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EDITORIAL

Revista Diálogo Educacional, Curitiba, v. 4, n.13, p.7-10, set./dez. 2004.

Os desafios apresentados à educação vêm exigindo um esforço dos
pesquisadores da área em elucidar questões envolvendo a educação e seu
entorno. Um desses é a relação que a educação vem estabelecendo com as
tecnologias. Dentro desta proposta, este número 13 da Revista Diálogo Educa-
cional, também organizado pela Linha de Pesquisa Educação, Comunicação
e Tecnologia (ECT), dá prosseguimento aos artigos publicados no número
anterior e apresenta outros artigos também advindos das reflexões, contribui-
ções teórico-práticas, interlocução entre seus membros e intercâmbios acadê-
micos ocorridos ao longo de sua trajetória, com contribuições de alguns estu-
diosos renomados sobre as principais questões que atualmente se levantam
diante do uso das tecnologias em contextos educacionais.

O artigo La evaluación y acreditación de la educación virtual: consi-
deraciones pedagógicas desde una perspectiva internacional de Angel H. Fa-
cundo Díaz, Ph.D., Consultor da UNESCO/IESALC, inicialmente denota que
apesar das nossas resistências, necessitamos repensar nossas ações para fazer-
mos certas rupturas e mudanças, revendo desta maneira paradigmas e mode-
los já instaurados em nossas ações, abrindo tempos e espaços para a aplicação
de novos paradigmas e novos modelos pedagógicos, para a seguir analisar a
avaliação e acreditação da educação virtual no contexto internacional.

A Prof.ª Dr.ª Ziléa Baptista Nespoli, da Universidade Castelo Branco,
discute em seu artigo Ciência, Inteligência Artificial e Pós-Modernidade a pers-
pectiva de aliar os desenvolvimentos atuais ao ser humano emancipado, bus-
cando mostrar os benefícios da relação entre a “pessoa instruída” e a tecnolo-
gia, onde a educação é chamada a avançar com criatividade.

Em seu texto La docencia universitaria ante un nuevo paradigma
educativo, a Prof.a Dr.a Ana María Peppino Barale, Doutora em Estudos Latino-
Americanos da Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, Méxi-
co, enfatiza que o uso das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação
(NTICs) na educação exige uma mudança drástica em nossa concepção sobre
o processo de ensino-aprendizagem. Em sua ótica, a mudança estaria na apli-
cação dos princípios teórico-práticos da aprendizagem colaborativa para res-
ponder às expectativas da sociedade.

Com o objetivo de analisar as políticas de fomento à pesquisa e de
contribuição à formação de pesquisadores no Brasil no período do governo
anterior, o artigo Política científica no governo FHC: “a era da cópia acabou”
(!?) implicações para a formação de pesquisadores, do Ms. Adriano de Oliveira
e Prof. Dr. Lucídio Bianchetti, reporta que ficou evidente o esforço do governo
FHC em reformar o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, con-
tudo, os principais problemas a superar seriam a falta de recursos e o predo-
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mínio de uma perspectiva pragmática e utilitarista, para assim diminuir as
distâncias entre os países produtores e consumidores de tecnologia.

O Prof. Dr. José Luis Grosso, Doutor em Antropologia Social da Uni-
versidad del Valle, Cali, Colômbia, em seu texto NTICS, educación virtual,
lógicas de la comunicación social y “sociedad del conocimiento”: anotaciones
sobre el contexto y la responsabilidad social de la educación superior a distan-
cia América Latina y el Caribe (ALC), apresenta algumas reflexões a partir dos
15 Informes Nacionais expostos em fevereiro de 2003 no Seminário Internaci-
onal sobre Universidades Virtuais na América Latina e Caribe, convocado pela
Unesco, Universia e o Conselho Nacional de Educação Superior do Equador,
em Quito, Equador.

Os professores da Universidade do Vale do Itajaí  (UNIVALI), Carlos
Alberto de Souza, Dr. Fernando José Spanhol, Jeane Cristina de Oliveira Limas
e Marlei Pereira Cassol apresentam em seu artigo Tutoria como espaço de
interação em educação a distância uma discussão sobre o papel do professor
tutor enfatizando, a importância desse profissional para acompanhar as ativi-
dades discentes, motivar a aprendizagem, orientar e proporcionar ao estudan-
te condições de uma aprendizagem autônoma, em um processo de constante
interação e mediação.

Diane Ruelland, Ph.D. em Educação, do LICEF Research Centre, Télé-
université, Montréal, Canadá apresenta em seu artigo A Model of the eLearner’s
Self-management Processes (Um modelo dos processos de auto-gerenciamen-
to do aprendiz eletrônico) uma interessante discussão baseada em uma pes-
quisa longitudinal sobre os ambientes de aprendizagem baseados na Web,
cujo objetivo foi de identificar as necessidades de suporte do aprendiz.

O artigo Imersão tecnológica de professores: uma alternativa de re-
versão de quadros de exclusão sociotecnológica apresentado por Adriano Ca-
nabarro Teixeira (Doutorando em Informática na Educação) da Universidade
de Passo Fundo (UPF), Sérgio Roberto Kieling Franco (Doutor em Educação)
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Edemilson Jorge
Ramos Brandão (Doutor em Educação e Professor) da Universidade de Passo
Fundo (UPF), e Aline de Campos (Acadêmica do Curso de Ciência da Compu-
tação) da Universidade de Passo Fundo (UPF) relata os resultados de uma
pesquisa realizada para capacitar professores em formação à atuação crítica e
criativa por meio das tecnologias de informação e comunicação - TICs por
meio de um processo de imersão tecnológica. O estudo propiciou aos partici-
pantes uma discussão e o desenvolvimento de competências na área de infor-
mática educativa, culminando na proposta de práticas pedagógicas que fizes-
sem uso criativo das TICs.

