquem novas ferramentas que proporcionem uma 
maior eficigncia de produ~ão e melhores condições de p 
manutenção de sistemas altamente complexos, tal como 

elos (automagão de escritórios, informática educativa, animação 

Uma das caracteristicas do modelo orientagão-objeto é permitir o 
amento de vários objetos em bibliotecas, e forma que possam 

os conforme a necessidade do usuário. sim, ao compor 
aplicação, o usuário não mais precisará rtir do nada, pois po- 

á obter boa parte dos recursos necessários ssas bibliotecas. 

ens orientadas a obje o, devido à forma em que foram elabo- 
radas, provê aos usuários um ambiente de construção de 
utilizando os conceitos mais prbximos da realidade, isto é, 
como estão habituados a pensar. A entrevista feita 

utchson, para a revista 
maneira clara seu sentimento com respeito a esta característica da 

m: "Eu gosto a maneira que eu posso pensar sobre o pro- 
lema (...) Eu mapeio os problemas gerais na minha 

empre extrair os objetos de como eu os tran 
crio um objeto ara cada coisa física, processo ou atividade 

eu estou tratando." 

Dentre as lin s que existem hoje que implem tam este novo 
alltalk, que é 

nto se deu no 
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nosso ver, são 
contribuir par cadas por nós 
etas e indiretas. 

m orientada a objeto como um re- 
ão e consequente desenvolvimento 

do raciocínio lógico e estrutural. 

leton Universi 
cuaiculo coloca 

o a primeira a ser vista, co 
modernas ferramen 

iente rico de pro 
orientadas a objetos estavam em pe- 
indústrias como nos ambientes aca 

o fim do primeiro curso, esta lin em provou ser atrativa, e uma 
tal foi a possibilidade das tarefas e 
, as aplicações e os problemas do 

de partida comum aos estudantes 
ação (incluindo ne- 

nhuma). Em ger tivos e eram capa- 
zes de utilizar o sistema para ajudá-los a encontrar e solucionar seus 

roblemas. 

: é classificada por indireta por ent 
ue este tipo de aborda em orientada a objetos pode ser u 

recurso na construção e elaboração de pro amas com fins 
ertextos, tutoriais, entre outros. 

utacional está cada vez mais avançando no se 
cimentos ao invés de processar informações. 

fato se dá graças a uma grande ten ência em se procurar soluções 
tecnológicas para muitos emas de tomada 

la em processar con ecimentos, sur 
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orte de mane 
camente as ca 

nder, é preciso que 

ste dentro desta área uma tend ncia racionalist 
nsam que o conhecimento humano po 

as sistemáticas, e são estes que em sua 
ande maioria vem determinando as teorias meto 

ses da máquina inteligente. Em 
tão aqueles (tal como C00 

,p.78)) que pensam que desta forma, o conhecimento humano, 
e ser eliminado rias características, tais como sub- 

jetividade, incertezas e imprecisões, é também despido do contexto 
social e cultural que dão si cado ao mesmo. Começa a haver en- 
tão uma preocupação no senti o de refletir para o ambiente sócio- 
cultural onde esta nova tecnologia será inserida, com o 
se criar sistemas centrados no homem. Com este tipo de abordagem, 
espera-se que esta nova tecnologia seja utilizada de uma forma mais 

emocrática. 

Dentre as linhas de pesquisa na área 
eresse na construção de sistemas especialista 

mas para resolução de problemas em vários 



5) ,  citada por CZ (1990,p.4'7), coloca tam- 
bém que "sistemas especialistas constituem rocedllnentos heurísticos 

irem uma sequ e passos pré-determinados na bus- 
ca de uma solução, sendo suas abordagens não determinísticas. 
que um sistema computacional possa ser en uadrado nesta cate 
precisa ter basicamente três componentes na sua arquitetura: 

a) base de conhecimento: contém a relação de um conjunto 
formações de uma determinada área de conhecimento, eralmente ar- 
mazenados de foma declarativa (...) 

b) motor de Xerência: algoritmos que permitem caracterizar o sis- 
tema como "inteligente" a partir de sua capacidade de 
cias sobre a base de conhecimento "produzindo' novas asserções e 
que permitam também "explicar" o porquê de uma determinada res- 
posta. 

c) interface em lín a natural: a interface do sistema com o usuá- 
rio deve aproximar-se o mais possível da foma de conversação hu- 
mana (...)" 

uando aplicada à 
outras ferramentas p ntelligent Tuto 

qualquer programa que utiliza técnicas de In- 
a aprender, pode ser classifi- 

or, cada avango feito com ba- 
ded Instniction), foi o 

s conceitos instrutivos ou de apren- 
de programação em novas gera- 

Embora os termos I e ITS sejam frequentemente permutáveis, 
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.5 apmsenta os ais componentes 
rramenta 

1927 1949 1952 1958 1964 1868 1972 1976 1980 19 

Teaching Pmgrirmmed Discovery Cognitive Information 
Machine Instructi«n Learning Psychology Processing 
(Pressey) (Skinncr) (Bruner) (Piaget) Theory 

'2nd \ 3rd \'..h 

(Card et,al.) 
I 
I 
I 

5th 
Genention Generation Generation Generaiion 
Computer Computer Compukr Computer 

\ \ \ \ 

\ 

FORTRAN , EM.S1C, PILOT h g o ~ P R ? L o G  \ \ 

\,, \ 

'\ \ 
\ \  
\ ' 

\ 

Tesl \\ \ 

Genention 'hiorial \ \ 

& Scoring CAI Microworlds 'I&1 

(Lines connect coniributions to a specific CAI i~ovat ion)  

Fig. 4.4 - Evoluçáo do CAI 

Conhecimento Conhictmanlo 

Esludonls 

Flg. 4.5 - Principais componentes da ferramenta ICAi 

(BARROS,1987,p.21) 

e conhecimento, 
erenciador e seu ui estão armazenadas to 

foma@es referentes a transmissão do conteú assado para o 
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m como todos os 
a solugão de 

dos erros cometidos pelo aluno. 

a o mecanismo de infe- 
os e procedime 
vjndas do módulo do modelo 
r técnica a ser utilizada para 

tal, este módulo inte 
natural, tkcnicas de 

e a área do conhecimento a ser transmitido ao aluno. 

uando os sistemas especialistas são projetados para o domínio so- 
cial, o que se obs hoje é que, na maioria dos casos, estes, infe- 
lizmente, estão se ndo principalmente em conhecimentos proposi- 

orando quase que por completo os conhecimentos práticos 
e os conhecimentos de familiaridade que pertencem a experiêrrcias 
pessoais, costumes e tradições sociais. 

