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RESUMO 

 

 

 A Educação é um processo contínuo, que acontece ao longo da vida e, enquanto 

processo, está em marcha e mudança, variando de acordo com cada momento histórico e com 

o tipo sociedade em que ocorre. 

 

 Em todos os âmbitos, a educação se origina do e para o grupo social que a determina, 

gerando e sofrendo influências, produzindo contradições, como a que ocorre atualmente: os 

meios de comunicação social são típicos e adequados à comunicação dialógica, mas são 

usados como fontes de opressão. 

 

 Nesta sociedade, nesta era, surge a pergunta:  o indivíduo está preparado para o mundo 

em que vive?  Se a sua preparação formal começa na escola, esta instituição tem condições de 

fazê-lo?  E começa a busca de compreensão do que se passa com a escola, para suprí-la das 

devidas condições.   

 

 Este estudo opta pelo diagnóstico que aponta a necessidade da construção da 

cidadania, através da libertação dos indivíduos das figuras opressoras manifestas nos meios de 

comunicação social.  Para tal, analisa as linguagens de comunicação como elementos 

libertadores, por favorecerem os múltiplos meios de expressão do estudante.  Além disso, a 

investigação vislumbra as tecnologias de informação como facilitadoras da ação do estudante.  

Então, examina a junção destas questões centrais e propõe o uso combinado de linguagens de 

comunicação e tecnologias de informação, com vistas a constatar a contribuição que oferecem 

ao processo educacional. 

 

 Como resultado, fica delineado um caminho para a concepção de um ambiente escolar 

atraente e essencialmente humano, onde as máquinas são auxiliares da interação entre 

indivíduos,  centrada na relação estudante/professor/construção conjunta de conhecimentos. 
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CAPÍTULO I 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 Hoje, nos debates sobre a educação brasileira, a preocupação gira em torno da rápida 

penetração, em uma parcela de nossa sociedade, das novas tecnologias de informação e de 

comunicação e como acarretam um encantamento pela novidade.  A apreensão aumenta com a 

constatação de que essa penetração também se acelera na escola.  Os educadores resgatam o 

passado recente, quando se anunciava o vídeo como o meio didático-pedagógico que oferecia 

a solução dos problemas educacionais.  Promessa não cumprida.  Rememoram, ainda, a 

televisão e as máquinas de instrução programada, vistas como saídas para um ensino mais 

estimulante e para a conquista do estudante. 

 

 Baseados nessa experiência, os educadores acusam as novas tecnologias de carregar o 

mesmo destino das novidades anteriores:  incapacidade de produzir qualquer alteração no 

contexto educacional, atiçadoras de entusiasmos infundados, moda passageira.  Entretanto, 

numa reunião de educadores, essa não é a única sentença acusatória.  À máquina 

computadorizada é atribuída a ameaça de substituir o professor, tornando-se uma engrenagem 

de ensino capaz de expulsá-los de suas funções ou de invalidar-lhe a presença no processo de 

ensino-aprendizagem. 

 

 Aos apetrechos resultantes do avanço científico tem cabido a imensa responsabilidade 

de intermediar a relação estudante/professor/conhecimento, com o encargo de salvação do 

processo educacional, como se os alicerces do mesmo não fossem os seus elementos centrais, 

constituídos pelo estudante, pelo professor e pelo grupo social de que participam. 

 

 O presente estudo investiga em que medida as tecnologias de informação representam 

uma real contribuição à educação escolar, propondo o seu uso combinado com linguagens de 

comunicação, para assim colocar em destaque essa junção e seu potencial de ampliação dos 

meios de expressão do estudante e de transformação do papel do professor. 
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 Referente às linguagens de comunicação, este estudo constata que, no mundo da 

atualidade, predomina a comunicação mediada pelos aparatos de difusão de informação. 

Porém, não se trata aqui de colocar ao alcance do estudante a parafernália técnica de que esses 

meios de difusão são compostos, acarretando a atenção apenas para o meio físico e uma 

quantidade excessiva de equipamentos na escola.  Trata-se das linguagens geradoras das 

mensagens emitidas pelos meios de difusão, pois é no momento da concepção das mensagens 

que se dá a expressão do autor-produtor, posto que nesta hora, é que se manifestam as idéias e 

os pensamentos orientadores da criação, além de sentimentos e de questões existenciais.  É 

pelo uso das linguagens de comunicação que o estudante se expressa com autonomia, para 

tornar-se um autor e, assim, adquirir senso crítico e uma participação social transformadora. 

 

 Com base em princípios de comunicação, a presente investigação examina as 

linguagens atuantes como vias do processo mental e emocional dos indivíduos e como 

intermediadoras das relações humanas. Um aspecto importante é a multiplicidade dos 

elementos expressivos, que junta a tradição verbal à exteriorização não-verbal, com uma 

conjugação dessas duas formas de elaborar informações e conhecimento. 

 

 Referente às tecnologias de informação, esta investigação reconhece, por um lado, que, 

de acordo com um de seus papéis, o de renovação social, a escola demonstra como tendência a 

adoção dessas inovações no cotidiano da vida estudantil.  Assim, atende a expectativas quanto 

à preparação do indivíduo para o futuro e para a atuação profissional e quanto à atualização 

dos meios de que dispõe para promover o conhecimento. 

 

 Por outro lado, ao introduzir inovações, a escola corre o risco de tornar-se 

“modernosa”, buscando sintonia com a modernidade, cuja pura preocupação em adotar os 

resultados do avanço científico, não produz reflexões e crítica quanto ao significado e 

potencialidades desta aquisição. 

 

 O uso de dispositivos tecnológicos como suporte às linguagens gera um ambiente 

educacional apropriado a um processo centrado no estudante, já que, no momento de seu 

manuseio, o estudante é o único agente, o sujeito que indica à máquina o que fazer.  Os 

dispositivos tecnológicos, por sua natureza, requerem instruções para que possam realizar 

alguma atividade, colocando o seu usuário na condução da ação. 
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 As considerações propostas pelo presente estudo têm como ponto de partida as 

diversas formas de uso das novas tecnologias em escolas brasileiras, cuja implantação varia de 

uma instituição para outra, mantendo alguns padrões que permitem agrupá-las de acordo com 

suas características.  

 

 A escola que tem como objetivo colocar a nova tecnologia ao alcance do estudante, 

instrumentalizando-o e concebendo a tecnologia como um fim em si mesma, adota o curso de 

informática, com um currículo clássico da área dos cursos informativos, que proliferam fora 

da escola.  As entidades preocupadas com as tecnologias como meio auxiliar do processo 

educacional, as adotam como ferramentas de ensino-aprendizagem. Neste caso há duas 

opções. Em uma, as tecnologias reproduzem, em meio digital, os materiais impressos e as 

estratégias didático-pedagógicas tradicionais.  Na outra opção, a tecnologia atua como fonte 

de atividades para o estudante, gerando uma nova forma de construção do conhecimento. 

 

 Para pensar sobre as contribuições à educação, este trabalho focaliza as novas 

tecnologias enquanto ferramentas geradoras de atividades para o estudante e favorecedoras da 

construção de conhecimentos.  É esta vertente de ação que aproveita os dispositivos “abertos” 

das novas tecnologias como suportes às atividades, pois estes deixam espaço ao estudante 

para a exploração e a elaboração de um caminho próprio em direção aos objetivos 

estabelecidos.  Vertente que se opõe à adoção de dispositivos “fechados”, onde estão contidos 

os recursos tradicionais de ensino-aprendizagem.  No contexto da tecnologia aberta, os 

dispositivos adquirem o papel de suportes à explicitação da expressão criadora contida nas 

linguagens de comunicação. 

 

 Neste ponto, a investigação se depara com o professor, inferindo transformações para o 

papel desse educador, único ser capaz de interagir com o indivíduo em condições de perceber 

envolvimentos afetivos e alterações emocionais no decorrer dos processos educacionais, com 

lugar preponderante e indispensável a essa relação. É evidente que são amplas as necessidades 

de formação para o profissional da educação.  Acrescenta-se a estas, a necessidade de incluir o 

preparo para o uso educacional das novas tecnologias, vinculando-o a uma nova maneira de 

ver e utilizar o meio pedagógico. 
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 Uma vez vistos isoladamente os elementos desta investigação, este estudo passa a 

refletir sobre a associação de linguagens de comunicação às novas tecnologias, como fonte de 

ampliação das possibilidades do indivíduo. Inerente à natureza das linguagens de 

comunicação, o espaço para a manifestação oferece variedade de meios de expressão.  

Decorrente das características das novas tecnologias, a liberdade de ação favorece um sujeito 

ativo. A conjugação de linguagens e tecnologias junta os componentes de uma nova 

pedagogia, que admite o pronunciamento do estudante sobre os objetos a conhecer, já que, 

uma facilita a expressão criadora e a outra propicia uma aprendizagem pela realização de 

atividades.  Ao configurar um ambiente de expressão-ação para o estudante, esta investigação 

vislumbra novas formas de educação e de relação indivíduo/conhecimento.   

 

 A metodologia utilizada pelo presente estudo foi do tipo bibliográfico, num processo 

de documentação indireta, com coleta de dados de fontes secundárias, sendo estas, livros e 

revistas especializados, publicações diversas de interesse desta investigação.   

 

 As questões de estudo elaboradas pela presente investigação apontam para as seguintes 

hipóteses: 

 

 1)  A combinação “linguagens de comunicação/novas tecnologias” contribui para uma 

nova pedagogia no contexto da educação brasileira. 

