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Resumo
Este estudo diz respeito a acao pedagogica de enfoque socioeducacional e tecnologico que, por sua vex, interpreta o conheeimento como interdisciplinar, interativo e situacionado. Esta
reflexcso incide sobre a especificidade do processo pedagogico
aliado a tecnologia educational, por isso, a visao amplia-se e
nao se prende a nenhum metodo de estudo; entretanto, propoe
que, se utilizados, as metodos devem ser escolhidos de acordo
com o problema a ser resolvido em cada caso. A tecnologia,
assim, a concebida como artefato mediador das atividades
humanas, jamais ocupando um lugar ontologico (relativo ao
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ser). Reflete sobre a necessidade de novas definicoes para a educacao delineadas por valores sociais nucleares e eixos pedr gogicos interdependentes
que contribuem para a formacao de redes comunitcirias.
Palavras-chave
Educacao, tecnologia, colaboratao, artefato, teoria da atividade.
Abstract
Ibis study concerns pedagogic action with socioeductional and technological
focus that interprets knowledge as an interdisciplinary, interactive and
situated issue. This reflection influences the particularity of the pedagogic
process associated with educational technology, thus broadening vision and
not stoking to any particular methodology. However, it is proposed that when
the methods are used, they should be chosen according to the problems to
he solved. Technology is then conceived as a mediating artifact of human
activities, but it should never occupy an ontological space (referring to the
being). It reflects on the need of new definitions for education oulined by
nuclear social values and interdependent pedagogic axes that contribute
to the development of community network.
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Resumen
Este estudio trata de la action pedagogica de enfoque socio educational v
tecnologieo que, a su vez, interpreta el conocimiento como interdisciplinario, interactivo y situacionado . Esta refleci6n incide sobre la especificidad
del proceso pedcgogico aliado a la tecnologia educational , por ello, la
vision se amplia y no se prende a ningun metodo de estudio , sin embargo,
propone que, se utilizados, los metodos deben ser elegidos de acuerdo con
el problema a ser resuelto de cada caso . La tecnologla, asi, es concebida
como artefacto mediador de las actividades humanas, jamds ocupando
un lugar ontologico (relativo al ser). Refleja sobre la necesidad de nuevas
definiciones para la education delineadas por valores sociales nucleares y
ejes pedagogicos interdependientes que contribuyen para la formaci6n de
redes comunitarias.
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Consideracoes Iniciais
0 termo pedagogia origina-se do grego e significa conduzir Irian fas.
A concepcao de educacao socratica e platonica Paideia (Educacao grega) centraliza-se num processo individual, de tirar de dentro,
da crian4a interna, o conhecirento quc ja esta registrado no ser de
cada aprendiz.
Certamente nao podernos nos deter na acepcao original para definirmos educa4ao na era da producao de conhecimento, urna vez que
ja e sabido que ela ocorre intrinseca (no interior de cada aprendiz), e
extrinsecamente (no meio social, ecologicamente), em todos os momentos, em qualquer Lugar e com pessoas dc qualqucr idadc. Entre
o processo de tirar de dentro c conectar-se corn o que esti fora, ao
reelaborar e reinventar o conhecimento, aparecem as novas tecnologias,
que mediarn c esclarecem que
A relafao da educafao com a tecnologia desperta para a consciencia da existencia, das coisas e dos caminhos a serem percorridos,
o que significa a capacidade de estabelecer distdncias perante
as tecnicas para torna-las presentes como comportamento do ser
humano perante o mundo. E a eontextura da reflexao critica
que emerge da praxis, do dialogo permanente com o mundo
(Bastos, 1997, p.06).
A sociedade moderna, pela forte influencia industrial, tende a
abandonar fundamentos do viver hurnano como as relacoes dial6gicas
acompanhadas de reflexoes criticas que indicam caminhos e horizontes
para a sua propria libertacao. A educacao, a ciencia e a tecnologia desenvolvidas em conjunto sao as bases para a construcao de um mundo
concreto, verdadeiro, permeado de problemas e conflitos. A tecnologia tern demonstrado que urn produto jamais pode ser considerado
acabado; que as awes podem ser reconduzidas; a metodologia pode
ser alterada, porem, em tudo deve prevalecer uma logica. Anastaciou
(1998, p.136) esclarece-nos
que se a ciencia a buscada por uma teoria filosofica, ou seja, se a
conhecimentogerado a dela derivado, e preciso ter clara a logica
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que o fundamenta. Essa l6gica vai fundamentar e direcionar
o contetido que, por sua vez, ira interferer na organizacao ou
forma do conhecimento.