), ao escrever sobre este tema, ch u a atenção para o 
e se ter, com as supostas máquinas in ntes e os sistemas 

especialistas, uma universalidade da cultura e 
nas, que teria como consequência a ne 

os sociais e culturais que enrique 
conhecimento a ser adotado passa a ser então o 

pos dominantes. Para o autor, não devemos co 
de conhecimentos com uma simples transferên 
Não devemos ter enas uma visão écnica desta transferência, pois 
neste processo exi e é o usuário da temo 
o dominante, que é 
nhecimentos, e isto d 

Os sistemas especialis as possuem limitagões 
e automatizar o processo de co ento humano, em 

o conhecimento pessoa e o de familiaridade. 

Neste caso, o autor screve quais os itens necessários para um pro- 
jeto que vise a trans ência de conhecimentos para o domínio social: 



. considerar os contextos sociais e cu Níduos que vão 
ser usuários desta nova tecnologia; 

. estar atento ao real controle da tecnologia e do conhecimento. 

entro do domínio e 
cial and Educational 

aterra, vem realizan 
alizados da sociedade, seja pela situação econômica, seja 

pela cor, ou por outros fatores. Este campo é tido como um 
ando se propõe a trabalhar com esta nova filosofia - reco- 

to do ambiente sócio cultural e consideração dos vári 
de conhecimento - pois até enião, o que se observava é que a 

s se concentravam na parte administrativa e em 

uas - pesquisas possuem ois objetivos: fazer uma inieração entre a 
ificial, o vídeo e tecnologias de desenhos eletrhicos, 

envolver um sistema centrado no homem; e desenvolver uma 
m multidisciplinar que considerem o aprendizado como um 

processo social. 

Dentre os estudos re 
mento da aptidão de leitura de adultos, senvolvimento de 
uma ferramenta que complementasse as 
mente no de inglês, n ração básica e o. 0 s  estudan- 
tes envolvidos neste p to eram na ma 
des étnicas rninoritárias de n, possuidoras de diferentes conhe- 
cimentos culturais passados ntes níveis de in 
res envolvidos vieram dos mais diversos campos (linguística, matemáti- 
ca, sociologia e computação). 

O fato das mulheres conhecerem a arte de cozinhar peixes norteou a 
escolha de um p e dieta e saú e para a elabora~áo do sistema. 

o todos eram aprendizes ou especi 
contexto. Os professores eram especialistas em 

ducacional; os estudantes eram e 
óprias práticas culturais; e os pesqui- 
ram projetistas e rodutores do sis- 

os do sistema foi 
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ande motivação por parte dos estudantes em aprender, principal- 

ivo que norteou a criação do L 0 6 0  foi o 
criança um novo elemento que pudesse ser inserido no meio ambien- 
te como fator de estímulo ao seu desenvolvimento. 

O termo L 0 6 0  "desi a simultaneamente a teoria de apren 
em de comunicação e um conjunto de 

demonstrar os processos mentais emp 
resolver os problemas que se lhe a 
õe uma solução, num contexto de ação sobre o 

Papert, discípulo de 
as coisas, começou a 

que seria a base filosófica de sua criação: a de que o fator funda- 
mental sobre qualquer em, é que qualquer coisa é simples 
desde que a pessoa consiga incorporá-la ao seu arsenal 
caso contrário tudo pode se tomar extremamente dincil. 

em devem estar em como as estruturas intelectuais se 
artir de outras e em como, nesse processo, ad 
a e emocional" ( sim, sua teoria 

a como uma conver 
com as pesquisas em 

dem ser encontradas conver ncias com as teorias de Vy 
ner. 

Os usuários, atr2avés de micromun are e hardware embuti- 
e pensamento ou 

- 
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a; tome a coisa 

maneira na qual ela própria pensa. 

Devido a floso e se procurar objetos que as 
crianças pudess ria maneira ("objeto- 
pensar-comtt), P ou de forma que pudesse ser 
tratado computacionalmente - como uma tart 

tá em semir de modelo para outros o 
sim, através de ordens simples dadas à t 

desloca pela tela, e ao se deslocar pode deixar seu rastro obtendo 
os atraentes, ao mesmo tempo que permite a criança 
so de construção de estruturas rais do pensamento 

facilitado. 

criança, através da brincadeira e loração do micromu 
a, descobre que dentro do ambiente de apren 
é criticada quando comete um erro, ao contr 

da a estudá-lo. sim, o erro torna-se um instrumento valioso na 
construção do conhecimento do aluno, pois o leva a refletir sobre as 
suas próprias i éias, estimulando o seu processo de apre 
aprender. Ainda quando a crian~a está pro amando a tarta 
aprende conceitos como OS e vetores, 

associa$5es do se 

entro de um ambiente de aprendiza 
ada a pensar, a r 

posicionar como um transmissor de conhecimentos e 
nunca deve fornecer as respostas prontas para o aluno. Ele deve 
exercer um papel de facilitador, dando sugestões e propondo 

realizadas pel 
tes de ensinar 

ador instiga a mesma para que ela 
utilizá-lo. 

ma outra ativi ortante que aparece com este am- 
ação da representação men 
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utilização do 60, partindo da abord piagetiana, é vasta- 
mente encontrada na literatura, entretanto 
destacados: 

conhecimentos por p do duno através da 
oração. É ele que con á o seu arsenal 

mentos de acordo com as suas estruturas pré-formadas; 

de como as criangas O nome aos seus 
observou que, quando 

esenho, apesar de 
-10 até 0 fim 

tados todos os comaad 
espontaneamente que 
"este fato mostra cla- 

noção de conservação, essencial para o in 
operatória", proposto por Pia 

filosofia de aprend buscar "insights" da 
s podemos resumir em: 

. O computador como uma ferramenta ou tkcnica poderosa e po- 
inserida dentro sso ensino-aprendizado, capaz 

ar as potencialid criança, tanto motoras, como 
sensoriais e do raciocínio. 