  

 2)  O papel do professor passa por transformações para adaptar-se à nova pedagogia, 

visando a sua consolidação como um dos elementos de interação do processo educacional. 

 

 Como principal pressuposto teórico para a apreciação das linguagens de comunicação, 

foi consultado Francisco Gutierrez (1978), que discorre sobre as novas formas de 

comunicação do homem, orientando-se na direção de uma linguagem total e de sua aplicação 

à educação formal. O autor reflete sobre as mudanças trazidas pelos meios de comunicação de 

massa às relações dos homens entre si, sobre a necessidade de que o homem comum se 

aproprie das formas de comunicação não-verbal como caminho para o equilíbrio social, 

concluindo que 
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(...) o aluno que consegue auto-expressar-se tornando seus os conteúdos e 

recriando-os através dos meios das diferentes linguagens consegue passar 

do status de receptor passivo ao de perceptor ativo e inclusive ao de 

produtor-criador, completando, desta forma, o processo de toda 

comunicação horizontal (pg. 105). 

 

 No que se refere às novas tecnologias, o presente estudo analisa os fundamentos 

propostos por Valente (1993) sobre a construção do conhecimento através de atividades 

realizadas em computador, como as de escrever, desenhar, criar em multimídia, passar 

informações para a máquina.  Valente salienta os benefícios da atitude do estudante ao 

“ensinar” o computador a realizar uma tarefa, que implica na expressão de uma idéia por meio 

de linguagens e na análise do que foi obtido, em retorno ao que foi expresso.  Assim como 

Gutierrez vê no uso das linguagens uma possibilidade de passagem do indivíduo para um 

papel ativo, Valente analisa que a criação de soluções próprias no uso de aplicativos 

computacionais, promove a autonomia do estudante e do professor. 

 

 Às reflexões de Valente são acrescidas o que nos informa Peter Coburn e outros 

(1988) quando afirmam que  “... a criança, para poder ensinar algo, deve entender muito bem 

o que ensina, do contrário seu aluno (o computador) não o fará corretamente”.   Os autores 

examinam o uso do computador em educação, como um ambiente em que o estudante fornece 

instruções à máquina sobre como deseja realizar seu trabalho.  Assim, ele define para a 

máquina como processar seu texto, como ilustrar um trabalho, como efetuar cálculos, fazendo 

dos aplicativos grande estímulo aos processos criativos, já que estas ferramentas propiciam a 

combinação da escrita ao desenho, à representação gráfica de problemas, ao movimento, ao 

som e à música.   

 

 Para a análise do papel do professor diante da presença das novas tecnologias, o 

referencial teórico é Nelly Aleotti Maia (1979), com sua definição de tecnologia educacional, 

esclarecendo sobre o emprego de “meios humanos e não-humanos”, na busca de uma 

educação mais plena.  A autora alerta para a falta de sentido em usar meios materiais sem a 

noção dos benefícios em que implicarão e que são definidos através de objetivos e 

planejamento, determinados pelo conhecimento do tipo de uso adequado às características dos 

indivíduos atendidos.  Complementar a esse pensamento encontra-se a formulação de Rocha 
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(1993), sobre um papel instrumental para o professor, contraposto a uma ação consciente 

dentro de um ambiente “onde-se-ensina-e-onde-se-aprende”. 
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CAPÍTULO II 

 

 COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO 

 

 O foco deste capítulo concentra-se nas linguagens de comunicação, que integram um 

fenômeno maior, o da comunicação social; em busca de novas formas de educação, cuja base 

é o processo de comunicação e não as técnicas audiovisuais.  Apresenta, assim, reflexões 

sobre o uso, em educação escolar, desses componentes da comunicação como meios de 

expressão do estudante. 

 

 

ELEMENTOS DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E MEIOS DE EXPRESSÃO 

  

 Amplo, o fenômeno da comunicação social engloba questões referentes a mensagens, 

linguagens, fontes perceptivas, canais de transmissão/recepção, aparatos de difusão de 

informação e os mais diversos aspectos da interação humana.  Tal amplitude é abordada por 

Everardo Rocha (1995), ao propor a revisão de literatura sobre a Comunicação de Massa e 

constatar que essa tarefa incide em exame de material bastante extenso.  Nessa análise de 

caminhos para a Teoria da Comunicação, o autor reconhece a participação de diversas áreas 

do conhecimento contribuindo na construção dos fundamentos e transformando a 

multiplicidade da Comunicação em um “campo incontrolável”.  Conclui que essa pluralidade 

interfere na definição do objeto de estudo dessa formulação teórica, sem inviabilizá-la. 

 

 Com vistas a aumentar a compreensão do fenômeno da comunicação, este estudo 

recorre a Gillo Dorfles, citado por Bordenave (1991): 

 

A comunicação - entendida em sua acepção mais vasta, como utilização 

dos mass media, como comunicação escrita, falada, cantada, recitada, 

visual, auditiva e figurativa - está, sem dúvida, na base de todas as nossas 

relações intersubjetivas e constitui o verdadeiro ponto de apoio de toda a 

nossa atividade pensante. (p. 45) 
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 Esta investigação evoca esse autor, que contribui com a visão de comunicação como 

formadora da personalidade, de tal maneira determinante, que, sem ela, o homem não existiria 

como pessoa humana. Declara o autor que é da interação entre os indivíduos, que aflora a 

personalidade e emerge o sujeito; entendendo interação como ação recíproca entre indivíduos, 

entre grupos e, estes, entre si.  O autor destaca, ainda, a atuação da comunicação no 

desenvolvimento da inteligência, beneficiada pelos estímulos que acionam a capacidade de 

linguagem.   

 

 Como parte da comunicação, Bordenave aponta uma função expressiva, configurada 

por dois aspectos: necessidade e desejo de receber e participar na comunicação; necessidade 

de exteriorizar emoções, idéias, temores e expectativas.  Outra função se refere aos 

relacionamentos, concernente à necessidade humana básica de ligar-se emocionalmente ao 

outro(s) e à necessidade de vinculação a um grupo, mediante relações afetivas.  Há, ainda, 

funções menos básicas, como as de informar e divertir, entre outras, mas externas aos limites 

desta pesquisa. 

 

 Segundo Francisco Gutierrez (1978) em “Linguagem Total”, a comunicação é um fato 

social, eminentemente humano, antes de ser processo técnico, apoiado no intercâmbio entre os 

indivíduos, sendo uma necessidade de toda a humanidade.  A comunicação é composta de 

palavras, gestos, imagens, sons, ou seja, por diversas linguagens e é baseada no diálogo.  É 

bidirecional, nunca unidirecional, implicando em resposta e reversibilidade. 

 

 Quando pensa no indivíduo vivendo apenas como receptor passivo, Gutierrez defende, 

com insistência, a necessidade de favorecer o senso crítico do estudante e aponta como 

caminho o uso das várias linguagens de comunicação, considerando que, pela multiplicidade 

de linguagens combinada a uma metodologia específica que empregue as diversas formas de 

comunicação, o estudante se torna ativo e produtor de conhecimentos, atingindo, 

consequentemente, a crítica de seu meio social e de seu tempo. 

 

 A análise de Gutierrez se prende à intensa presença dos meios de comunicação na vida 

e sua total ausência da escola, não examinando outras causas para a falta de crítica no 

indivíduo contemporâneo.  Assim, este estudo procurou apoio em Baccega (1998), que 
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aprecia o fenômeno a partir dos conceitos de “conhecimento” e “informação”.  A autora vê os 

meios de comunicação como mediadores entre os indivíduos e o mundo, com um papel de 

“costura” das diferentes realidades, que se efetua através da divulgação de informações.  A 

visão proporcionada pelos meios é parcelada, já que informações consistem em fragmentos da 

realidade, a qual não é inteiramente apresentada, gerando o fenômeno metonímico, onde “a 

parte escolhida para ser divulgada, para ser conhecida, vale pelo todo. É como se o mundo 

todo fosse constituído apenas por aqueles fatos/notícias que chegam até nós”. 

 

 Enquanto a informação se baseia na fragmentação, o conhecimento se baseia no todo e 

na inter-relação das partes.  A autora considera que “informação não é conhecimento”, 

analisando que informação pode até ser um “passo importante” no caminho para o 

conhecimento.  Mas que, entretanto, a opção pela informação no lugar do conhecimento tem 

implicado em diminuição da criticidade.  A informação, sendo uma parte, não conduz a uma 

visão ampla, aprofundada da realidade em foco.   

 

 O aprofundamento requerido para que a informação se transforme em conhecimento 

apóia-se na busca do que não está visível, através de reelaboração do que vem como um 

“dado” (informação) e que precisa de elaborações novas para revelar suas outras faces, 

advindas de outros pontos de vista e de exame mais minucioso.  Baccega explica: 

 

Para tanto, o conhecimento prevê a construção de uma visão que totalize 

os fatos, inter-relacionando todas as esferas da sociedade, percebendo que 

o que está acontecendo em cada uma delas é resultado da dinâmica que faz 

com que todas interajam, dentro das possibilidades daquela formação 

social, naquele momento histórico; permite perceber, enfim, que os 

diversos fenômenos da vida social estabelecem suas relações tendo como 

referência a sociedade como um todo.  Para tanto, as informações - 

fragmentadas - não são suficientes. (p. 8) 

 

 A autora alerta que é intencional a troca de informação por conhecimento, exatamente 

para que não se atinja o conhecimento e, através dele, a crítica.  Sendo condição indispensável 

à crítica, o conhecimento é substituído pela informação tratada de modo a garantir a 

reprodução do atual sistema, posto que os meios de comunicação “editam o mundo, agendam 
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temas”.  Acrescenta, ainda, que “são vozes e pontos de vista escolhidos para divulgação, que 

nos dão a base para nos inserirmos no mundo”.  Base parcial, portanto, insuficiente para esta 

inserção no mundo. 