Trata-se de reinventar o rcpetido e alterar o regularmente estabelecido, de acordo com Khun (1972); Bastos (1997); Mak'Gregor (2004),
cntretanto, respeitam-se a logica interna do conhecimento cientifico.
1. A teoria da atividade
Segundo a Teoria socioeducacional de Vigotsky (1988), existe uma
regido no cerebro denominada Zona de Desenvolvimento Proximal once
o aprendiz, se receber interferencia externa, pode ultrapassar mais facilmente uma determinada dificuldade de aprendizagem. Mais tarde esta
teoria foi explicada por Leontiev e Luria (1988) que, de certa forma,
dcscncadearam a pesquisa aos mecanismos cognitivos que envolvem a
aprendizagem de Vigotsky e a renomearam como Teoria da Atividade2.
Atualmente, ncsta mesma linha sociologica de aprendizagem, as pesquisas
de Engestrom (1999) e Schuler (2007), cntre outros, tem ampliado ainda
mais o conceito com enfase aos artefatos tecnologicos e a arquitetura de
redes comunitarias. A teoria da atividade explicada por Engestrom e regida

2. A Teoria da Atividade no contexto da aprendizagem pode set definida como
urna estrutura filos6fica, intcrdisciplinar e ecol6gica para estudar a variedade das priticas
humanas a sous processos de desenvolvimento individual e social. Essa teoria emerge
de tres raizes: (a) na filosofia clissica Alema, nos seculos XVIII e XIX corn Ernannuel
Kant, principalinenre, quando faz A critica a razao pura . Mais tarde, no seculo XX, a
teoria da atividade se estende corn o fil6sofo Cassirer, neokantiano que considera as
formas simb6licas, que se manifestam no espirito humano por mcio dos signos, da
linguagem e dos conceitos absrratos, como formas de organiza4ao pr6prias do hurnano;
Cassirer defende que sao as forinas simb6licas que diferenciarn o humane do animal;
(b) nas obras de Marx e Engels, principalmente nas teses de Marx sobre Feuerbach,
em 1845, ao considerar a vida social como essencialmente pratica; e os misterios que
induzem a teoria ao misticismo encontrarn a sua solucao racional na praxe hurnana
e no compreender desta praxe e que desenvolvem o conceito de atividade; e (c) na
psicologia sovictica de Vygotsky, Leontiev e Luria_ Este ultimo afirma que a atividade
vital humana caracteriza -se pelo traha/ho social, e este mediante a divisa`o de suas funcoes,
origina novas formas de comportamento, independentes de motives biologicos Omentares. A conduta ja nao esta determinada por objerivos instinrivos diretos, mas pela
a4lo pritica com os objetos, tanto no piano interno de maneira psiquica representativa,
como no piano externo corn os objetos concretes (Luria, 1987, p. 21).
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por alguns principios que permitem entender um fenomeno, como: (a)
unidade entre consciencia e atividade, ou seja, a interacao humana com
o ambiente de convivencia; (b) orientacao a objetos, em que os objetos
interferem na subjetividade humana e chegam a determinar a culture e
as formas de relacionamento; (c) estrutura hierarquica das atividades que
envolvem motivos, metas e condicoes de execu^ao; (d) internalizacao e
externalizacao, ao descrever principios basicos da origem dos processos
cognitivos e sua intervencao nas awes; (e) media4ao, que se refere as
ferrarentas utilizadas pare a intervencao nos mundos subjetivo e objetivo; e (f) desenvolvimento, que compreende as alteracoes sofridas por
urn objeto ate chegar ao estagio atual de desenvolvimento.
Ressalta ainda que a intera4ao human o- artefatos promove uma
integracao interna e extcrna, por isso faz-se necessaria a organizacao
de categories que sejam compreendidas por pesquisadores de diversas
areas, a cxploracao de novos dominos e a analise da teoria e da pratica
(Burd, 2000). A teoria da atividade reune potenciais contribuicoes para
o desenvolvimento de software e programas corn utilizacao telematica
- servico de informatica e telecomunicacao utilizadas em conjunto;
midias impressa, web e televisiva (SEED/PR, 2007).
0 objetivo dcsta refexao nao e analisar software, mas destacar a
importancia da artieulacao dos valores nucleases apontados por Schuler
aos varios eixos pedagogicos que se respaldam em teorias de cunho sociologico na criacao, desenvolvimento c utilizacao de artcfatos, corn vistas
a formacao de redes, tanto virtuais quanto presenciais; haja vista que o
aparecimento de uma midia nao necessariamcnte excluira outra.