Dilmeire Vosgerau, Doutoranda em Educação na Université de Mon-
tréal, Mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná,
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Professora da PUCPR e Bolsista do CNPq em seu texto Reconstrução de um
Modelo para a Concepção de um Sistema de EAAD por meio da Pesquisa-Ação-
Formação nos apresenta a primeira de duas etapas de um modelo de concep-
ção de sistema de EAAD (Ensino-Aprendizagem a Distância) que está sendo
aplicado e remodelado mediante uma Pesquisa-Ação-Formação. Os relatos
dos professores envolvidos no processo ainda em desenvolvimento parecem
ser favoráveis à utilização do método, sugerindo que os modelos criados para
seus módulos visando a ambiente de EAAD pudessem ser reaproveitados para
o modelo de ensino-aprendizagem presencial.

Em uma proposta de Aprendizagem Colaborativa em que os alunos
constroem coletivamente seus conhecimentos, no artigo Grupos de consenso:
uma proposta de aprendizagem colaborativa para o processo de ensino-apren-
dizagem, a Prof.a Dr.a Patrícia Lupion Torres, o Prof. Dr. Paulo R. Alcantara
(ambos da PUCPR) e o Prof. Esrom Adriano Freitas Irala (Centro de Línguas
Positivo) apresentam algumas considerações teóricas e práticas sobre o con-
ceito de Aprendizagem Colaborativa, colocando em perspectiva uma proposta
para a implementação da Aprendizagem Colaborativa na prática pedagógica
por meio da aula de grupos de consenso. Os autores enfatizam que todas as
atividades de tal proposta podem provocar rupturas, desafiando os educandos
e levando-os a formar uma comunidade de aprendizagem coesiva e reflexiva.

Com a finalidade de fazer com que educadores compreendam me-
lhor o espaço digital, o artigo Tecnologias além do virtual, da Prof.a Dr.a Elizete
Lúcia Moreira Matos, do Programa de Mestrado em Educação da PUCPR, em
parceria com o Prof. Dr. Francisco Antonio Pereira Fialho da UFSC, traz várias
reflexões sobre os processos pedagógicos que os seres humanos sofrem ao se
confrontarem com as tecnologias, de maneira que possam operar dentro de
culturas. Sugerem a necessidade de se ir além da tecnologia, investigando os
melhores usos das mídias para melhorar a qualidade dos processos de ensino
aprendizagem.

Finalizando este número da Revista Diálogo Educacional, a Prof.a

Alexandra Lilavati Pereira Okada, do Colégio Dante Alighieri e Pontifícia Uni-
versidade Católica de São Paulo (PUCSP), e a Profa. Edméa Oliveira dos San-
tos, Doutoranda na Universidade Federal da Bahia (UFBA), apresentam o tex-
to Comunicação educativa no ciberespaço: utilizando interfaces gratuitas.
De acordo com as autoras, este estudo inicialmente partiu da concepção de
que um ambiente virtual é uma organização viva, um espaço interativo, crítico
e colaborativo; para avançar, conseqüentemente, na discussão de alguns con-
ceitos teóricos fundamentados nos novos paradigmas educacionais. Destacam
o papel do mediador pedagógico como um co-autor do espaço de comunica-
ção educativa na construção de ambientes virtuais com artefatos gratuitos dis-
poníveis na Web.
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Os artigos apresentados neste número da Revista Diálogo Educacio-
nal e no anterior denotam uma rede complexa e conexa entre as áreas da
Educação, Comunicação e Tecnologia. Os assuntos abordados são formidá-
veis para o mundo atual que se encontra em constante construção, apresen-
tando a reflexão e a experiência de pesquisadores que buscam delinear e
idealizar novas interações para o processo de ensino e aprendizagem tanto
nas escolas como nas instituições superiores.

Aproveitamos para destacar o importante momento de glória que
atravessa a Revista Diálogo Educacional, pois é com imensa satisfação que
informamos que nosso periódico passou de C local para C Nacional, avaliado
pela Comissão do Qualis neste corrente ano (2004). Tudo isso foi possível
graças ao esforço coletivo de professores/pesquisadores da PUCPR, bem como
dos nossos colaboradores, sem os quais não teríamos logrado êxito. Mas gos-
taríamos de formalizar um agradecimento especial ao professor Dr. Peri Mes-
quida, que esteve à frente deste processo, fazendo aumentar a credibilidade e
confiabilidade do nosso periódico, bem como tornando visível no âmbito
nacional e internacional. Sem esquecermos de agradecer, também, a Débora
Toniolo Rau cuja orientação para a padronização e organização normativa
desta Revista foi de suma importância neste processo.

É evidente que o processo está em andamento e visamos a melhorar
ainda mais, desta forma, contamos com a sua colaboração, caro leitor, aluno,
professor e pesquisador, cuja participação é inestimável para calcarmos índi-
ces ainda mais elevados na próxima avaliação.

pelo Conselho Editorial
Prof. Dr. Paulo R. Alcantara