 

 Consciente da amplitude do fenômeno da comunicação social, o presente estudo 

esclarece o elemento aqui investigado, que é constituído pelas linguagens de comunicação, de 

natureza verbal e não-verbal, das quais apenas as linguagens verbais têm estado acessíveis ao 

estudante, oferecendo-lhes somente essa parte dos recursos atualmente existentes e vedando-

lhes a utilização de todos os meios de expressão. 

 

 Em busca de esclarecimento para a terminologia aqui utilizada, foram apreciadas as 

definições constantes em Ferreira (1986), no Novo Dicionário da Língua Portuguesa, que 

apontam para a presença de manifestações verbais e não verbais, no que se refere aos 

vocábulos ‘comunicação’, ‘expressão’ e ‘linguagem’, intimamente interligados. 

 

Comunicação. Ato ou efeito de comunicar(-se); de emitir, transmitir e 

receber mensagens por meio de métodos e/ou processos convencionados, 

quer através da linguagem falada ou escrita, quer de outros sinais, signos e 

símbolos; quer de aparelhamento técnico especializado, sonoro e/ou visual. 

(p. 443) 

 

Linguagem. O uso da palavra articulada ou escrita como meio de 

expressão e de comunicação entre as pessoas. (...) Tudo quanto serve para 

expressar idéias, sentimentos, modos de comportamento, etc. (...) Todo 

sistema de signos que serve de meio de comunicação entre indivíduos e 

pode ser percebido pelos órgãos dos sentidos, o que leva à existência de 

uma linguagem específica para cada um dos sentidos, o que leva a 

distinguir-se uma linguagem visual, uma linguagem auditiva, uma 

linguagem tátil, ou, ainda, outras mais complexas, constituídas, ao mesmo 

tempo, de elementos diversos. (p. 1035) 

 

Expressão. (...) Ato de exprimir(se).  Enunciação do pensamento por meio 

de gestos ou de palavras escritas ou faladas (...) O modo como o gesto, a 
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voz ou a fisionomia revelam ou denotam a intensidade dum sentimento ou 

dum estado moral. (p. 744) 

 

 Portanto, a linguagem apresenta componentes verbais e não-verbais, organizados de tal 

forma, que resultam em meios de expressão e que propiciam a interação humana. Conforme 

constata este estudo, a utilização dos dois tipos de linguagem pode produzir benefícios 

abrangentes para o estudante.  A linguagem verbal atua no plano racional, pela articulação do 

pensamento através da palavra, pelo intercâmbio, pela comunicação linguística de idéias e de 

informações e pela formalização do raciocínio através da palavra.  A linguagem não-verbal 

favorece manifestações existenciais, por sua origem direta do processo mental, ligada a 

aspectos emocionais, sendo mais natural por não passar pelos símbolos pré-estabelecidos, 

como a palavra. 

 

 

COMPOSIÇÃO DAS LINGUAGENS DE COMUNICAÇÃO 

 

 Este estudo considera a existência de linguagens verbais e não-verbais, com suas 

vertentes, conforme quadro a seguir. 

 

QUADRO 1  -   COMPONENTES DAS LINGUAGENS DE COMUNICAÇÃO 

 

 

Linguagem Verbal 

 

 

Linguagem  Não-Verbal   /   Visual      

 

Linguagem Não-Verbal   /   Sonora 

 

 

 

LINGUAGENS VERBAIS  

 

 As linguagens verbais representam meios de expressão através da palavra. Tudo o que 

é relativo ao verbo, ou seja, à palavra, é “verbal”, abrangendo a forma oral e a escrita. 

Oral 

Escrita 

Estática 

Cinética 

Sonoplástica 

Musical 
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 A linguagem oral compõe-se da palavra articulada pela voz humana, geradora da fala, 

que, para Saussure (1916), citado por Barthes (1974), é composta por dois aspectos; um 

refere-se a “combinações graças às quais o falante pode utilizar o código da língua, com vistas 

a exprimir o pensamento pessoal” e, o outro, é relativo aos “mecanismos psicofísicos que lhe 

permitem exteriorizar estas combinações”. 

 

 A linguagem escrita é formada pelos elementos da palavra escrita, constituída por 

símbolos gráficos que contém significados. Há uma situação em que a palavra escrita é 

codificada, que é no ato de escrever, onde fica um registro da vida interior do indivíduo, seu 

fluxo de pensamento. Em outra situação, a palavra escrita é descodificada no ato da leitura, 

conforme informa Suzana Vargas (1993), que explica o termo “ler” pela sua origem latina, 

surgido de legere, que significa ler e colher, concluindo:  

 

Ler, portanto, significa colher conhecimentos e o conhecimento é sempre 

um ato criador, pois me obriga a redimensionar o que já está estabelecido, 

introduzindo meu mundo em novas séries de relações e em um novo modo 

de perceber o que me cerca.  (p. 6) 

 

 

LINGUAGENS NÃO-VERBAIS   -   VISUAIS 

 

 Tratam-se de meios de expressão que não utilizam a palavra, mas imagens; recorrem a 

conjuntos de signos que atendem ao sentido da visão sem, necessariamente, o uso da escrita, 

mas podendo, também, incorporá-la à imagem. 

 

 Gutierrez utiliza para a linguagem visual o termo “linguagem iconográfica”, com 

origem em Iconografia, assim definida por Ferreira: “Arte de representar por meio de 

imagem; conhecimento e descrição de imagens (gravuras, fotografias)” (p. 912). Sendo 

originária de “ícone”, que significa imagem. 

 

 A linguagem visual inclui as imagens fixas (estáticas) e as que têm movimento 

(cinéticas) - ambas impressas ou registradas em algum suporte físico, como papel, tecido, 

computador, no caso da imagem estática; filme cinematográfico, fita de vídeo e computador, 
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no caso da imagem móvel.  Ela está presente em várias mídias que veiculam mensagens a 

serem apreendidas sensorialmente e aparece em produtos de comunicação que a combinam 

com a linguagem escrita.  Segundo Giacomantonio (1981), a leitura da imagem envolve 

coordenadas espaciais e temporais e implica em uma decodificação consciente, a partir do 

“conhecimento e da prática de sua codificação”. 

 

 A linguagem visual estática constitui-se da imagem parada, envolvendo técnicas 

diversas como desenho, gravura, pintura, fotografia, mapa, diagrama.  Os componentes de 

cada modalidade resultam de sua natureza.  No caso do desenho, os elementos centrais são o 

traçado, as direções e dimensões das linhas, as cores, as formas concebidas.  Na gravura e na 

pintura, os elementos são os mesmos, porém, com outros materiais e texturas.  A fotografia 

implica em registro pela impressão de luz.  Mapas e diagramas dependem do objeto retratado. 

 

 A linguagem visual cinética é composta pela imagem móvel, sendo a palavra 

“cinética” adequada a esta expressão pelo seu significado: “ação de mover; movimento” 

(Ferreira, 1996).  Esta linguagem constitui-se de técnicas que empregam o movimento, como 

uma sequência ininterrupta de slides, como a mímica, como o vídeo, a televisão e o cinema.  

Seus principais componentes são o plano, a composição e o enquadramento, mas a imagem 

móvel também se baseia numa sequência lógica, na sucessão cronológica, nas cores e 

contrastes, entre outros. 

 

 

LINGUAGENS NÃO-VERBAIS   -   SONORAS     

  

 Tratam-se de meios de expressão que não utilizam a palavra, recorrendo a conjuntos 

de signos que atendem ao sentido da audição sem, necessariamente, o uso da palavra falada, 

mas podendo, também, incorporá-la aos sons ou à música. 

 Linguagem sonoplástica é a que abrange ruídos e efeitos acústicos, desde as vozes e 

sons da natureza ao natural e/ou reproduzidos eletronicamente, até sons incomuns, gerados 

artificialmente por equipamentos apropriados. Para Giacomantonio, “o ‘ruído’ é um dos 

elementos mais importantes a ser estudado no campo das comunicações”. 
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 A linguagem musical é formada pelos elementos da música, seja instrumental, cantada 

ou produzida de alguma forma, cujos componentes básicos são a “melodia, harmonia, ritmo, 

timbre, forma e tessitura” (Bennett, 1986). 

 

 Para Gutierrez, a comunicação humana exige que todo o ser humano se expresse e que 

o faça utilizando todos os meios de que dispõe.  Ele recomenda que a expressão ultrapasse os 

signos aprendidos convencionalmente, como os da linguagem verbal, pois esses signos são 

impessoais, ressalvando a importância da palavra nas relações humanas.  Afirma o autor que, 

na expressão não-verbal, está o toque pessoal, individual, devido à criação direta da atividade 

mental, que não passa pelos signos da manifestação verbal. 

 

 Como os conceitos de comunicação, aqui mencionados, levam em conta as mensagens 

com e sem palavras, percebe-se o valor da inserção do elemento não-verbal e as limitações da 

via única de expressão (verbal), considerando a necessidade de expansão dos meios 

expressivos para além da linguagem verbal, o que abre acesso à multiplicidade de linguagens. 

