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EDITORIAL

Revista Diálogo Educacional, Curitiba, v. 4, n.12, p.7-9, maio/ago. 2004.

O Editorial da Revista Diálogo Educacional aprovado pelo Colegiado do
Programa de Mestrado em Educação da PUCPR propôs para que cada uma das
Linhas de Pesquisa deste programa assumisse, entre os números 10 e 14, uma
das revistas para que os leitores deste periódico compreendessem a concepção
deste Mestrado.

Dentro desta proposta, tanto este número 12 como o próximo número 13
da Revista Diálogo Educacional, ficaram sob a responsabilidade da Linha de
Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologia (ECT).

A Linha ECT é a mais recente linha de pesquisa criada dentro do Programa
de Pós-Graduação em Educação, a qual historicamente formou-se como um
núcleo vinculado à Linha de Pesquisa Teoria e Prática Pedagógica na Educação
Superior desde Outubro de 1998.

Foi durante a reunião do Colegiado do Mestrado em Educação de 11 de
Abril de 2003 que a linha de pesquisa foi aprovada, e assim, estabeleceu-se
como uma linha de pesquisa que tem seu foco na relação entre educação,
comunicação e tecnologia no contexto da educação superior. Estruturou-se em
três núcleos, nos quais os objetos de pesquisa se delineiam a partir da formação
docente para o uso das mídias educacionais, das metodologias de aprendiza-
gem com o uso das mídias e do desenvolvimento de tecnologias. A interconexão
entre estes três eixos de investigação permite refletir sobre o objeto de pesquisa
no contexto da educação formal, não-formal, presencial e à distância. Privile-
giam-se a mídia digital e a audiovisual nos eixos de investigação e nas
modalidades e sujeitos pertencentes a cada uma delas.

Os artigos apresentados neste número são decorrentes das reflexões,
contribuições teórico-práticas, interlocução entre seus membros e intercâmbios
acadêmicos ocorridos ao longo de sua trajetória, assim como trazem resultados
de pesquisa e discussões que transitam pelos núcleos da linha. Além disto, este
número apresenta contribuições e discussões teóricas de alguns estudiosos
renomados sobre as principais questões que atualmente se levantam diante da
utilização das tecnologias em contextos educacionais.

 O artigo Os novos espaços de atuação do professor com as tecnologias do
Prof. Dr. José Manuel Moran, Professor do Senac-SP, Universidade Bandeirante
e das Faculdades Sumaré, e Assessor do Ministério de Educação para avaliação
de cursos à distância, apresenta novos desafios pedagógicos para as universi-
dades e escolas a partir da utilização da Internet e das novas tecnologias em sala
de aula presencial. Enfatiza que os professores precisam aprender a administrar
quatro espaços, integrando-os de forma aberta, equilibrada e inovadora.

Na perspectiva de orientação ao pesquisador de software educativo e a
professores de qualquer nível na atividade cotidiana de ensinar com novas e
velhas tecnologias, o artigo Competências para ensinar com novas tecnologias
do Prof. Dr. Paulo Gileno Cysneiros, Ex-Professor do Centro de Educação da
Universidade Federal de Pernambuco e Professor Visitante da Universidade
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Estadual Vale do Acaraú, Ceará, nos apresenta uma discussão fértil sob o olhar
do referencial de competências de Philippe Perrenoud.

Em seu texto Razões para o fraco uso dos computadores na escola, o Prof.
Dr. Fernando Albuquerque Costa, Professor da Faculdade de Psicologia e de
Ciências da Educação, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal, nos expõe e
nos envolve em torno de algumas interrogações atuais (ao nível da Europa, mas
que certamente generalizam para outros países) sobre as razões da baixa
utilização dos computadores, enfatizando que se trata de uma questão de
natureza pedagógica, onde os professores devem receber acesso e preparação
adequada para o uso efetivo das tecnologias. Além disto, relata que somente
quando as condições das escolas estiverem favoráveis é que os alunos poderão
tirar verdadeiro proveito dos computadores como ferramentas de aprendiza-
gem.