Segundo Schuler (2007), os valores nucleares sao interdisciplinares
no sentido dialogico e interativo; transdisciplinares na medida em que
superam as fronteiras das disciplinas institucionalmente constituidas pela
emergencia de novas midias, nova terminologia e nova nomenclatura,
e ecologicos por estabelecerem conexoes planetarias corn os diversos
segmentos sociais com vistas a uma socicdade humanitaria.
Na concepcao de Schuler, a organizacao de redes comunitarias deve
considerar valores nucleares, como: cducacao; saride e bem-estar social;
convivencia cultural; informacao e comunicacao; egiiidade economica,
oportunidade e sustentabilidade; fortalecimento democratico, sobre os
quais discorreremos no topico subsequente. Os nricleos interligam-se
e a educacao e entendida como um processo pelo qua] se aprende e
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discutem-se conceitos de maneira critica, das mais divcrsas areas. Os
estudantes , diferentemente do sisterna tradicional , adquirem conhecimentos, ensinam outras pessoas e parricipam das decisoes e discussoes
publicas de maneira ampla.
A Teoria da Atividade, segundo Schuler (2007 ), e fundamental
para uma comunidade de ensino - aprcndizagcm e pode significar uma
sustentacao solida e duradoura porque se baseia na aprendizagem ativa. A aprendizagem ativa inclui projetos nos quais estudantes ensinam
outros estudantes , trabalham colaborativamente corn outros membros
da comunidade em problemas locais_
2. Os eixos pedagogicos articulados aos valores nucleares da
teoria da atividade
A luz da teoria da atividade, a metodologia do ensino presencial
quando utilizada em desenvolvimento de soft-wares e ambientes educacionais onlin devem levar em consideracao os Planos Curriculares Nacionais (Brasil, 2007); as Diretrizes Curriculares Estaduais, articuladas
as nccessidades municipais e locais, as quais requerem reflexao sobrc
o caster cientifico e sistematico das informa4Oes para intervencoes,
sempre que necessario.
No que se rcfere a criacao de objetos tecnologicos de aprendizagem, um software ou um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA),
na concepcao da aprendizagem ativa, considera o caster historico; relevancia; atualidade; objetivos; metodologia; avaliacao e intencoes que
sejam coerentes com o publico-alvo. Nos Objetos de Aprendizagem
(AO)3, observam-se tambem caracteristicas de reusabilidade, aplicabilidade em diversos contextos de aprendizagem virtual.
Quando discorremos sobre a educacao tecnologica ativa nao e
somente o eixo conteudistico que precisa ser considerado. As tecnicas
3. Objeto de aprendizagem (OA) a uma unidade de ensino e aprendizagem
reutilizavel . De acordo com o Learning Obiects ifetadata TTorkgroup, Objetos de Aprendizagem tLeaming Ohiecist podem ser definidos por qualquer entidade, digital ou nao
digital, que possa ser utilizada, reutilizada ou referenciada durante o aprendizado suportado
por tecnologias. Um exemplo brasileiro de construcao de Objetos de Aprendizagem
para a Educa4ao Basica (Ensino Medio) e a Fabrica Virtual do RIVED. Disponivel
em: http://rived.proinfo.inec.gov.br. Acesso em 27 out. 2007.
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e metodologias de ensino utilizam urna linguagem que possibilite novas
manciras de dizer e explicar os conteudos. A comunicacao c clara e
critica, e, diante de conflitos, busca comprcensao na ciencia e na filosofia. Os segmentos produtivos participam com a instituicao escolar
na troca de experiencias de aprendizagem, porque a escola no e a
detentora do saber nem a empresa e aquele orgao que meramente
recebe o empregado que veio dela. E preciso que exista uma interacao
de saberes regidos por novos paradigmas de parcerias.
A docencia tem outro caster mediante o use da tecnologia; urn
novo papel e atribuido ao professor: o papel de incentivador e articulador de novos saberes mediados por artefatos em aprendizagem
situacionada4 ou por meio de solu4ao dc problemas5 (Lave, 1988;
Bransford, 1990; Bastos, 1997).