 

 

COMUNICAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL - novos paradigmas 

 

 Ao defender o uso educacional de um número maior de linguagens, Gutierrez enxerga 

uma nova era, um novo contexto e um novo homem, afirmando que esse atributo de “novo” 

também deveria estar presente na escola. 

 

 A nova era conforma-se por um mundo saturado de imagens e sons, onde uma criança, 

antes de começar sua vida escolar, já assistiu a muitas horas de televisão, olhou as figuras de 

inúmeras histórias em quadrinhos e já ouviu diversas músicas gravadas em disco, fita e rádio.  

 

 Assim, fica configurada uma civilização visual e auditiva, que passa do inteligível para 

o sensível.  A vida inteligível se baseia em princípios lógico-racionais, com o pensamento 

apoiado nos signos escritos e nas regras gramaticais.  Em oposição, a civilização do sensível 

opera uma mudança de percepção, que muda a mentalidade, baseada em princípios vitais - 

como a captação de impressões do meio ambiente através da percepção. 
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 Gutierrez narra essa evolução, historiando que a primeira civilização originou-se da 

palavra, que ele considera um processo colossal de comunicação e que, posteriormente, foi 

expandido pela escrita, perpetuadora desse tipo de comunicação e fundadora do registro 

verbal da História da humanidade.  Outras transformações surgem com a imprensa, que atinge 

a massa, ampliando as possibilidades da escrita.  Novos tempos são trazidos pela fotografia, 

mais recentemente em 1822, reforçada pelo anúncio publicitário, de 1836, e pelas técnicas de 

reprodução de imagem.  Finalmente, revolucionária, aparece a imagem móvel em 1895, 

mudando a noção de tempo e espaço. A nova categoria temporal permite viver o passado e o 

futuro no presente imediato, através da projeção daquilo que já se passou e do registro do 

atual para exibição futura.  Altera-se o espaço, ao se derrubar limites geográficos pela 

aproximação de locais distantes, graças à captação de imagens e aos mecanismos de 

comunicação à distância. 

 

 O novo contexto observado por Gutierrez abarca um mundo de comunicação visual, 

com características de “re-criação da realidade, imediatismo, expressão, imagem 

significativa”. O fato de re-criar a realidade implica em um novo produto, análogo ao objeto 

representado, mas que não é cópia, onde essa realidade está carregada de expressão do re-

criador e de estímulos para o consumidor da imagem.  O imediatismo percorre o momento 

atual, dada a natureza presencial da imagem, geradora de informações vivenciais que atingem 

a personalidade pela afetividade e pela sensibilidade, antes que o sujeito esteja de prontidão 

para decifrar as mensagens intencionais. A imagem domina o inconsciente, cheia de 

imediatismo perceptivo.  Segundo Gutierrez, essa “força das percepções e dos choques 

afetivos tem uma poderosa influência que escapa ao controle dos métodos tradicionais de 

aprendizagem”. Como expressão, o autor entende a explicitação do sujeito que gera a 

comunicação entre semelhantes através de uma tecnicidade que, no caso da imagem, é 

universal e eterna, efetuada através de ícones, desde a pré-história. O aspecto significativo da 

imagem advém de uma significação primeira, originada da analogia com o objeto 

representado e proveniente da intenção do criador de comunicar uma mensagem e de uma 

segunda significação, que vai mais além da simples representação. 

 

 Também configura o novo contexto, oportunidade para uma maior participação 

cultural, já que a imagem não requer um alto nível instrucional para a sua decifração, devido à 

mobilização que provoca nos sentidos e no afeto.  Assim, a comunicação visual iguala os 
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indivíduos cultos e não cultos, pela sua ação no plano instintivo.  Ela anula a diferença no 

acesso a cada indivíduo e com essa via democrática, as condições de cultura chegam às 

“massas comerciais”, interessadas em lucro. Na situação latino-americana, em que os meios 

de comunicação não chegam às mãos das massas populares, resta à escola transformar os 

meios de informação em meios de comunicação e expressão, de forma a promover a 

perceptibilidade, o criticismo e a criatividade, através dos próprios meios.  Gutierrez considera 

esta a finalidade primordial da sua proposta de Linguagem Total. 

 

 O novo homem vislumbrado por Gutierrez, não mais disfarça e reprime suas forças 

instintivas, reconciliando-se com sua natureza, para juntar inteligência e instinto.  A evolução 

bio-psíquica transforma as percepções sensoriais, causando mudanças, de acordo com a 

realidade ambiental, através de acomodações vitais.  Hoje, o ritmo acelerado impõe requisitos 

especiais, alterando maneiras de sentir, perceber, imaginar e querer, sob pressão do meio, 

gerando reações.  As possibilidades das imagens desconcertam as convenções e o sentido da 

visão, devido à imprevisibilidade da realidade e aos diferentes ângulos por que pode ser vista.  

O homem da nova era e do novo contexto, assim configurado por Gutierrez, tem seu 

psiquismo afetado por excesso de estímulos, que o leva a responder com reações perceptivas 

próprias.  Este homem tem um amplo trânsito com as imagens em todos os âmbitos de sua 

vida, exceto na escola.  

 

  Acontece, então, o que Gutierrez chama de “deslocamento do estudante na escola 

tradicional”.  Antes de entrar para a escola, a criança encontra as duas linguagens, verbal e 

não-verbal, que influenciam sua capacidade perceptiva e representativa.  As linguagens 

visuais se antecipam à aprendizagem da linguagem fonética e estão presentes na televisão, no 

cinema, nas paredes das ruas e dos veículos coletivos.  É evidente que os meios de 

comunicação criaram um ambiente ecológico não incorporado pela escola.  Também é 

bastante clara a falta de domínio dos estudantes sobre as novas linguagens, o que dificulta a 

sua integração a essa nova cultura, de “fora da escola”.  É no exterior dos muros escolares, 

que o estudante derruba fronteiras e ultrapassa os horizontes de seu bairro para entrar numa 

cultura mundial, “ligando-se espiritualmente aos jovens de outra nação e menos ao adulto de 

seu país”. 
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 Este estudo junta Greenfield (1988) ao pensamento de Gutierrez, autora que também 

discorre sobre os benefícios do uso de diversas linguagens, para o que chama de “uma 

educação multimídica”: 

 

O atual sistema educacional é tão orientado para a escrita que tendemos a 

considerar a descrição através da linguagem escrita como a “verdadeira”. 

A linguagem escrita, também na educação é um meio privilegiado de 

comunicação.  Este talvez seja resultado principalmente de uma 

circunstância histórica: a escrita apareceu primeiro.  É hora de 

questionar-se esta afirmação, não pensando em substituir a escrita, mas 

em não se limitar a um único veículo de comunicação para um sistema que 

se caracteriza, cada vez mais, pelo uso de diversos meios de comunicação. 

(p. 137) 

 

 

LINGUAGENS DE COMUNICAÇÃO FAVORECEM A EXPRESSÃO DO ESTUDANTE 

  

 Diante do panorama montado por Gutierrez, o presente estudo se interroga sobre o 

caminho para que o estudante, na escola, tenha acesso às linguagens de comunicação, de 

maneira que estas funcionem como meios de expressão, com o objetivo de que o indivíduo se 

torne autor-produtor de conteúdos em novas formas e, em consequência, adquira uma postura 

crítica e participante em relação aos meios de comunicação social e à sociedade. 

 

 Informa Gutierrez que, para atingirem um mínimo de culturalização, os estudantes 

precisam de conhecimento básico das linguagens dos meios de comunicação social, para 

incorporar essas novas formas simbólicas às etapas do processo educativo.  O autor formula 

uma metodologia para a aplicação de seus princípios em escolas, que propicia aos estudantes 

um ambiente favorecedor da expressão pelas diversas linguagens, através de atividades de 

criação realizadas com os próprios meios de comunicação social. 

 

 A metodologia de Gutierrez consiste de linhas de ação que orientam um processo, de 

acordo com os interesses dos estudantes.  Ele recomenda que, para trabalhar com os meios de 

comunicação, se utilize as suas linguagens e os seus conteúdos.  Ou seja, o ponto de partida 
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do trabalho dos estudantes pode ser um filme, uma página de revista, um disco, um programa 

de rádio ou de televisão, uma canção, uma notícia de jornal.  Por sua vez, o trabalho é 

desenvolvido em diferentes formas, incluindo aquela que serviu como seu ponto de partida: 

filme, página de revista, gravação musical, programa radiofônico, composição musical, 

notícia de jornal.  Assim, o estudante faz uso dos conteúdos que integram seu cotidiano e que 

lhes são apresentados em diferentes linguagens, para, em seguida, reelaborar esses conteúdos 

empregando as diferentes linguagens em que foram concebidos. 

 

 A presente investigação constata que essa metodologia proporciona ao estudante a 

vivência de situações de aprendizagem, cujo mecanismo se apoia na auto-expressão.  

Confirma, ainda, com Gutierrez, que a maneira mais dinâmica de elaborar idéias e 

pensamentos é pela combinação da linguagem escrita com linguagens visuais e sonoras, para 

que haja a manifestação pela palavra junto com desenho, pintura, fotografia, figuras 

ilustrativas, texturas, bordas, produções sonoplásticas e música.  Além disso, este estudo 

comprova que o indivíduo com domínio de imagens e da criatividade, se esquiva de forças 

externas e de reduzir-se a mero objeto dos meios de comunicação, adquirindo criticidade e 

posição ativa no contexto social. 