. 0 estímulo, a criação de oport es e a produção dos confh- 
tos internos necessários 
(prontidão para a apren 

rma de ~representa~ão é ativa (movimentos da ta 
s aos movimentos a criança), icônica (formas geométricas 

que a tartaruga esenha) e simbólica (instruções que a criança dá 

. O estímulo à exploração de alternativas a 
isposição para a apren 
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. Não desencorajar o duno 
nativas. 

. O incentivo para que a crianga rende a apren er, pois apren 
a conhecer suas estrat6gias de raciocínio. 

em de formas licáveis a qualquer 
conteúdo. 

ências com otsky também podem ser encontradas nos se- 
pintes pontos: 

. O computador como um instrumento provocador de uma reação 
do homem sobre a natureza, e consequentemente sobre si 
mesmo. 

preocupação em analisar o processo de solução de problemas, 
ao invés de simplesmente analisar o resultado (método 
experimental). É importante estudar com 
raram os seus p mas (verbalizações, sequ 
entre outros), do que estudar o resultado dos mesmos. 

introdução de obstáculos ou ificuldades na tarefa, de fo 
uebrar os métodos rotineiros solu@o de pr lemas, estimu- 

lando assim a reflexão da crian~a. 

aplicação de tare 
ra que ela sinta nece 

o facilitador pode ser comparada com o 
chamou de e - não fornecem as resp 

e operações. Deste m 
melhante situaç60, po 

sociações necessárias. 

uas etapas: p anejamento da solução e 
execução da mesma. 

. 0 incentivo ao t neas quanto ao nível 
e o auxílio externo, vindo 
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ude a criar uma zona 

or, tal qual o b o e a instrução, criando uma 
nvolvimento proximal. 

tanto o homem quanto a 

foi pensada em temos de uma 
serem aprendidos. Como lingua 
características são a funcionalidade e a recursividade herdadas da lin- 

ém da tartaru m pode manipular os se 
números (cadeia de caracteres numéricos precedidos eventualmente 
por um sinal, ); palavras (ca eia de caracteres alfabéticos ou 
numéricos, ex: ; e listas (conj to de cadeias de caracteres se- 

s por espaço e colocados entre colchetes, ex: [ 

rn LOGO é orientada para pro amação basicamente mo- 
ruturada, e é composta de um 
rimitivas, cujas ações sáo pré-de 

alavras e os procedimentos que necessita para 
resolver seus problemas. 

Para o tratamento métrico, o LOGO utiliza a Geometria da Tar- 
do usuário com a tartaruga por se assemelhar 

humana, corrobora certas analogias e modos de 
pensar. Através de q des principais (posição, 

eixar ou não rastro), a 
uma ou mais destas 

elas: 

alteram a posição; 

priedade de riscar ou 
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cos comandos, to 

Wtivas  podem ser executadas em modo direto ou serem acio- 
imentos. Ao se fazer um 

nome a esta se ncia de comandos que o pro- 
o LOGO passa a tratá-lo como um novo co- 
alquer momento, este comando pode novam 

te ser utilizado pelo usuário. sim sendo, ao se compor um procedi- 
os criados pelo próprio usuá- 
ótimo recurso para estimular 
o estniturada e soluções de 

problemas,isto é, a partir de soluções de problemas menores a crian- 
irá resolver o problema maior. Lo , ao se ensinar a tarta- 
nova palavra, estará se introd na criança a idéia de 
O e, a tarta a, ao mover-se, elrtemará a idéia de como 

executar uma forma: 

ar o computa or como meio 
a mente representada 
dinbica da mente é 

s com a tarta 
decimento corporal n 

feriríamos aos seus mosrlínentos como ao nos 
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infantil. Devido a forma co 
emritem fazer 

o definem. Deste modo, to 
colher o que fazer, ofere 
trar tantas formas qu 
novas soluções. A produ@o artística, a expressão humana através da 

emoráveis nas cavernas pré-históricas. 
homens possuem uma nova maneira 
os computadores ( 

s, o trabalho realiz 
), da Universidade 

alho realizado no 

No LEC, através da pesquisa realizada em educação a 
crianças entre dez e doze anos, d a escola pública d 
encontravam, além do material tr al de trabalho ( 
etc) o ambiente LOGO, foi obs que, por criare 

or exercitarem sua , por serem capazes de 

mentos estéticos (FAG 

ação a concepção da cria@o artística em si utilizan 
obsewa@es feitas são: a arte se torna 

Bmico ao invés de ser simplesmente um desenho im- 

urante o ano de I99 , o CAp em conjunto com o G 
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a oficina cham 

O nome da oficina está relacionado com a atividade que é ofereci 
ao aluno, que é a de recriar obras 
não no sentido de re 

elecer diferentes relações como iden sar, comparar, classi- 
ficar, utilizando elementos da lingu e realizando uma 
análise crítica do que foi visto" (GI 

No processo de avalia@o, verificou-se que houve maior abertura de 
conceitos plásticos nas crianças que trabalhavam com o computa 

da neste colégio houve uma s ncia em que o com- 
m LOGO for 

aula de artes plásticas. 
do dos elementos fun 

plástica. 8 computador foi utilizado como um instrumento, tal como 
rafite, a caneta hidrocor entre outros. 

Uma outra característica interessante que torna esta lin 
rosa é a capacidade que ela oferece de recursão. Desta forma, LO- 
60 pode ser utilizado o só por crianças, mas por todos aqueles 
que pretendem se valer um rico ambiente de pro 

agem oferece. 

ficos serem os mai 
a utilização, LOGO também possui coma ara a manipulação 

alawas e listas. 