0 desafio pedagogico, que c tambem metodologico, sera codificar, faci itar e viabilizar o conhecimento abstrato do pensamento cientifico para sistematiza-lo no ambiente escolar, respeitando-se a logica
filosofica. Assim, a comunicacao, os segmentos produtivos precisam
interligar saberes em parcerias; dirigir a formacao e preparacao docente no sentido de fortalecer a acao pedagbgica ativa. A interligacao de
saberes deve ocorrer na instancia epistemologica para que seus efeitos
se facam sentir na pratica.

4. As referencias a Teoria da Aprendizagem Situacionada Situada ou Situacional
rein explicado que a aprendizagem ocorre em um contexto ou cultura situada em
algum lugar, portanto coletiva. Esta teoria contrasta coin a aprendizagem de sala de
aula que envolve conhecimento abstraro e fora do contexto" (LAVE, 1988, in Stadtlober, 2000, p.74).
5. A teoria da aprendizagem Situacionada tem sido aplicada em conrextos que
utilizam a tecnologia com base em atividades de aprendizagem para escolas que focalizam o processo em habilidades de solucionar problemas. Pesquisas em situacoes
diferenciadas de aprendizagem mostram que a aquisi4ao do conhecimento e de habilidades e gradual, e quando os grupos de aprendizes mergulham num problem para
ser resolvido, o grau de engajamento e aprendizagem e maior do que em grupos que
aprenderam fora de um contexto especifico; a habilidade em aplicar o conhecimento
em contextos diferenciados mostrou-se mais abrangente naqucles alunos de grupos que
aprenderam solucionando problemas. 0 ensino cone tecnologia tent sido pre-conceittutdo
como um ensino mecanicista onde o aluno tem de repetir formulas, fixar conteudos e descarlar ambiguidades. Hoje, o ensino cone tecnologia enfatiza o use dos equipamentos em
colaboragao, talvez superando todas as tendencias de aprendizagem ate enter"o conhecidas
nos conrextos lineares de aprendizagem mecanicista (Staddober, 2000).
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Na conecpcao dc Schuler (2007 ), os valores nucleares sao interdependcntes na aprendizagem colaborativa e sao representados por:
dindmica educational, saisde e bem-estar, convivencia e cultura, 7ecnologia da Informacao e Comunicacao (77C), oportunidade e sustentabilidade, eqiiidade eeonomica, fortalecimento democrdtico , eonforme
mostra a ilustracao.
0 valor nuclear dindmica educational, na perspectiva socioeducacional , procura interferir democraticamente nas mudancas dos contextos economico , sociopolitico e historico ao inves dc retransmitir a sua
presente concepcao como doutrinacao passiva de habilidades, valores e
dogmas culturais . 0 valor educational pcrmeia todos os demais valores
apontados por Schuler, por isso os comentarios se seguirao no correr
da discussao.
Figura I. Valores Nucleares.
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Fonte: Schuler (2007)

Schuler mostra que a utilizacao da tecnologia no quc tango ao
valor satide e bem-estar das pessoas prccisa ser esclarecida, porque os
investimentos dos governos nas tres instancias - federal, estadual e
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municipal -, em artefatos modernos Para o ensino, tem lido grandes;
entretanto, a educacao para a utilizacao deles, pequcnessima, haja vista o
grande numero de pessoas lesadas fisica e psiquicamente pela utilizacao
inadequada do equipamento. Computadores e equipamentos multimedia
sao distribuidos aos estabelecimentos de ensino de todo o pals, porem, muitas vezes sem a orientacao sobre os cuidados necessarios aos
efcitos nocivos para a saude provocada por radiacoes eletromagneticas
do aparelho.
Estudos cientificos apontados por Dewes e Mendez (2006), da
Universidade Federal de Santa Catarina, demonstraram que efeitos como
perda parcial da lembranca; fadiga e estresse; ansiedade e depressao
facilmente aparecem na pessoa frequentemente exposta as radiacoes
eletromagneticas. Alcm desses males, tambem a diminuicao da potencia sexual; desequilibrios hormonais; alteracao do fluxo de calcio no
corpo humano; alteracao do sistcma imunologico; insonia ; sensacao de
peso sobre os ombros; formigamento e dormencia; sensacao de que o
sono noturno foi insuficiente e a pessoa continua cansada e com Bores esporadicas; olhos vermelhos e dor de cabeca; lesoes nos tendoes
dos musculos extensores dos dedos e nos nervos sao observadas em
consulentes que ficam por tempo prolongado diante do computador
ou qualquer aparelho que emite ondas nocivas como os aparelhos de
televisao c o telefone celular, entre outros . E nao a somente isso: tais
ondas podem desencadear todo um processo de doencas de diticil cura
como ate mesmo leucemia e cancer.