 

 Para contextualizar as linguagens de comunicação, este trabalho leva em conta as 

percepções ligadas a cada linguagem, os meios de expressão por onde se manifestam e 

algumas de suas formas de exteriorização; excluindo qualquer exame das técnicas 

audiovisuais e dos aparatos de difusão de informação.  As relações entre linguagens, 

percepções, meios e exteriorizações estão descritas a seguir.   

 

QUADRO 2  -   RELAÇÕES DAS LINGUAGENS DE COMUNICAÇÃO 

 

COMUNICAÇÃO 

DOMÍNIO 

PERCEPTIVO 

MEIOS DE 

EXPRESSÃO 

FORMAS DE 

EXTERNAR 

 Oral audição palavra falada fala/texto oral  

VERBAL Escrita visão palavra escrita texto escrito 

 Visual Estática visão desenho,pintura,foto texto imagético fixo 

NÃO Visual Cinética visão imagem móvel texto imagético 

móvel 

VERBAL Sonoplástica audição sons, ruídos, vozes articulações 

 Musical audição música composições 
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Para a utilização das linguagens de comunicação faz-se necessário o uso de um suporte físico, 

como assinala Baccega, “(...) idéias, para circular, precisam de instrumentos, de suportes - 

rádio, televisão, jornal, etc.”.  Os suportes, no caso de Gutierrez e Baccega, são as técnicas de 

difusão ou “mídias”, que reúnem diferentes linguagens em um suporte físico.  No caso do 

presente estudo, o suporte indicado para cada uma das linguagens é constituído pelas 

tecnologias de informação, que são apreciadas no Capítulo III. 

 

 Com vistas a uma melhor compreensão das relações entre as linguagens de 

comunicação, o seu suporte (tecnologias de informação) e as técnicas de difusão de 

informação, o Anexo A expõe um panorama de correspondências. 

 

 Resulta desta proposta uma metodologia já utilizada pela pesquisadora, cujo plano 

operacional encontra-se no Anexo B deste trabalho. 
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CAPÍTULO III 

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO 

 

 O presente capítulo examina as questões referentes às tecnologias de informação, 

buscando entender sua inserção na educação e confirmando, com Maia (1979), que a 

“educação de agora significa atender à atual demanda educacional”. Esta investigação 

acompanha as indagações da autora sobre a idade das escolas, se estão atualizadas e se 

acompanham o ritmo acelerado das mudanças sociais. 

 

 Assim como faz Gutierrez, o pensamento de Maia recorre ao ambiente extra-escola, 

onde há uma “inoculação nos níveis sensorial, perceptivo, intelectual e ético dessa criança”.  

Assim, ela chega à escola já “sabendo” muito e só manifestará interesse pelo que se passa lá, 

se houver, também atrativos do tipo que encontra em seu cotidiano.  Novamente questiona se 

pode haver atrativo numa escola que mantém os mesmos padrões há dez anos? 

 

 Consciente da distância entre a escola e os interesses dos estudantes, Maia recomenda 

que as instituições atendam aos desejos e aspirações de seus grupos sociais, que as escolas 

sejam flexíveis para terem função renovadora e seguirem o ritmo das mudanças e que as 

novas tecnologias cheguem à escola amparadas por um “modo sistemático de planejar a 

educação, em face de objetivos claramente definidos, aplicando resultados da pesquisa 

científica”. 

 

 Ao declarar que a tecnologia “representa um valor novo que norteará a ação de 

determinados grupos”, Maia admite o errôneo predomínio da parte material da tecnologia - o 

produto, sobre o saber - que é processo.  A Tecnologia tem sido associada apenas aos seus 

produtos materiais, que são mais visíveis, tornando-se espetaculares. Isto explica a prevalência 

do equipamento sobre outras formas que não se utilizam de aparato tecnológico. 

 

 Mas como a tecnologia abrange formas de execução, passos e estratégias de uma ação, 

ela implica em planejamento, desenvolvimento e avaliação, apoiada em objetivos e fazendo 

uso de recursos para alcançá-los.  Para este estudo, esse processo requer atitudes e decisões, 
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tendo como essência o fator humano, sem ênfase no equipamento ou nos meios materiais 

utilizados. 

 Como a educação escolar é baseada em planejamento, execução, avaliação, processos 

e também atitudes e decisões, fica clara a sua afinidade com o uso de tecnologias.  Atitudes e 

decisões são provenientes de opção filosófica, que é diretamente responsável pela linha 

metodológica. 

 

 

ELEMENTOS DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 

 

 Contidas, referenciadas e localizadas nos equipamentos de Informática, as novas 

tecnologias de informação e de comunicação, estão sempre vinculadas ao computador. De 

acordo com Ferreira, etimologicamente, o vocábulo “tecnologia” é composto por TECNO - do 

grego Téchne, que significa ofício, arte, e por LOGO - do grego Lógos, com sentido de 

estudo, ciência.  As derivações de tecno esclarecem melhor o sentido hoje utilizado para 

tecnologia.  Uma das derivações gerou a palavra “técnico”, termo originário de Technikós, 

que é relativo à arte, peculiar a um ofício.  Outra derivação é “técnica”, que se refere à parte 

material de uma arte, como os instrumentos, peças, suportes, ferramentas, equipamentos, 

máquinas, mas que também se refere à parte intangível de uma arte, composta de saberes, de 

impulso criativo e de conjuntos de processos, como maneiras de executar algo, passos de uma 

atividade, estratégias de uma ação. 

 

 Atualmente, tecnologia acompanha o significado de “técnica”, que integra tres 

componentes.  O produto material, que é resultado da aplicação da ciência, conhecido no meio 

profissional como “hardware”; o elemento intangível, que envolve conhecimentos e 

processos, conhecido no meio como “software”; a pessoa com conhecimento, que gera saberes 

e produtos ou “peopleware”. 

 

 Segundo Maia, os termos hardware, software e peopleware “são palavras inglesas de 

uso consagrado entre nós”, sem similar em português que sintetize o conteúdo semântico num 

único vocábulo. 
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 A palavra software constitui-se do prefixo soft, com referência à parte intangível, que 

não se vê, pois é processada eletronicamente de forma não visível; a palavra referente ao seu 

suporte físico, hardware, com o prefixo hard, indica a parte material, concreta, que pode ser 

vista e que corresponde aos equipamentos. Quanto a people, é tomada em sua acepção 

corrente: pessoa. Para completar as palavras, o componente “ware”, atribui-lhes um sentido 

utilitário.   Estes princípios são aplicados aos dispositivos tecnológicos em geral, como no 

caso da televisão, em que o aparelho é o hardware e a atração nele exibida é o software. 

 

 Os autores de Informática na Educação, Peter Coburn e outros (1988), contribuem com 

definições acerca dos elementos constitutivos das tecnologias computacionais. 

 

 Por um lado, as tecnologias de informação e de comunicação consistem do 

computador, um equipamento eletrônico, que manipula informação simbólica de acordo com 

uma lista de instruções - o programa - a fim de realizar algumas operações.  O computador é 

composto por um processador central, com equipamentos adicionais, para controle e 

comunicação entre seus componentes, incluindo os programas necessários à realização de 

alguma tarefa ou tarefas. 

 

 Por outro lado, as tecnologias constituem-se do programa, o conjunto das listas de 

instruções que acionam o computador. O programa é o elemento que transforma o computador 

não específico em uma máquina especializada para alguma incumbência. O programa pode ter 

vários formatos e tamanhos, mas todos têm em comum o fato de liberarem suas instruções 

eletronicamente e não através de página impressa.  O programa, por sua vez, é formado 

por COMANDOS, que são as palavras-chaves que compõem as listas de instruções e que são 

combinadas através de regras sintáticas para que possam “dizer” ao equipamento o que fazer. 

É o programa que faz o computador aceitar dados e comandos, processar os dados, divulgar os 

resultados. 

 

 Para Coburn, esse conjunto é conhecido como sistema computacional, sendo, o 

computador, a parte física do sistema computacional e o programa, a parte lógica - concebida 

de forma a executar tarefas significativas.  O equipamento puro, em si, não é muito útil.  Ao 

falar em computador, realmente nos referimos a sistemas computacionais.  Pode-se dizer que 

o computador é o programa que ele executa.  Ou seja, quando trabalhando para uma função, o 
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sistema computacional se comporta de forma diferente do que quando rodando uma 

linguagem de programação ou um jogo.  Um conselho comum dado a um novo usuário de 

computador é que ele, EM PRIMEIRO LUGAR, defina qual o programa que necessita ou 

deseja usar e, só então, procure um equipamento que suporte a capacidade da aplicação 

escolhida. 
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QUADRO 3  -   TECNOLOGIAS EM CONTEXTO GERAL E EDUCACIONAL 

 

TECNOLOGIAS PARA USO GERAL 

 

 

TECNOLOGIAS PARA A EDUCAÇÃO 

 

Produto material = os equipamentos de Informática. Máquina composta de elementos físicos do tipo 

eletrônico, capaz de realizar tarefas e que inclui vários dispositivos, como cabos, tomadas, etc. 

 

Elementos intangíveis = 
1. conhecimento  -  saber científico e seu 

acervo teórico-prático, baseado em pesquisa 

e renovação permanente;  

2. programa computacional, parte lógica que 

dota o equipamento físico de capacidade 

para realizar tarefas, de acordo com os 

objetivos que visa atender. 