7), a manipulação de textos é difícil 

com recursão e a motivação e criatividad 
=as e letras, o que e m  a uma sub-utiiliz 
dos usuários. 

Como exemplo desta outra foma 
na sistemática de 60 como um 

Técnicas de Informática Aplicadas à Educação 



seado no computador sobre a competência linguística da criança. 

: Dentre os componentes que 

m conservar um 
traço escrito do trabalho efetuado; e outros. 

UET (1985) divide o sistema LOGO em dois tipos d 
seus instrutores e com as quais a crian~ 

artarugas) e as que traduzem as instruções 
m de máquina (pro 

LOGO). 

mas das causas descritas por 
para ampliar a presenp do LOGO nas 

salas de aula e sua transcendência como fenameno social: 

ua adaptabilidade. É possível adaptar o LOGO às formas 
prias de cada região. Um dos fatores e contribui para isto 

oder trabalhar com o idioma nacional. O LO 
to, pois, como algo importado romete os meios sociais. 

. Sua facilidade de tornar simples o cil. Desta forma pode ser 
transmitido a uma enorme quantida 

ossibilidade do aprendiza o cooperativo e horizontal. Com 
LOGO, os alunos po em se transformar em mestres e os mestres 
em alunos. 

e tomar viável a umanas que proporcionem o 
ano, ao invés de um enfo 

te racional, pressupõe uma vis60 inte adora e humanis- 

. O L 0 6 0  transcen e para ailérn os limites da escola, se difun- 
ém no plano familiar e nos diversos estratos 
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capítulo tem por obj apresentar, de maneira sucin- 
ue estão sendo das com crianças em si 

camadas de mais baixa renda - e que devi- 
do a este fato, as têm na ma o seu meio de sob 

forma a demonstrar o quão válido é o uso de técnicas da infor- 
mática pelas mesmas. 

: Também nas 

o de trabalho 
ou ocupação com o horário escolar. 

arablo a este problema, o o de pesquisa de 
necessário a busca de um novo paradi a educacional, pois é cres- 
cente o desinteresse das cria o, que continua a 

tantes da realida 
e as aulas expos 
acontecem devido a falta 

de precisão dos objetivos educacionais, a falta de conhecimento sobre 
como é o processo de aprendizagem do aluno, entre outros, o que 
acarreta uma falta de atenção da escola para as 

qualitativas do aluno em sua 
esquisadores acreditam que a 

criaçáo de ambient or, irão propor- 
cionar ao aluno o de suas potencialida 
criatividade. 

Cidade, realiza at 
tiva com os "menores em risco" de 

eninos de Rua de 
a como intuito est 
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nci 

ade de trabakar, que já 
ou que nela nunca tenha 

O atendimento acontece em horário inte hs às 19 hs) ou em 
concord$ncia com a disponibilidade o aluno que precisa trabalhar 

ou vespertino) e os alunos po em matricular-se em 
o do ano. O acesso à escola auxiliado através da 

distribuição de passes diários de Ônibus. Dentro do colégio, são servi- 
das aos alunos todas as refeições (café, almogo, lan e e jantar), e 

o necessitam, são encaminha ara tratamentos médicos, além 
de terem na rópria escola atend 

s demonstraram que 0% dos alunos estudam 
% sendo atendi os em um só tu 
or motivos tais como, muclanp 

O propósito peda do à um ensino indivi 
com diversos tipo atendimento, considerando o ritmo do aluno. 
Desta forma, possibilita-se um estímulo e ace dos estudos. O 

o como uma ferrame cacional para o 

"O referido projeto objetivou a criação de um ambiente 

do auto-confiança como a 

em, ele é uma filo 
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sional, dentro 

Este projeto também conta com a1 ns objetivos especEcos, tais co- 
mo: 

. 'Formar recursos humanos para ajudar o desenvolvimento dos 
menores. 

, "Produzir sokware educacional ade ado à clientela. 

. 'Utilizar o a o para facilitar a a izagem nas áreas 
de matemática e ciências. 

liar o atendimento a ou as áreas do conhecimento (portu- 
guês, ciências e artes). 

. 'Treinar habilidades e compreendam futuras mu 
sempenho profission do professor em relação a 

ara a realização de tais objetivos contou-se com um curso 
horas onde os alunos e profe es foram treinados juntos, discutindo 
em duplas ou em pequenos OS. Observou-se que, muitas vezes, 
os alunos tinham mais facili 
que os professores. 

O projeto tem con o fornecer subsídios para os 
sam analisar e ente como se dá o processo de 
alunos, e como eles se comportam (desenvolvimento do raciocínio) 
iante de novos desafios. É também favoreci 

cias em todos os senti 

ém inclui: cursos 

e com um a 
s em feiras de info 

á puderam ser consta or parte dos alunos, 
tais como: me raciocínio, autonomia 

esenvolver projetos 
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parte destes resulta os, é importante ressaltar e vários alunos 
m sido chamados para trabalhar como monitores infomática em 

escolas da rede privada, além de á estarem ajudando em trabalhos 
cnicos da própria escola. 

TO (1991) a h a  que apesar dos resultados obtidos até então es- 
tarem sendo em satisfatórios, ainda é pouco o número de serviços 
prestados pela equipe, ente hs necessidades dos alunos. É preciso 
ampliar as instalações escola para que possa atender a um maior 
número de alunos, se sempre necessário arantir condições 
que eles possam cursá-las (como exemplo oferecer passes de Bnibus). 

este contexto, na "presente e ncia, 6 proposta uma al- 
ternativa de iniciação ssiond na área 

paração para o trab 
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O como joven 

palmente se sentirem capazes através do estimulo a 
, haverá uma coneribui$ío na sua "fonn 
onceito mais a de "prepara~ão 

O treinamento é dividido em: introduzir conceitos básicos sobre Xor- 
ática (video-fitas), incentivando as discussões e a leitura com 

re o assunto; 
m processador de 

cios e relatórios, e p ção de mala-direta e etiquetas); aprendiza- 
que além de possuir ótimos recursos para 

esenvolvimento de sistemas, possui finali ucacionais; e uso 
e planilhas eletrdnicas. 