Ora, se o objetivo dos governos e fazer em conjunto, educacao
e instrucao, a preciso que seus projetos sejam permeados por orientacoes cstrategicas aliadas a prevenqao de professores e alunos aos efeitos
nocivos da maquinaria tecnologica. Os programas de capacitacao para a
educacao tecnologica, concretamente, devem contribuir para a formacao
de uma cultura tecnologica que inclua as diferencas e as limitacoes no
ritmo de aprendizagem de cada estudante.
Faz parte de um valor educacional a inclusao do sujeito que se
mostra diferente daquilo que e cstabelecido socialmente como padrao
linear. 0 respeito ao ritmo de aprendizagem de cada aprendiz, sua
cultura, seu entorno, suns necessidades especiais. Na referencia as dislexias e ao use das Tecnologias da Informacao e Comunicacao (TIC),
conforme disserto em um artigo publicado na Revista Linhas Criticas,
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da Faculdadc de Educacao da Universidadc de Brasilia', focalizei as
dislexias cognitivas por ser um terra amplo e, da maneira como caminha
o processo educacional, emergente.
Procurei inteirar-me sobre algumas pesquisas da neurociencia que
tern demonstrado que
a cognicao estk envolvida na conseiencia a no mundo das experiencias, simultaneamente [... J'. Se o cerebro fosse observado
como se observassemos uma cede [... J, um sistema organizado
[...] as respostas aogrande desafio das difieuldades de aprendizagem, principalmente de leitura do indiniduo dislexico
seriam tratadas com mais rigor pelos sisternas educacionais. Ha
razoes fortes para investimento nessa defasagem, corno os milhoes de
analfabetos funcionais8. A dislexia a um estilo diferente de aprender e
perceber, a um produto do pensamento e uma maneira especial de reagir
ao sentimento de confusao na recep^do das informacoes, principalmente
as informacoes didaticas (Stadtlober, 2004, p.256).
Pensemos no transtorno c no gasto de dinheiro publico que tern
os governos e empresas com licen4as de funcionarios, aposentadorias
antecipadas provocadas por lesoes irreversiveis, substituicoes apressadas.
Na ansia de ver o produto estampado na midia, muitas vezes dispensase uma politica educativa estrategica dc prevencao a ma utilizacao dos
equiparnentos. Considera-se a educa4ao do individuo na sua integralidade, interligada ao ecossistcma, portanto. Dc acordo com Mestre
Haytchana (1996), cientista da Universidade de Estudos Avancados
em Cybernetyka (UEA), urna educacao na perspectiva sociobiopsiquica
equaciona ou associa sabercs do conhecimento etologico e ecologico,
ou seja, de todas as disciplinas c areas.

6. Volume 10, n° 19, junho a dezembro de 2004, p.249.
7. Shaywitz, Sally. Overcoming dyslexia: a new and complete science-based program
for overcoming reading problems at any level. New York: A. Knopf, 2003. Outra referencia imporrante ao aprofundamenro do terra e a obra de Sternberg, Robert J. e
Grigorenko, Elena L. Crianfas rotuladas o que e necessario saber sobre as dificuldades
de aprendizagem. Trad. Magda Franca Lopes. Sao Paulo: Arrmed, 2003.
8. Segundo dados do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica em
2006, no Brasil havia cerca de 33 milhoes de analfabetos funcionais, ou seja, individuos coin menos de 4 anos de escola (Portal Ultimo Segundo, 2007). Disponivel em:
<http://www.meb.org.br/funcionall>. Acesso em 25/10/2007.
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Uma educacao para o futuro deve fundamentar-sc em estudos profundos do passado antropologico que devern ser estudados, cotejados
no presente em demanda ao futuro. 0 pcnsamento do autor, levado a
acao, tem uma abrangencia para alem da sociologia, pois nao somente
descreve os acontecimentos do individuo cm seu meio, mas interage com
responsabilidade e criticidade; promove interferencia e (re) programacao
consensual entre as partes na canalizacao da maquina humana a busca de
registros quanticos de saberes de origem. Comungam Besse pensamento
Edgar Morin (2004), com a teoria da complexidade e auto-organizagao,
e Maturana e Varela (2001), com as tcorias autopoieticas que explicam
as bases biologicas da compreensao humana, entre outros.