Elementos intangíveis = 
1. conhecimento - saberes aplicados à 

educação e aqueles construídos pelo 

estudante e professor;  

2. programa computacional para uso no 

processo educacional, tanto o genérico que 

se presta a atividades educacionais, quanto 

os  específicos, desenvolvidos com esse 

objetivo. 

Pessoa  = usuário leigo, que opera os processos e, 

também, os profissionais da área de Informática. 

Pessoa =  estudante, professor e comunidade 

escolar. 

 

 

 

 Os programas são escritos em linguagens que possuem regras análogas à gramática e à 

sintaxe das línguas escritas e faladas, como o Português ou o Inglês.  As regras da maior parte 

das linguagens computacionais são mais concisas e o vocabulário muito limitado e 

especializado.  Uma única palavra pode acionar a execução de um programa, como, por 

exemplo, aqueles que são abertos a partir da digitação de seu nome. 

 

 Explica Coburn que o programa depende da existência de um meio de armazenamento 

para tornar-se acessível ao usuário, como os disquetes, o disco rígido, o CD-ROM, a fita 

magnética, etc.  Além disto, os programas são classificáveis de acordo com sua utilização e 

finalidades. 

 

 O autor divide os programas em duas categorias:  “software” e “softwares aplicativos”. 

Na classificação genérica de software, Coburn inclui o sistema operacional, as linguagens de 

programação e os programas utilitários.  Para ele, o software aplicativo é aquele que foi criado 

com um objetivo específico, tornando-se especializado para algum fim principal. 
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 Este estudo adota a taxionomia de Coburn, intitulando o software genérico do autor 

como Programa Básico e o outro, como Programa Aplicativo.   

 

 

PROGRAMA BÁSICO 

 

 Gerencia as operações básicas do computador, preparando o equipamento para que o 

usuário possa utilizá-lo.  São estas operações por ele gerenciadas, que dão sustentação ao 

funcionamento de todos os demais programas.    

 

 Uma das formas de Programa Básico é o Sistema Operacional que, para Coburn, já 

integra os computadores ou lhes são fornecidos. O Sistema Operacional varia de acordo com o 

fabricante e de acordo com o seu uso, se é pela área de micro-informática ou pela área 

corporativa.  Para microcomputadores, o mais conhecido é o DOS, cuja interface com o 

usuário se faz por comandos a serem por ele memorizados ou consultados.  É esse sistema que 

recebe dados do teclado, escreve os caracteres na tela, aloca memória, roda o programa 

aplicativo, etc. 

 

 Visando facilitar a mediação com o usuário, surgiu a Interface Gráfica ou Ambiente 

Operacional, conhecido como WINDOWS.    É o canal simplificado para a comunicação entre 

o usuário e o sistema operacional, fazendo-o através de ícones e de comandos visualmente 

compreensíveis e que descomplicam o uso do sistema. 

 

 Também é um Programa Básico, a Linguagem de Programação, conjunto de elementos 

controlados por uma gramática própria e que gera programas aplicativos. 

 

 

PROGRAMA APLICATIVO 

 

 Corresponde à computação aplicada a campos de atividades e a diversas áreas do 

conhecimento. Com ele, o computador ganha um direcionamento a uma determinada função 

principal, que permite, também, uma combinação com outras funções secundárias e/ou 

complementares. 
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 Os Programas Aplicativos “tornam o computador capaz de realizar as tarefas que 

desejamos”. Segundo Coburn, é o aplicativo que deixa o usuário livre de operações complexas 

e triviais, as quais ocorrem no interior do equipamento.  

 

 Uma das suas formas é o Aplicativo Básico, o qual é voltado a alguma tarefa 

especializada, transformando o computador em ferramenta de produtividade, que tem um 

propósito principal e funções complementares.  Ele dá suporte à execução de diferentes tarefas 

específicas, que são características de certas atividades e/ou profissões, servindo, também, ao 

usuário leigo que realiza estas tarefas.  Quanto ao uso educacional, Coburn aponta muitas 

vantagens. 

 

(...) esses produtos não têm objetivos educacionais explícitos.  Em 

compensação, fornecem ambientes de aprendizagem que crianças e 

adultos podem explorar permitindo que exercitem uma ampla faixa de 

processos criativos de alto nível, além de habilidades psicomotoras e 

cognitivas de baixo nível.   (p. 42) 

 

 São ações de Programas Aplicativos: escrever, desenhar, trocar mensagens, executar 

operações numéricas, cadastrar e consultar informações, combinar texto/imagem/movimento, 

criar obra hipermídia (multimídia + hipertexto). 

 

 É o Programa Aplicativo Básico que atende a este estudo, pela sua natureza de 

dispositivo aberto, onde o usuário tem a ação sobre o software, ao determinar como quer 

efetuar seu trabalho.  Seu detalhamento consta do Capítulo IV. 

 

 Outra forma de Programa Aplicativo é o Software Educacional, uma aplicação 

computacional baseada em estratégia pedagógica, visando a orientação de aprendizagem ou a 

tutoria de alunos. Repete os recursos didáticos tradicionais da educação, mas também 

apresenta novos recursos didático-pedagógicos. 

 

 Alguns tipos de Aplicativo Educacional são: tutorial, exercício-e-prática, simulação, 

demonstração, jogo educacional, atividade lúdica, atlas, enciclopédia, almanaque e dicionário. 
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 Ainda outra forma é o Aplicativo Especializado, software muito específico, 

desenvolvido, em geral, sob encomenda e que deve atingir objetivos bem definidos, a partir de 

uma necessidade a ser atendida.  Serve apenas aos propósitos visados.  Como exemplo, temos 

os Sistemas de Administração Escolar, de Linha de Produção de Automóveis, entre outros. 

 

 

PROCESSOS EDUCACIONAIS - O VELHO E O NOVO PARADIGMA 

 

 Para a compreensão do que representam, para a escola, as novas tecnologias, este 

estudo aproveita a análise efetuada por Frederic M. Litto (1994), sobre o papel das exigências 

sociais na abordagem tradicional de educação e nas novas necessidades que brotam do atual 

contexto.  O autor coloca a questão a partir da visão de dois paradigmas; um, correspondente a 

uma concepção tradicional e o outro, relativo ao resultado das mudanças sociais.  Como Litto 

se refere ao primeiro, no tempo passado, este estudo o segue, considerando que a concepção 

tradicional já esteja sendo superada nesta sociedade, cedendo lugar a um novo modelo. 

 

 Para Litto, de acordo com a forma tradicional, o estudante chegava à escola com a 

“cabeça vazia” para ser preenchida.  Neste padrão, os conhecimentos são fatuais e as 

habilidades são intelectuais, do tipo linguístico e lógico-matemático.  Estas duas 

características servem aos empregos na indústria e no comércio, sistemas predominantes na 

era industrial. 

 

  Como este era o destino do indivíduo, ele tinha que ser “moldado” para o mundo 

fabril, cujo funcionamento se apoiava nas “técnicas produtivas da linha de montagem”, o que 

foi repetido pela escola: salas de aula isoladas umas das outras, mesas e cadeiras enfileiradas, 

professor como autoridade de entrega do conhecimento e disciplinadora, apresentação verbal 

da informação com apoio em livros-textos e quadro-negro, tratamento linear e sequencial dos 

conteúdos. 

 

 A aquisição do conhecimento se baseava na recepção de pacotes de informação, na 

memorização, nas respostas “corretas” a perguntas em exames e à adequação a um modelo de 

mundo.  Por sua vez, o conhecimento era tratado como uma problemática dividida em 
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“classificações estanques chamadas ‘matérias’ (história, geografia, química, física, etc), sem a 

mais remota possibilidade de haver inter-relacionamentos significativos entre elas”. 

 

 A preparação do estudante se dava através de um papel passivo para ele e ativo para o 

professor.  Sendo o estudante considerado preparado ao final do estudo, “pronto para o 

mercado de trabalho e sem necessidade de complementação posterior”, se cumprisse com as 

designações. 

 

 Segundo Litto, este paradigma não mais dá conta das mudanças que vêm ocorrendo 

nestas últimas décadas, devido a um grande aumento das informações circulantes e 

indispensáveis à tomada de decisão.  Esta nova situação incorre em maior complexidade da 

vida, o que requer capacidade de aprofundamento e “necessidade de fazer relacionamentos 

novos entre campos do conhecimento, antes isolados”. Também provoca a demanda de 

permanente reciclagem de trabalhadores. 

 

  Nesta nova época, o negativo culto ao individualismo trouxe um lado positivo, a 

“aceitação democrática de preferências individuais”.  Assim, surgem novas formas de 

trabalho, com empregos regulares cujo serviço pode prestado de casa ou através de contratos 

de curta duração.  Aparece a “internacionalização de conhecimentos” como apoio às decisões 

e à produtividade, além de poder tornar o sujeito mais competitivo nas relações de trabalho. 

 

 O processo educacional, para fazer frente a esse panorama, tem que se basear na  

capacidade de aprender, de maneira que seja seletivo o contato com o atual número de 

informações, para elaborar-se apenas os dados que atendem à exigência de cada trabalho em 

pauta, construindo o conhecimento pertinente à iniciativa.   