Como resultados do pr 
po, cinco já estão ando, através do e 
convênio com o 

funcional. 

o Grande do Sul, também está acontecendo uma experiência 
o com crianças de nia. 

Relato de Expen&ncias 



mo pade ser observado, as crianças que vivem nas ruas são 
e enorme criativi dade e energia. Não é 

as e, com isso, manipu- 
lando o dinheiro (con m ao menos terem fre- 
quentado a escola. E1 matemática, sem 

lidarem bom o 
9) quando colo- 

ca que as crianças antes de frequentarem a escola, já iniciaram o seu 
processo de aprendizagem. São sempre marginalizad 

faz com que tenham uma baixa auto-estima. uem costumes 
ições próprias, porém estão todo o tempo sendo oprimidas pela 

cultura dominante. 

e as tkcnicas de informática apresentadas neste trabalho existem pa- 
ra beneficiar todos os indivíduos, torna-se preciso considerar, com a 

e forma podem elas ser u t w d a s  para aten- 
a parcela considerável da pop 

juvenil brasileira, a qual está em constante desvantagem tanto dentro 
olas (quando conseguem se inserir), quanto for 

das características e neessidades destes ind 
taremos uma proposta e uso para a infomátic 

ue inclui a su estão da elaboração de um s 

Em sua vida, é importante que a criança se depare com um ambien- 
e ela possa ima 

mágico, sem que, para 
recursos indesejáveis. É neste 
fecção de um so 

esenvolvimento de suas poten 
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otente e econdmica 

acreditamos que a união das 
eroso meio para temas educacio- 

nais interativos. Neste sentid osto foi pensado como 
or e animador d ela criança. Depois de 

passar por várias etapas, que não necessariamente ligadas ao compu- 
tador, a criança cria todos os componentes de sua estória e dá vida 

es através da utilização dos recursos computacionais. 

Para a apresentação do projeto, o capítulo será dividido em duas 
es: a primeira dirá respeito a escrição do projeto como um to- 

do, isto é, de como deve se dar a lantaçáo e uso do so 
dentro de uma perspectiva educacional; a se 
proposta de como deveria ser o software educacional (módulo, telas, 
funções, etc). 

0, propósito do projeto é o recer à criança uma nova foma 
a sua vida, das suas vontades e esejos, a sua palavra, sem que 

para tal tenha que cumprir valores que n5éo sejam os seus. A meto- 
dologia utilizada não será a de essóes terapêuticas ou de questioná- 
rios ou testes, mas sim, através um conjunto de instrumentos, cada 

com sua função (lápis, pa rincadeiras, debates; computador). 
e se pretende é que a criança, sem perceber, comece a se posi- 

cionar criticamente s a, ao mesmo tempo em que é ativa- 
da sua estrutura de pensamento. 

o, o projeto proposto possui os seguintes objetivos: 

a experiência de vida das crianças para que se sintam res- 
eitadas e valorizadas; 

azer com que as crianças se sintam estimuladas a 
questionar; 

niciar as crianças num processo de libertação; 
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ar como se compo 

. Criar um ambiente lúdico de a 

. Oferecer às crianças oportunidades e entrarem em contato com 
tecnologias modernas (computa 

r a fundamentação teórica de todos os autores citados. 

Estes objetivos visam a as seguintes finali 

. Ativar as estruturas e pensamento das criangas de rua, numa 
tentativa de desbloquear o seu processo de desenvolvimento 
mental; 

. Tornar as crianças sujeitas de seu próprio processo de mudança e 
e educação; 

ara realização de tais objetivos, o projeto deve contar com: 

utilização de microcomputadores com potencialidades 
recursos de cor. 

alistas das diversas áreas do conhecimento (professores, psi- 
os, educadores, engenheiros do conhecimento, 
te contar com esta interdisciplinaridade e, mais 

do que isso, deve se contar também com as crianças como se 
fossem especialistas, pois são elas que vão fornecer a base do co- 
nhecimento a ser estu O (como aprendem, como se comportam, 
como pensam, como verbalizam suas ações, etc). 

. Uma equipe d e r  isciphar, também quando da e 
are proposto, de forma que este não perca se 

cionais. O software tem como etivo oferecer à criança um am- 
biente lúdico de ap em, onde ela possa construir e simular 

criança através dele 

e todos os passos, o software exibirá à criança a estória 
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suir capacidade de m, à qual denominamos 
ivas similar à h- 

ral - e poderosa - oferece 

eu ambiente també 

O TeatróLOGO também parte da idéia de utilizar o computador co- 
mo elemento criativo calcado num ambiente construtivista 

as diversas experiências cit as, e principalmente daquelas cujas 
crianças são oriundas de cam 
de ser comprovado que a utilização do LOGO 
refere ao aprendizado e ao estímulo, além e ser um ótimo recurso 
para desenvolver o lado matemático da criança. Da mesma forma, 
com o TeatróLOGO, o que se pretende é canalizar as e 
criatividade e a o alidade destas crianças 
suas reais capacid e apurar seu lado matemático, não 
o, que tanto recisam em sua vida 

A questão do erro é i are. Estas crianças 
já sofrem um e da sociedade, 
uma baixa auto-estima. 
errar, poderão se sentir estimuladas a refletir sobre s 

inte sobre o seu modo 
sua auto-confiança melhorará. É 

articipar de seu 
não devem ser passivas ao receberem conhecimentos. 

elo tenha o cunho ped 



um Ótimo momento para que as crianças comecem a se sentir respei- 
tadas, o que poderá contniuir para a valorkqão da sua auto-es 

Uma vez encontrado o as crianças discutirão os com- 
ponentes da estória ( etos, cenarios, e cenas envolvi- 
das), escolhendo também como se dará a divisão (quem faz o que) 
entre elas para posterior construção dos mesmos. Caberá ao educa 
ou professor responsável por esta fase, tentar limitar o número de 
componentes de acordo com a quantidade de sessões que envolverá 
o projeto. Uma complementação a esta etapa é dar às crianç 
e lápis para que possam desenhar a estória e seus componentes. 