No valor nuclear conrirencia e cultura, Schuler (2007) recomenda
que as atividades desenvolvam-se colaborativamente. A aprendizagern
colaborativa propoe trabalho em tarefas limitadas, mas com firn aberto. Isto quer dizer que no percurso ha negociacao entre os membros,
trocas e tambem conflitos, porem tudo resolvido em colaboracao para
se chegar a um consenso. Todavia, a atividade tecnica individual, entendida como arte, nao esta isolada da atividade coletiva e permeia os
modelos da hierarquia social que passa pela escola e atinge de maneira
interdependente seu objetivo no individuo (Bruffee,1993).
Quando questoes pedagc gicas precisam ser resolvidas com a Tecnologia da Informacao e Comunicacao (TIC) o desafio a maior, porque
corn ela o processo pedaghgico-rnetodoli gico necessitara compreender
outras linguagens, outros recursos e codigos. Em colaboracao, o ato
de aprender torna-se mais apropriado a propria necessidade humana de
vivencia social, sobretudo, ameniza a presenca do fantasma da maquina.
O aprendizado em colabora4ao e muito eficaz cntre criancas, porque
livres do preconceito e da competicao sentam-se diante do computador
e praticam uma verdadeira interdisciplinaridade. Incentivados pelos desafios de jogos, por exemplo, pesquisam em livros, enciclopedias, traduzern textos, navegam pelos hiperlinks e envolvem-se profundamente no
espirito da pesquisa para a solu4ao do problema situacionado. Porem,
experiencias muito ricas tem-se observado em classes colaborativas tambem com adultos no pals e no exterior (OER1, 1999; Universidade de
Maryland, 1999; Eureka, 2001).
Quanto ao valor da Tecnologia da Informafao e Comunicagao (TIC),
visto na perspectiva pedagogica, Schuler (2007); Habermas (1993), entre
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outros, argumentam que se o pcdag6gico nao conseguir seu intento
de se fazer entender e transformar a informacao em conhecimento,
ainda que se utilize de artefatos de ultima geracao, ele sera uma mera
tentativa de ensino, urn discurso linear e vazio que se perdera a scu
tempo. Jamais cumprira sua meta do decodificador da mensagem, dc
se fazer chegar ao entendimento do interlocutor aprendiz, reelaborar,
recriar em conjunto e promover as transformacoes que se espera.
Por no se afinar ainda com o espirito da crianca, referencia da
introducao desse texto, observa-se que profissionais de instituicbcs
cducacionais das mais diversas areas persistem em ocultar informagoes
ou dificultar o acesso a etas , o que compromete a fluencia da comunicacao e das metodologias dc ensino. Corn isso, distanciam-se do perfil
desejavel de articuladores do processo; apesar de todos os esforcos
que pesquisadores da linguistica, psicolingiiistica e sociolinguistica entre outras areas e disciplinas educacionais empreendem no sentido de
derrubar barreiras comunicacionais.
A pr6pria organizacao da producao e tambem significado da natureza do trabalho e de interesse de toda a humanidade, segundo o
valor nuclear da equidade economiea , oportunidades e sustentabilidade.
Assim, a responsabilidade social da politica governamental e intensificada
no sentido de se estudar e se desenvolver estrategias conjuntas entre
representantes da comunidade social e educacional, a fim de se prover
condi^oes e qualidade de vida a estas populacoes, seja por meio de parcerias corn o terceiro setor, scja na promo^ao da auto-sustentabilidade
e aplica4ao justa do recurso publico.
Grandes desafios tambem tera`o de ser superados polo professor que
deseja trabalhar em colaboracao, tanto de ordem institucional, como a
falta de condicoes para seu desempenho profissional, quanto de desafios
de ordem pessoal. Esses ultimos supoem compartilhamento de responsabilidades corn seus alunos, colegas e comunidade interna e externa
a instituicao, competencia no conhecimento; trabalho interdisciplinar
c colahorativo; integracao das novas tecnologias no seu trabalho, mas
principalmentc na sua visao de mundo; promocao de aprendizagem
significativa - isto que dizer que deveria avatar a proposta dos alunos
tambem, seja no respeito aos projetos apresentados por eles, seja na
proposta de novas maneiras de elaborar o conhecimento quando estes
nao se sentirem motivados a indicar_
118 Ano XI - NO 22/2008

VALORES NUCLEARES APL cADos A EDUCASAo TECNOLOGICA COLABORATIVA

Desafios de ordem institutional quase sempre sao mais complexos e, assim como os de ordem pessoal, as vezes percorre-se um
viver inteiro e muito pouco se pode fazer, porque dependem de um
conjunto de fatores politicos que necessitam intervencao e clareza.