 

 A escola se torna o espaço para esse processo, “rico em recursos, por ser um local 

privilegiado, onde os alunos podem construir os seus conhecimentos seguindo os “estilos 

individuais de aprendizagem”. A organização da escola difere do antigo padrão, oferecendo 

mesas para trabalhos em grupo e locais confortáveis para a leitura. Ela transfere para o 

computador a função de ferramenta das tarefas acadêmicas e da comunicação digital, tanto 

dentro da comunidade, como fora dela, priorizando o contato com a família do estudante. 
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 Litto vê, no novo paradigma, a transformação da avaliação educacional, que se dá 

“constante e serenamente”, além de uma abordagem holística do conhecimento e a 

substituição do livro-texto e do quadro-negro por novas tecnologias de comunicação, que 

alteram as características da vida estudantil.   No lugar do velho modelo, o indivíduo tem a 

“interatividade, individualização da aprendizagem, assincronia (tão importante, quando a 

educação é vista pela perspectiva de internacionalização), não-linearidade (maneira mais 

dinâmica e atual de apresentar informação) e capacidade de simular eventos do mundo natural 

e do imaginário”. 

 

 O autor infere que toda essa mudança afeta o papel do professor e oferece reflexões a 

respeito.  Entretanto, este estudo reserva parte do capítulo IV a esta formulação, onde estarão 

também as idéias do presente estudioso. 

 

 

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO PROPORCIONAM AÇÃO AO ESTUDANTE 

 

 Um outro caminho para definir o lugar das tecnologias na educação é apresentado 

pelas reflexões de José Armando Valente (1993): “(...) o uso inteligente do computador não é 

um atributo inerente ao mesmo, mas está vinculado à maneira como nós concebemos a tarefa 

na qual ele será utilizado”.   

 

 Para tanto, é preciso optar por um dos dois pólos:  “a promoção do ensino ou a 

construção do conhecimento pelo aluno”.  Uma visão conservadora, adepta da promoção do 

ensino, busca na tecnologia um recurso de sistematização e controle de tarefas, de forma a 

facilitar o trabalho do professor, posto que a máquina ensina e administra esse ensino.  Os 

educadores que não compartilham desta visão buscam na tecnologia outras funções, evitando 

os recursos que possam melhorar o processo de transmissão de conhecimento, pois não é este 

o seu objetivo. 

 

 Em se tratando de ensino, Valente remete à origem latina da palavra, insignare, o 

mesmo que “transmissão de conhecimento, de informação ou de esclarecimentos úteis ou 

indispensáveis à educação e à instrução”.  O procedimento requer o levantamento do 

conhecimento, a classificação e hierarquização para que seja transmitido.  Esta preparação 
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feita pelo professor pode ser transferida ao computador, que a desempenhará mais 

satisfatoriamente. 

 

 Nesse caso, a abordagem é de “instrução auxiliada por computador”, onde os tipos de 

software adequados são os tutoriais, com ênfase na apresentação de conteúdos; o software de 

exercício-e-prática, centrado na testagem do sujeito com diferentes graus de dificuldade; os 

jogos educacionais, cujo enfoque pedagógico está na livre exploração e no lúdico, sem 

explicitar a instrução. 

 

 Com estratégias de inteligência artificial e multimídia, o sistema é atraente e vence 

qualquer tentativa do professor de superá-las.  Valente provoca, dizendo que uma opção tão 

promissora deveria ser adotada.  Depois explica que “essa abordagem educacional não dá 

conta de produzir profissionais preparados para sobreviver no mundo complexo em que 

vivemos”. 

 

 O autor opina que, hoje, a sociedade espera um “profissional crítico, criativo, com 

capacidade de pensar, de aprender a aprender, de trabalhar em grupo e de conhecer seu 

potencial intelectual, com capacidade de constante aprimoramento e depuração de idéias e 

ações”.  Pondera que tais características não dependem da transmissão formal destas atitudes, 

as quais só podem ser construídas a partir de vivências facilitadoras do processo. 

 

 Ao contrário da instrução do estudante, auxiliada pelo computador, temos o estudante 

que ensina a máquina, a qual assume o papel de auxiliar do processo de construção do 

conhecimento.  No afã de “ensinar” o computador a realizar tarefas, o estudante utiliza 

conteúdos e estratégias.  Os softwares para isto são as linguagens de programação e os 

aplicativos básicos, que constituem o ambiente de problemas a resolver e de atividades a 

realizar, como escrever, desenhar etc., fazendo com que o estudante tenha que “representar 

suas idéias para o computador, ou seja, ‘ensinar’ o computador a resolver a tarefa em 

questão”.  Ao ter que orientar o computador sobre o que fazer, o estudante precisa informá-lo 

e esta mediação é efetuada pela programação ou pelos recursos dos aplicativos.  Então, o 

estudante observa que o computador executa as ordens exatamente conforme foi instruído e o 

“resultado obtido permite ao aluno refletir sobre o que solicitado ao computador”, ou seja, 

sobre sua própria ação e compreensão do que desejava e do que comunicou. 
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CAPÍTULO IV 

 

USO COMBINADO DE LINGUAGENS DE COMUNICAÇÃO E 

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 

 

 Neste capítulo acontece a junção das linguagens de comunicação com as tecnologias 

de informação,  que tiveram seus fundamentos apreciados nos capítulo II e III. 

 

 

INDICAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 A utilização das linguagens de comunicação requer o emprego de uma superfície, um 

artefato que se preste ao assentamento de uma dada expressão, para que se faça o registro do 

trabalho. Ciente da necessidade de um suporte físico, onde as idéias/conteúdos se manifestem 

durante o estudo e reelaboração pelos estudantes, esta investigação propõe essa função para os 

dispositivos das novas tecnologias de informação, principalmente porque esses dispositivos 

compõem-se de recursos variados, que servem a manifestações orais, escritas, gráficas e 

sonoras, análogas aos recursos dos meios de comunicação. 

 

 Entretanto, a presente investigação leva em conta que o uso da expressão valendo-se 

de diversas linguagens, tanto verbais, quanto visuais e sonoras, acontece em suportes físicos 

de várias espécies, como os materiais provenientes da natureza e os industrializados, como 

papel, tecido e madeira. Servindo a qualquer contexto educacional, as superfícies naturais e 

manufaturadas favorecem a expressão pelas linguagens, independente das condições materiais 

em que ocorrem, onde, o que é verdadeiramente relevante, é a atitude do orientador do 

processo educacional, que propicia a livre manifestação do estudante diante do objeto a 

conhecer e das reflexões a realizar. 

 

 A expressão pela combinação de linguagens verbais e visuais em superfícies naturais e 

em materiais manufaturados é, hoje, propiciada aos estudantes apenas no contexto da 

disciplina “Educação Artística” e aos estudantes do segmento de Educação Infantil.  Esta 
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situação não constitui o objeto do presente estudo, que se concentra nas tecnologias de 

informação, proposta onde o estudante experimenta com novas linguagens e novas 

ferramentas tecnológica, utilizando os elementos que compõem a imaginação infantil e 

juvenil, como desenhos, gráficos, sons, músicas, fotos, heróis, pois o computador representa 

estímulo multi-sensorial e espaço para lidar com várias mídias.   Ele oferece desafio, que gera 

curiosidade e motiva a disposição para superar obstáculos, já que o processo é prazeroso. 

 

 Ao realizar atividades que combinam linguagens e tecnologias, o estudante vivencia 

situações de aprendizagem que favorecem as suas diversas estruturas mentais e psicossociais, 

pois é ele quem conduz a atividade, definindo o ritmo em que a desenvolve e determinando os 

passos a serem dados, além de confeccionar os materiais necessários ao trabalho.  Como 

condutor do seu processo de aprendizagem, o estudante aprende a aprender. Com espírito 

investigador, se torna indivíduo pesquisador, que sabe onde localizar informações.  O 

envolvimento com o que é realizado auxilia mais a aprendizagem do que o simples contato 

visual com a matéria de estudo e é mais impactante do que a exposição oral de um palestrante. 

 

 

EDUCAÇÃO COM APLICAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E DE TECNOLOGIAS 

 

 Dentre as tecnologias de informação, este estudo propõe os Aplicativos Básicos como 

suporte a atividades com as linguagens de comunicação, considerando-os apropriados a essa 

função, pelas suas características de dispositivos abertos, que proporcionam ação ao 

estudante-usuário.  Toda a descrição que se segue é baseada em Coburn (op.cit.). 

 

QUADRO 4 - COMPONENTES DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 

Aplicativo Básico Atividade 
 

Processador de Textos 

 

Editor Gráfico 

 

Editoração Eletrônica 

 

Sistema de Apresentação 

 

 

Redigir, Elaborar Textos  

 

Desenhar, Pintar, Tratar fotografias 

 

Combinação Estática de Texto e Imagem 

 

Combinação Avançada de Texto/Imagem/Movimento 
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PROCESSADOR DE TEXTOS 

 

 É o dispositivo tecnológico para o uso da linguagem verbal escrita.  Aplicativo que 

tem como função principal o trabalho com o texto escrito e como função secundária o 

acréscimo de imagens ao texto; seja essa imagem um desenho livre importado de outro 

programa; seja figura constante de coleções de outro aplicativo ou imagens externas ao micro 

e digitalizadas através do dispositivo “Scanner”.  Entretanto, no tocante a imagens, o 

Processador é limitado, tendo recursos precários que não permitem grandes interferências, o 

que pode ser feito através do Editor Gráfico, próximo dispositivo a ser analisado e que 

permite uso conjunto com outros aplicativos. 