Devido às incertezas e a complexidade do mundo atual, a Profa. Dra. Maria
Teresa R. Pessoa J. Mendes, Professora Auxiliar da Faculdade de Psicologia e
de Ciências da Educação, Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal, apóia
a valorização da desconstrução e reconstrução de saberes no processo
educativo. Reporta enfaticamente em seu artigo Casos e narrativas – contextos
e pretextos para a integração das Tics no processo educativo a relevância das
narrativas como manifestação cultural fundamental por valorizar saberes de
uma comunidade de aprendizagem. Ressalta ainda que as narrativas subjacentes
à idéia de casos são importantes para a construção de comunidades de
aprendizagem, e assim, significantes na concepção de documentos hipermídia
e multimídia.

Os pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de
Produção, Doutoranda Eleonora Milano Falcão Vieira (Laboratório de Ensino a
Distância), Dr. Roberto Carlos dos Santos Pacheco (Departamento de Informática
e Estatística) e Doutoranda Rosângela Schawarz Rodrigues (Laboratório de
Ensino a Distância) da Universidade Federal de Santa Catarina apresentam em
seu artigo O enfoque cognitivo e o uso das tecnologias de informação em
situação de limitação sensorial uma possibilidade nova de introduzir novas
metodologias de trabalho na área do ensino-aprendizagem para pessoas com
deficiência auditiva. O foco da reflexão dos autores gira em torno da surdez e
as limitações decorrentes no uso das tecnologias de informação, especificamen-
te a Internet — em sites web.

A Dra. Dulce Márcia Cruz, professora do Mestrado em Ciências da
Linguagem – UNISUL e do Curso de Comunicação Social – FURB, com seu texto
Formação docente para educação à distância por videoconferência e a lingua-
gem audiovisual discute sobre as mudanças que o uso da videoconferência
como meio principal para a educação a distância traz para a formação e o
trabalho do professor, denominado por ela de “professor midiático”. A
educação a distância por videoconferência leva a uma “midiatização” da sala de
aula, onde o meio técnico, considerado um recurso, se torna o próprio
ambiente/interface no qual este tipo de aula pode existir.

O artigo Indicadores de interatividade para o professor presencial e online
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escrito pelo Prof. Dr. Marco Silva do Programa de Pós-Graduação em Educação
da Estácio e da Faculdade de Educação da UERJ, traz várias sugestões
sistematizadas como “indicadores de interatividade”, que de acordo com o autor
são capazes de redimensionar a prática docente presencial e online. O professor
ao rever sua autoria na construção da aprendizagem utilizando tais indicadores
poderá transitar para um modelo de ensino descentrado e plural, cuja chave é
o encontro do texto e o hipertexto.

O texto A interatividade na tv virtual da Doutoranda Simone de Lucena
Ferreira, professora do Núcleo de Tecnologia Educacional - NTE2/Bahia e do
Prof. Dr. Lucídio Bianchetti, professor do Programa de Pós-Graduação em
Educação, Centro de Ciências da Educação da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), trata de analisar o conceito de interatividade (i.e., definido
como uma forma de comunicação bidirecional que implica participação e
intervenção do sujeito na mensagem) tendo como objeto de estudo a primeira
emissora de TV virtual no Brasil, a A11TV, na busca de verificar se o que os
teóricos da área definem como sendo interatividade se concretiza neste novo
ambiente, ou seja, se o espectador passivo de informações deixa de existir, se
tornando ativo para criar, produzir e interferir na forma e nos conteúdos das
informações e dos conhecimentos disponibilizados.

Na busca de delinear de forma sucinta a história da Educação a Distância
na PUCPR desde os seus primórdios, o artigo A trajetória da educação à distância
na PUCPR: revendo o passado, vivendo o presente, visionando o futuro da
Mestranda Camile Gonçalves Hesketh, do Prof. Dr. Paulo Roberto Alcântara e
da Profa. Dra. Patrícia Lupion Torres, do Mestrado em Educação da PUCPR, trata
de ponderar sobre os acontecimentos presentes e projetos futuros da instituição.
Descrevendo as primeiras experiências realizadas de Educação a Distância,
compararam alguns modelos adotados pela instituição, como uma forma de
compreender a trajetória de uma universidade que pretende tornar-se um pólo
relevante de Educação a Distância.