Schuler (2007) argumenta que quando um povo nao tern uma educacao adequada e madura, o processo sociopolitico-educativo torna-se
insondavel, c as decisoes tcndem a ser delegadas a pessoas que representam interesses restritos, pouco comunitarios. Por razoes desta
natureza e que se acredita na formacao de redes humanas, em que
se supoe que a comunicacao seja mais franca e pertinente e, por isso,
mais eficaz no combate a fragmenta4ao do conhecimento do que o
trabalho individual.
Semelhante divisao ocorre antes na socicdade e continua seu
perverso destino na escola, num processo ciclico. Por nao trazer um
produto financeiro imediato, o sistema educational como urn todo
tem sofrido um atraso secular e com implicacoes politicas serias em
relacao ao use da tecnologia: sao projetos que nao avancam on simplesmente ficam estagnados em gavetas, principalmente em periodos
de mudan^as politicas. Sao ideias truncadas, quando nao distorcidas
por falta de coesao profissional. Sao profissionais insatisfeitos, intolerantes, por nao sabcrem responder aos questionamentos dos alunos
quc, com razao, nao aceitam qualquer resposta, o que aumenta tambem a distancia entre uns e outros e confirma, assim, a tentative de
dominacao do homem pelo proprio homem, por meio da tecnologia
mal compreendida.
No forralecimento democratico aplicado aos ambientes educacionais,
outro valor instituido por Schuler (2007), somente uma politica vista
tal como se via na original polis, ou cidadania grega, poderia garantir
o principio etico das awes educativas, de onde tambem parece advir a
inspiracao de Schuler ao instituir o valor supracitado. As a46es educativas sao autopromovidas; ou seja, emanam do proprio individuo, nao
vem de fora somcnte.
Por ser o conhecimento escolastico proprio de instituicoes de ensinoaprendizagem, observa-se que, quando tenomenos e conflitos extrapolam
as justificativas do ambito do discurso tbrmal, a democracia parece estremecer; por outro lado, encontra seu refugio no saber adquirido pela
experiencia dialetica do grupo, que coletivamente repensa e recria solucoes
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a problemas de mancira interativa, formando, portanto, verdadeiras redes
humanas e solidarias no percurso cducacional para a cidadania9.
0 que estamos presenciando, no entanto, e o conhecimento
saindo de foco. Nao se sabe muito bem onde buscar o referencial
para a elaboracao do conhecimento pedagogico da escola, haja vista o
emaranhado de informa4bes desorganizadas que chegam de todos os
lados e em diversos generos. Como selecionar artefatos tecnologicos,
Como soft-wares de baixa interatividade que, ao inves de servirem como
ohjctos de apoio e simulacaoa aprendizagem dos estudantes, servem
para confundi-los? Qual a solucao para equipamentos danificados c nao
repostos? Como prevenir-se dos efeitos nocivos das ondas eletromagneticas causadas pelo mau use do computador?
A escola, como principal responsavel pela acao pedagogica (principal, nao unico), precisa resgatar o principio filosbfico de sua finalidade
c reinventar sua linguagem, tnetodologia e finalidades por meio de
artefatos psicologicos que tens a mao. Quando os alunos "passam de
ano" e sao recebidos puma determinada serie, recomenda a pedagogia
da colaboracao e do bom senso que o professor deve recomecar com
estes alunos no ponto onde comecou a incompreensao do conteudo
daquela disciplina. Promover o refor^o com recursos de natureza psicologica ou fisica. Motiva-los a partir do ponto em que eles se encontram,
converge tambem para os principios da Teoria da Atividade que percebe
o efeito dos artefatos psicologicos Como formadores, colaboradores c
comunicadores da inclusao, ao lado dos artefatos tecnicos que facilitam
a comunicacao. Excluir o problema seria atitude semelhante aquela de
levantar uma tese e pretender chegar a sintese sem ter passado pclo
processo dialetico da antitese. E, sobretudo, perder a oportunidade de
transformacao pela acao dialogica.
Tal conduta vale na utilizacao dos artefatos disponiveis no ambiente escolar, mas estende-se tambem para o colega de trabalho e a
propria comunidade. Esta mesma recomendacao direciona-se a todos os

9. Enrre os envolvidos no processo, muito tern contribuido para a formacao
de uma cultura tecnologica, os Nucleos de Tecnologia Educacionais distribuidos por
todos os Estados da Federacao, respaldados pelo MEC por meio do PROInfo (BRASII., 2007).