strado neste trabalho, as crianças de rua possuem uma 
dade de se organizarem no trabalho e precisam se sem 

po - que só existe enquanto podem ser 
ade e a sobrevivhcia de cada membro. Lo 

etapa poderá ser 
possam aprimor 

o, é importante que as c 
um processo obal (com um objetivo comum), que só será finaliza- 
do com a participação de todos. ão precisarão temer a per- 

dade dos membr ois não há nad 
irá comprometer, e consequente n£iança entre eles p 
e entre eles e os outros ialistas, etc.), será 

oi também vis m ato coletivo e não po- 
de ser imposta, sendo assim u 

as na mesma. Uma 
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e na compree 
do computador, começar a percorrer caminhos próprios para uma 
melhor aprendizagem e compreensão do conteúdo. 

tes de começar a etapa da 
dito, é importante que os 

ptes que fazem p 
estória, serão desenhados em um computador através de instruções 
dadas por elas à máquina. Estas instruções consistirão de pa 

ir60 movimentar um símbolo, cuja função é i 

as crianças brinquem 
ar um movimento de 

seu corpo a um movimento da aruga, o que fará com 
sam compreender melhor como funciona seu próprio corpo e quais 
são suas reais potencialidades. 

Depois da fase anterior, as 
crianças sentam em fiente ao computador, em uplas, ou triplas, es- 
colhidas ao acaso, de forma a criar um senwento de equipe e uma 

envolvimento proximal. O professor envolvido nesta 
quena introdução o que vem ser o compu 

ue serve, entrando então no sistema TeatróLOGO. 
compreensão das crianças, deve se reforçada a explica 

m a ser utiliz a durante a const 
s componentes da estória. sim, fará a analogia 

ram com os movimentos 
a tela. É imprescindível qu criança saiba que 

rão se sentir livres pa- 
m e começar a se familiarizar com a lin 

em e com a forma de resentação do sistema. 
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ável, colorida e fácil 
a criatividade e ori- 

alidade destas cri 
ratifica-se o uso do computador, pois este responde à criança dinâmi- 
ca e instantaneamente. 

iça também poderá ser supera a, pois a criança terá que 
e se concentrar para a execução de determinada tarefa, as- 

sim como se sentirá estimulada a criar e a continuar o 
ue, adquirindo esta importante ativi 

a sua representação mental, poderão 
concentração e talvez deixem de ser tão imedliatistas e co 
planejar mais o futuro. 

uanto ao aspecto cognitivo, este projeto também será 
is as crianps aprenderão a solucionar problemas 

irão simbolizar muitos conceitos até então abstratos, 
aprenderão a hierarquizar e a mo ularizar os prob 

: Esta é a et constnição das 
ra tal, será utilizado 

uma outra função ( esença do facilita 
, pois caberá a ele executar a1 

tarefas do sistema, tais como, udar a selecionar os objeto 
ens e cenários para a cena, transferir os 

um único co utador, entre outras. stirem crianças 
erem ou desejarem aprender t efas, as mesmas passa- 

rão a ser executadas por elas. Uma s 
as crian~as que confeccionar 

rabalhar a dois ou três, e 
soas em £rente ao comput 
o e de confianga 

no entanto, ao facilitador manter a 
tomar conta ara que todos te 
posição das cenas, bem como e sua anima@io serão 
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a final é a junção 
1 seja a animação 
om o abuálio das 

ordem e animá-las. ere-se codificar o re- 
do em ddeo-fita e, assim, 
ento, bem como ser transporta- 

O TeatróLOGO (vide Fig. 6.1), conforme citado anteriormente, é 
rover recursos para que as crianças possam simular, cons- 

truir e animar uma estória no computador, através 
cenários. Para tal, são utilizadas várias 

o que se sobrepõem à tela (como a ja- 
que permite a comunicação entre a criança e o 

computador). 

ssários fortificar quando 
as palavras ou coman- 

os utilizados neste projeto são essenci pertencentes a 
utilizado no meio computacional, porém, uma vez hplementado o 

are, eles seriam adaptados à lin m da criança pelos profis- 
sionais especialistas pertencentes à eq 

Representação no computador de uma tartaru 
a as funções comandadas pela criança. Pode a 

recer como uma seta circun ada na tela do vídeo. 

É o local on e serão criados os iversos compo- 
a interativa ou através de pr 

se para a co 
as várias janelas podem ser 

ou ob~etos que farão 
através de uma sequ 

as, o exibe na te a (como exem- 
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, 
ue serve de fundo para ca 

da estória. 

njunto de objetos e seus respectivos movimentos sobre 
um cenário. 

érie ordenada de cenas, idenlificada por um nome, 
descrição, autores, turma e data de criação. 

Estória apresentada de forma contínua ( 
real). 

eatróLOGO é composto de um único módulo, de forma que a 
criança não precise se ir uma sequência linear (ela po 

eto, fazer sua cena, depois pode voltar para criar ou 
assim sucessivament Entretanto, funcionalmente o pro 
@o acontece nas s 

e a criança atua como 
"CONS etos pertencentes a estória. 

, 
: etapa onde a criança atua como 

através de primitivas, os cenários 
de cada cena da estória. Este processo é semelhante ao da constni- 
ção dos objetos. 

: etapa onde a criança movimenta os 
os anteriormente, sob bun cenário es- 

formando as diversas cenas da estória e atuando como 

etapa onde a criança or 
compor a estória final, atuando 

OR". 

de é criada e 
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ras na tela do vídeo, em rsas cores e de 
interativa; 

. Criar objetos coloridos; 

azenar, recuperar, apresentar e editar objetos; 

. Criar cenários coloridos interativamente; 

resentar e editar os cenários criad ela criança, ou os e i s -  
tentes em um banco de ima 

. Criar, armazenar, recuperar, e tar e exibir cenas; 

. Criar, armazenar, recuperar, editar e exibir estórias; 

. Gerar a animação (apresentação da estória em tempo real); 

azenar a animação; 

Estas janelas podem ser abertas, por suas respectivas primitivas ou 
e função. São elas: 

: responsável por manter o o interativo entre 
ador (vide Fig. 6.3 e Fig. 

pis, modo de e%ibi- 

ara cada sentença escrita nesta janela, sua ação co 
representada na tela. Caso a se 
correta, será aberta uma outra 

e erro enfatizando a 
criança, em en ender os comandos. 

erativa de comunicação entre a cri 
r tentativa e erro, 

. O conceito de movi- 
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terativa, fará com que o respectivo ícone envolvido fique em desta- 

associando-os as suas representações simbólicas. 