Com a pretensão de explorar os conceitos de espaço físico, espaço
conceitual e ciberespaço propondo uma geometria para se compreender como
operamos nestes diferentes espaços, o artigo Educação, comunicação e
tecnologias: uma nova geometria para os diferentes espaços educativos do Prof.
Dr. Francisco Antonio Pereira Fialho da UFSC, em parceria com a Prof. Dra.
Elizete Lúcia Moreira Matos do Programa de Mestrado em Educação da PUCPR,
traz várias reflexões sobre como avançar de uma visão mais física, indo em
direção as questões conceituais envolvidas nos processos de ensino e apren-
dizagem, para ir mais além, ou seja, investigar o impacto do virtual, o caminhar
do material em direção ao abstrato.

Os outros três artigos trazem resultado de pesquisas realizados na PUCPR.
O primeiro artigo Projeto MATICE: pretexto para a discussão dos estilos de
aprendizagem dos professores da Profa. Dra. Patrícia Lupion Torres e da Profa.
Dra. Evelise Labatut Portilho, ambas do Programa de Mestrado em Educação da
PUCPR, investigou sobre os estilos de aprendizagem dos professores que
participaram da implantação de Programas de Aprendizagem online na PUCPR.
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O segundo, Vivenciando a aprendizagem colaborativa em sala de aula:
experiências no ensino superior, escrito em conjunto com o Prof. Dr. Paulo
Roberto Alcantara (Programa de Mestrado em Educação da PUCPR) e as Profas.
Mestres Lilia Maria Marques Siqueira (da Graduação em Engenharia Elétrica da
PUCPR) e Suzana Valaski (das Graduações em Matemática e em Desenho
Industrial da PUCPR), traz os pressupostos teóricos e os resultados de três
experiências que implementaram a metodologia de aprendizagem colaborativa
em sala de aula. Os autores relatam que a aprendizagem colaborativa como uma
metodologia construtivista apresenta características e elementos para que o
professor possa criar um ambiente que favoreça a colaboração entre os
participantes, a inovação, a pesquisa, a troca de informações e a negociação de
conflitos, oferecendo recursos para a aprendizagem individual e coletiva. O
terceiro artigo O ambiente AMANDA: uma referência para intensificar a
interatividade em fóruns com mediação automatizada da Profa. Mestre Silma
Côrtes da Costa Battezzati da Faculdade Internacional de Curitiba e do Prof. Dr.
Flávio Bortolozzi do Programa de Mestrado em Educação da PUCPR, relata
sobre a importância de envolver os alunos em um ambiente de comunicação
mediado por computador que possa interceder nas discussões em grupo e
reduzir problemas de falta de interatividade em fóruns. Os resultados da
experiência mostraram que o AMANDA apresentou desempenho satisfatório na
automação do encaminhamento das questões e dos argumentos, sem a
necessidade da intervenção do professor e para provocar a externalização de
conhecimentos, por meio de acordos ou desacordos, integrais ou parciais, entre
os estudantes.

Os artigos apresentados neste número da Revista Diálogo Educacional
revelam a complexidade e as diversas dimensões da interconexão entre as áreas
da Educação, Comunicação e Tecnologia. Os temas abordados nesta publicação
são atuais e muito relevantes para a formação inicial e permanente das pessoas,
trazendo a reflexão e a experiência de estudiosos que procuram traçar e inventar
novas possibilidades para o aprimoramento do processo de ensino e aprendi-
zagem nas escolas e nas instituições superiores. As contribuições destes teóricos
são ainda mais relevantes neste momento em que estamos vivenciando as
transformações em um mundo permeado pela tecnologia.
Ao refletirmos sobre o passado, o presente e para onde caminhamos diante do
futuro é imprescindível perceber que a educação, a comunicação e a tecnologia
estarão sempre interligadas trazendo novos desafios pedagógicos para o
desenvolvimento do país e, neste sentido, o nosso papel é de contribuir para
o desenvolvimento de uma sociedade que considere as diferenças entre as
pessoas como condição primordial, que seja inclusiva, que favoreça a justiça,
que respeite os direitos e incentive os deveres de seus cidadãos, e acima de tudo,
que seja mais democrática.

pelo Conselho Editorial
Prof. Dr. Paulo R. Alcantara