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envolvidos na instituicao educational, independentemente da instancia
onde se encontra o educador: administrativa ou pedagogica.
Observa-se igualmente certa dificuldade em se encontrar o foco
do sistema educacional. Enquanto nas empresas o objetivo e o lucro
financciro, nas organizacoes educacionais o objetivo e o conhecimento. Assim, a hierarquia de cargos estabclecida de cima para baixo
como ocorre nas empresas de administracao arcaica sai de cena, ou
deveria sair para que se estabeleccsse o equilibrio nas instituicoes,
individuos e comunidade local com trabalho colaborativo educacional apoiado por artefatos. As instituic Oes publicas deveriam assumir
seu papel de carro-chefe de todo o sisterna educational, inclusive do
setor privado.
Os esforcos empreendidos na mudanca dste quadro nao sao suficientemente fortes para a transformacao. A pratica da reflexao individual
e em conjunto tem se mostrado, nas hierarquias e instancias sociais, um
valioso artefato psicologico para se estabelecer a cultura de uma
pedagogia da tecnica, que se caracteriza pelo deslocamento
do centro de gravidade dos atos especificos de trabalho para
o entendimento mais global das atividades. Neste ambiente,
desenvolve se a capacidade de criar meios e de antecipar solucoes,
gerenciando contradifoes nas experiencias de trabalho (Bastos,
1997, p.24).
Recomendam-se estudos aprofiurdados sobre a especificidade da
consciencia filosofica que rcspalda a Teoria da Atividade a fim dc se solidificar as intencoes dc um curriculo construfdo na acao pedagogiea.
Consideracoes Finais
De acordo com os principios da teoria da atividade, os sistemas de
criacao, desenvolvimcnto e utiliza^ao de artefatos tecnologicos educacionais deveriam fazer parte da dinamica de um curriculo em acao, ativo.
Nesse processo evita-se o preconceito a ambigiudade, ao nao-linear na
elaboracao do conhecimento (Stadtlober, 2006).
Com base nos principios desta teoria propomos fomentar grupos de
estudo e pesquisa nos ambientes educacionais para responder pela acao
pedagogica mediada por tecnologias, a firn de se atender necessidades
imediatas relativas ao use dos artefatos das midias impressa, televisiva
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e iveb. Por meio de parcerias com universidades, que desenvolvem o
saber cientifico por exeelencia, secretarias de educacao com suas ramifica4oes e departamentos, direcocs das institui4ocs, professores, alunos
e comunidadc local, que experienciam o saber com os artefatos, lancar
pontes que interliguem fazeres c saberes.
A pesquisa continuada, as reflexoes individuais e conjuntas articuladas aos valores nucleases emergentes da pratica ; a capacitacao e
atualizacao profissional podem, aos poucos, propiciar um nivel reflexivo
capaz de compreender o que ha por detras dos artefatos.
Os valores nucleases apontados por Schuler, aliados aos principios
sistematizados por Engestrom, permitem entender um fenomeno, um
objeto sempre vinculado ao ambiente subjetivo c objetivo. Forma-se,
deste modo, uma unidade entre consciencia e atividade, a ponto de
o objeto interferir na subjetividade humana e determinar a propria
cultura e as formas de relacionamento. Dessa unidade, fazer emergir
a necessidade de estabelecer uma estrutura hierarquica das atividades
envolvendo motivos, metas c condicocs de cxecucao. E, assim, nao
somente descrever principios basicos da origem dos processor cognitivos, mas tambem perceber a intervenc`ao dos principios nas awes; a
media4ao que ocorre entre "ferramentas" utilizadas para a intervencao
nos mundos subjetivo c objetivo e a compreensao do desenvolvimento
dos objetos com as alteracoes sofridas por etc ate chegar ao estagio
atual de desenvolvimento.
A organizacao de redcs comunitarias nesse tempo em que o aprender na acao se faz tanto presencial como virtualmentc deve se constituir com valores sociais nucleases conforme os propostos por Schuler:
educacao, saude e bem-estar social, convivcncia cultural, informacao e
comunica4ao, egiiidade econotnica, oportunidade, sustentabilidade e
fortalecimento democratico, a fim de que a ciencia no seja superada
pela tecnologia, mas juntas, interdcpendentes, contribuam para novas
defini^bes na organizacao do trabalho humano e na cducacao.
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