: Esta janela é responsável pela criação do p 
mandos) que ao ser executado 
GO) formará a fi 

ao meio na vertical, sen o que no lado esquerdo é exibido o p 

editar um objeto, utiliza-s A <nome do obje- 
to>, na janela r)! 60. A primitiva sem pariimetro, 
faz com que seja exibida uma lista com todos os objetos, para que 

'a selecionado um para edição (vide Fig. 6.7). 0 s  conceitos de mo- 
laridade e hierarquia podem ser bastante desenvolvidos. 

a uma lista de cenários para 

<nome cená- 
<nome cenário>, ambas executa 

nome ser suprimido, 
ário, a criança estará 

as cenas que comporão a 
ue a criança primeiro car- 
ome cenário>) e os ob~e- 

parte da cena ( O <nome objeto>) 
colocando os objetos em suas posições iniciais a fim de rnovhentá- 

ig. 6.10). São envo dos nesta etapa conceitos de estnitu- 
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o X espaço e veloci 

e posicionar e 

a se junta ao objeto: 
>, será escolhido o 

cionado. 0 s  comandos atuarão s 
jeto escolhido, conforme o exe 

mente a tartani 
para a esquerda, mantendo o navio a 

P a (e o navio) 30 
unidades na dire indicada pela tar- 

. Especificando o objeto no comando: cmo, OS obje 
dem -ser movimentados através da inclusão seu nome no c 
que causará o movimento. O objeto e su a se movimentam 
em conjunto, conforme a direção indicada pela tartani 

ovimenta a tartax-u 

90 ---> Gira a casa 90" no sentido 
rio, juntamente com a tarta 

osicionados os objetos, a cena seja efetivamente 
criada, deve-se utiliza <nome cena>, 

vará o cenário correspondente e a 
etos, de forma que, caso a criança deseje editar esta cena, os mes- 

<nome da cena>. Caso o 
sta de cenas a serem esco- 
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ção de cenas, aí 

: Limpa cenário da tela-base. 

O <objeto> : Retira o objeto mencionado 
se (cena). 

O : Remove todos os objetos escolhi 

O O (lista de sentenças) : Caso a criança deseje 
vários objetos se m o k e n -  
tem simultaneamente. 

É criada ou edita uma estória, aigitando-se os 
, e a identificação 

aberta através de uma primitiva que, se 
estória, faz com que seja exibido uma lista de estórias 
ser selecionadas. Esta janela será praticamente de uso 
que contará com o a d o  das crianças que escolherão o tempo de 

@o de cada cena. Uma vez e as todas as cenas, a 
erá ver o resultado do seu trab tendo então a noção 

nto, pois terá aprendido a criar objetos, persona ns e cenários iso- 
ente, para depois reuní-10s em cenas que, por sua vez, serão 

reunidas na estória. Caberá ao facilitador discutir com as crianças o 
resultado obtido. 

so automática, além de dese 
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arem na tela 
sistema, como po 

arra de fungões e suas respectivas ações. 

Uma régua pode aparecer para orientar na movi- 

Todas as primitivas do TeatróLBGB podem ter a sua forma 
abreviada. A1 icionais está em implernentar este 

are como um sistema hipermídia. Desta maneira, em 
o sistema a criança poderia criar mações em forma tex- 

pensar em implemen- 

adquirir noção de aro1 
aprimorada, atraãrés d 
técnicas de Inte 
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ssa hoje por uma 

crianças que vão procura de moradia ou sobrevivgn- 
cia. 6 difícil acreditar que, no limiar 
que seja interrompid 
ao invés de estarem nas mas criando 
um espaço para que sejam mar e uma so- 
lução que busque atacar não 
palrnente sua a à questão do planejamento familiar a 

ual, por sua , está intimamente relacionada com o pro 
educação brasileira. 

Esta situação nos faz refletir e afirmar que qualquer proposta que 
não trate a questão pela raiz, será apenas um paliativo frente a am- 
plitude do problema. Entretanto posto que já existe um 
mero de crianças nas ruas, algo eve ser feito numa tenta 
z%-las para dentro da sociedade, à qual elas nunca pertenceram. 

Sobre estas tentativas, al foram rimadas 
classe média e 

avam nas ruas, não foi satisfatória, pois a 
educação que deram a elas era e tolhimento. famílias não se 
deram conta de que estas crianças, embora admitissem precisar 
um lar, estavam acostu as à liberdade das ruas, e que 
razão resolveram voltar 

os como estes acontecessem somente em situações in 
problema não seria tão sério. Grave é perceber, na re 
conteúdo visto neste trabalho, que estas crianças ainda não tem me- 
recido uma real a k n  o, da qual tanto necessi 
ciedade como um to . No tratamento dado a e 

rasil tem se mostrado com 
refere a direitos humanos e ci 

10 I, os internatos, com raras excessões, não "recuperam" estas 

uma boa colocação no 
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ação a escola ( . I), foi visto também que ela está muito 
distante da realidade das crianças oriundas de classes sociais mais 

is elas se deparam com valores que não são os 
um comportamento muito além da sua conduta 

trossim, devido a escola não conse ir compatibilizar horários de aula 
alho das criansas, estas acabam optando pela ma a fim 

de sobreviver. 

usca de uma solução para estes problemas, o 
mente tomou algumas medi as, entre as quais: a cri 
rio da Criança, a elaboração do novo 
lescente (o termo menor não foi utiliz 

ativa destas crianças), o lançamento do projeto 
que inclui moradia para os meninos e meninas de ma, além 

de abrir espaço para debates sobre o extermínio, o qual estas crian- 
ças esGo sujeitas. 

nosso ver, não basta só que exista uma preocupação em tirar a 
crianca da ma se o objetivo for apenas "limpar" a cida 

preciso mudar o quadro que aí está, alterando 
te a filosofia das instituições e pessoas que 

com estas crianças, para elas possam também contribuir para o 
estabelecimento de uma sociedade, mais justa, mais humana, 

e Paulo Freire (Cap. 
das, deveriam obter uma educaçáo 

cas sobre suas condiç 
sua conscientização. Desta maneira, a nosso ver, aumentariam suas 

se inserirem como membros at 
recer a estas crianças opoa 

erem ser na vi 
e tenham um ideal cole 
ensável colocá-las frente a situações criativas, estimulantes, 

as num projeto em que se sin am pariticipativas. 

Dentro deste context 
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s técnicas sufi- 
cientes para que tivessem uma qualificação. 

lisando as características 
-se que o computador 

rrnas, pois como foi 
do: em oficinas extra-cuwiculares (como de 
elemento catalizador da criatividade da criança; como técnica que 
proporciona condições para que crianças tenham uma qualificação 
profissional (Cap. V). 

eriências citadas neste trabalho mostraram que o c 
conforme a utilização que lhe é da , pode ser um rico 
à serviço da educação de um ind O, em seu sentido 

o ele 6 visto como um elemento intelectual criat 
pode proporcionar uma nova maneira de pensar a a 
consequentemente, a educação. A criança, através 

a aprender, podendo então treinar 
. 11, e LOGO, Cap. IV). 

No que diz respeito às crianças oriundas as classes mais desp 
giadas, pôde ser observado (Cap. V) que a informática 

ois propósitos: ensinar aplicativos (p1 
processadores de texto, banco de dados), de modo 
cação a estas crianças para que consigam se inserir no 

alho; e utilizar o ambiente de aprendizado LOGO, de 
modo que ativem suas estruturas de ensamento. Neste sentido, os 

tidos até então se mostraram muito satisfatórios. 

uanto à inte ência da criança (Cap. )I, as correntes 
alho, que analisaram a questão, diver am entre si em 

mal tal como 
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as criangas de classe média ou 
ta que as cria 

treinamento familiar e 
ambienta1 prévio, necessitando então de atividades metaco 

ram esta carCncia. 

ace ao quadro apresentado, nosso trabalho vem propor algo inova- 
dor no tratamento dado às criangas de ma. 0i projeto ( 
desejamos, visa não só construir um so are educacion 
GO), usando as técnicas apresentadas no capítulo B 
utilizá-lo no sentido de ativar e impulsionar as estruturas de pensa- 
mento destas crian~as, resgatando os seus valores e características, 
além de preocupar-se com o estudo da umana (êap. 11). 

rian~as terão a oportunidade de cria stória, discutí-la, de- 
-la, encená-la, aprender sobre as d ue se encontram 

nela, e animá-la utilizando o computador. s estes processos, 
será propiciado a elas um ambiente lúdico de aprend 

reinarem a sua at 
o seu presente e projetar o se 
todo o processo s a analisado, e não apenas os resu 
sewir de subsídio ra um estudo sobre como se comportam cogniti- 
vamente. 

O trabalho realizado como es e software proporciona aos meninos e 
meninas de rua: 

írnulo à forma~áo de e 
- rnelhoria em sua auto-confian~a; 
- respostas dinâmicas e instantâneas, considerando serem elas quase 

e se concentrar no seu trabalho, superando 

arização e solução de seus problemas; 
conceitos até então abstratos; 

- um mundo colorido e alegre sem que seja necessário o uso de 
drogas. 

É certo que o pr eto global onde o software está inserido t 
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ser utilizado nos mai 

rando não terem as crianças de ma um lar o 
ara que este tipo de rojeto possa ser re 
so ver, se crie um 10 

arenko, onde elas possam ser formadas em seu se 
optante, é preciso que haja u 

política e social atuante, aliada a mudanças profundas 
na mentalidade de hoje, para que possa haver uma a 
tus quo e, com isso, a erradicação por completo do 
da discriminação tão mali iciais a qualquer sociedade que 
se diga civilizada. 

É comum ouvir-se que aquilo que impede a entra 
res em qualquer projeto é seu custo considerado por muitos elevado. 
Porém, se comparado com o investimento total previsto para projetos 
desta monta, o preço do computador torna-se ínfimo, justificando ple- 
namente seu empre 

ia, um provérbio chinês que nin ém toca numa flor sem que, com 
esto, não estej ma forma influenciando na ó 

planeta mais distante. um ocidental vê al 
ta: "O que é isso?" oriental vê o mes 

mo isso se relaciona com as demais coisas?" Co 
visto, o oriental quer apenas provar que tudo se relaciona entre si, 

rente a nada. 

Isto só vem reforçar ue, no nosso caso dois mundos aparentemnte 
tos podem s r perfeitamente r 

o da tecnologia informática e o m 
rua, através da educação baseada em computadores. 

condição sine qua non para que 
uer que seja ele, é investir na 

- 
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- . Pensamento e lin om o microcomputador - as verbali- 
zações infantis como stico de dificuldades de apren 

o de Janeiro, FGV, V.40, No 2, abr 

rmática : novo desafio educacional. In : 

- aulo, Cultrix: Ed. 
dernidade). 
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I I 
Fig. 6.3 - Janela DI-GO 

I I 
Fig 6.4 - Construçáo de uma casa interativamente 

Projeto Teatr6LOGO 119 



I I 
Fig. 6.5 - Janela ÍCONES 

I I 
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I 
Fig 6.7 - Lista de objeta 
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I 
Fig 6.9 - Seleciona cenário prau 

I I 
Fig. 6.10 - Carrega objetos e cenhrios 
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I I 
Fig. 6.12 - Cria cena 
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I I 
Fig 6.13 - Lista de cenas 

I 



I I 
Fig 6.16 - Janela CONTROLE 
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I 
Fig. 6.17 - Janela PRIMIlWA 

I 

I 
Fig 6.18 - Janela AV13 
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