 

 Em relação à Datilografia, o Processador de Textos representa um grande avanço, pois 

facilita a criação escrita, permitindo que se faça, no texto, alterações de grandes proporções, 

sem a necessidade de re-datilografar todo o conteúdo.  Para isso, ele tem ferramentas para, 

com facilidade, substituir letras - palavras - frases - parágrafos - blocos de texto, através de 

recursos de recorte, colagem, duplicação, apagamento rápido, repetição automática de 

digitação (acionada por um comando), localização de palavras/blocos/textos, transferência de 

lugar, cópia, formatação automática, enquadramento de partes do texto em moldura, destaque 

de partes do texto com sombreados, personalização do documento com tamanho de página 

definido, além de cabeçalho - rodapé - bordas, mudanças no estilo da letra, acréscimo de cor 

às letras, combinação de figuras com texto e impressão.  

 

 A utilização do Processador de Textos é decorrente de uma necessidade do usuário, 

que fornece comandos para informar ao Processador o que se deseja fazer. Esses comandos ou 

instruções são passados através do Mouse ou de Palavras-Chaves em Menus ou em Barras de 

Ferramentas.  Quando se utiliza um Processador, insere-se um texto num espaço que é tratado 

como “arquivo”, dada a sua característica de ‘espaço para armazenamento’ e de ‘guarda de 

alguma coisa’.  A situação é similar à de uma máquina de escrever, em que se datilografa 

textos.  Entretanto, há inúmeras vantagens do Processador computacional sobre uma máquina 

datilográfica. 
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 Há características comuns à maioria dos Processadores de Textos, como a criação e 

elaboração de textos; transformação de textos existentes; acabamento profissional ao texto; 

criação de cabeçalho e rodapé; numeração e configuração de página; alinhamentos central, à 

direita ou à esquerda de títulos, frases, parágrafos, textos; destaque a palavras e/ou partes de 

texto com sublinhado, negrito, itálico, efeitos, cores; mudança em letras (fonte) - de tamanho, 

estilo, tipo, cores, efeitos, espaçamento; revisão ortográfica de textos; uso de texto 

multicolunado; tabulação; elaboração de tabelas; acréscimo e edição de objeto (imagem); 

importação de figuras externas ao aplicativo; ilustração de textos; organização de itens em 

ordem alfabética - ascendente ou descendente. 

 

 O Processador é um aplicativo propício à representação escrita de idéias, sendo 

algumas de suas aplicações: textos de várias naturezas como os de livros; revistas; histórias 

em quadrinhos; materiais informativos (jornal, boletim, tablóide); materiais de divulgação e 

propaganda (aviso, anúncio, cartaz, faixa, convite, cartão, catálogo); materiais promocionais 

(brindes estampados); materiais impressos em geral (folheto, folder, panfleto, prospecto, 

cupon, filipeta); materiais de correspondência (bilhete, carta, memo, fax, telegrama, telex, 

envelope); materiais timbrados (papel, bloco, apara, pasta, papel personalizado); documentos 

empresariais (relatório, contrato, declaração, requerimento, comunicado); documento-Padrão 

(formulário-padrão, carta-padrão); textos de publicações diversas (ficcionais, didáticas, 

oficiais); capas de fitas de vídeo, fitas de áudio, discos de vinil, CD de música e de 

computador; receitas culinárias; calendários; rótulos e etiquetas; listas de Itens; certificados e 

diplomas; jogos e passatempos. 

 

 

 EDITOR GRÁFICO 

 

 É o dispositivo tecnológico para uso da linguagem visual estática que, em alguns 

casos, tem recursos para imagem em movimento, como a dos diapositivos, isto é, tipo “slide-

show”.  Aplicativo que tem como função principal o trabalho com o desenho e como função 

secundária o acréscimo do texto escrito ao desenho, oferecendo para a parte principal vários 

recursos potentes e para a secundária apenas recursos precários.  Ele combina o aspecto visual 

com a escrita.  Como editor, ele contém os elementos para criação, modificação, inserção, 

exclusão, corte, colagem, combinações diversas, enfim, todas as ações próprias da edição. 
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 Enquanto mecanismo para desenho, ele possui os recursos próprios para o desenhista, 

como o lápis com diversas espessuras; borracha; instrumentos de apoio ao traçado, às formas, 

ao estilo, à precisão de linhas; opção de cores e tons; colorimento geral ou preenchimento de 

espaços com cores; uso de letras de diversos tamanhos, estilos, cores; uso de figuras-base a 

serem alteradas.  Para desenhistas e, também para pintura artística, há recursos que atribuem 

efeitos visuais ao desenho elaborado e ao seu colorido, podendo-se ainda obter uma 

concepção abstrata. 

 

 Para concepções mistas, há a possibilidade de combinar desenho livre (criação própria 

do usuário) com desenhos/figuras constantes de coleções existentes no próprio aplicativo, em 

outros aplicativos ou importadas de fora do micro; além de se poder acrescentar letras, 

formulando legendas ou textos.  Naqueles Editores Gráficos destinados apenas ao uso de 

desenhos e figuras já prontas (pré-existentes no aplicativo), há a opção de se alterar essas 

imagens, personalizando-as e adicionando mudanças de escolha do usuário, sempre a título de 

alteração.  É possível, ainda, substituir a imagem em uso por uma proveniente de outro 

aplicativo ou de fora do micro. 

 

 Alguns Editores Gráficos servem como ferramenta de interferência em figuras, apenas 

para alterações, permitindo que elas retornem à sua origem (outro aplicativo), já modificadas.  

Assim, é possível importar figuras a serem tratadas e inseri-las no editor gráfico com a única 

finalidade de tratá-las para posterior re-inserção em seu aplicativo de origem. 

 

 Há características comuns à maioria dos Editores Gráficos, como a criação livre de 

desenhos; combinação livre de desenho próprio do usuário com outros desenhos/figuras pré-

existentes; elaboração de desenhos com figuras pré-existentes (de uma coleção oferecida pelo 

micro); escolha de espessura do traçado e de estilo de linhas; escolha de fundo para os 

desenhos (cenário, paisagem, textura, base); combinação de fundo com desenhos, figuras, 

bordas e textos e/ou legendas; alteração de formas; uso de figuras geométricas; 

disponibilidade de biblioteca de símbolos, organizada por temas; escolha de figuras pré-

existentes, tipo “ilustração” e tipo “carimbo”; opção de tipos de letras (fontes), assim como, 

tamanho, espessura, cor; efeitos especiais para as letras; escolha de cores e tons para desenho 
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e texto; importação de desenhos/figuras de outros aplicativos ou de fora do micro (via 

scanner, CD). 

 

 Sendo propício à representação iconográfica de idéias, os Editores Gráficos são 

utilizados em: charge; caricatura; desenho animado; desenho artístico, industrial, etc; pintura, 

gravura; figuras diversas; fotografia; partitura musical; projeto gráfico; plantas e projetos; 

gráficos, diagramas e esquemas; mapas; obras para Softwares (criação de ícones, de telas).  Os 

Editores Gráficos também servem à ilustração de livros; revistas; história em quadrinhos; 

materiais informativos (jornal, boletim, tablóides); materiais de divulgação e propaganda 

(aviso, anúncio, cartaz, faixa, convite, cartões, catálogo); materiais promocionais (brindes 

estampados); materiais impressos em geral (folhetos, folders, panfletos, prospectos, cupons, 

filipetas); materiais de correspondência (bilhete, carta, memo, fax, telegrama, telex, envelope); 

materiais timbrados (papel, bloco, aparas, pasta, papéis personalizados); documentos 

empresariais (relatórios, contratos, declarações, requerimentos, comunicados); documento-

Padrão (formulário-padrão, carta-padrão); textos de publicações diversas (ficcionais, 

didáticas, oficiais); capas de fitas de vídeo, fitas de áudio, discos de vinil, CD de música e de 

computador; receita culinária; calendário; rótulos e etiquetas; listas de Itens; certificado e 

diploma; jogos e passatempos. 

 

 

SISTEMA DE EDITORAÇÃO ELETRÔNICA 

 

 É o dispositivo tecnológico que combina linguagem verbal escrita com linguagem 

visual estática.  Aplicativo que tem como função o trabalho de composição para se formar ou 

contruir algo, a partir de diferentes partes ou de várias coisas.   Uma composição implica em 

dispor em certa ordem ou arranjo; em arrumar e em dar feitio ou forma.   

 

 Pela composição se produz ou inventa - escrevendo, pintando, esculpindo.   Através da 

composição, um material destinado à impressão é transformado, por meios manuais, 

mecânicos, eletrônicos ou computacionais. 

 

 Na atividade de editoração, a composição acontece através da diagramação, que é a 

representação gráfica de determinado fenômeno.  Ao diagramar, se prepara texto e imagem 
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em cada página da obra, de maneira esquemática, fazendo-lhe o esboço. Conforme 

conceituação de Collaro (1987):  

 

Desenhar uma página significa muito mais que apenas dispor textos e fotos 

no papel, significa construir, estruturar os elementos que irão compor uma 

mensagem que deve ser trabalhada conscientemente. (p. 15) 

 

 Quando uma obra vai ser realizada, já é pensada em termos de sua arrumação, pois o 

formato que adquire, vai transmitir alguma mensagem e inspirar significados, podendo, 

também, ter beleza - um efeito estético.   

 

 O processo de editorar abrange a seleção e combinação de materiais para a feitura de 

uma obra a ser publicada, lançada a público, exposta.  Assim, na editoração reúnem-se 

informações, anota-se, organiza-se.  A obra passa por colagem, por correção de erros 

ortográficos e tipográficos, por acréscimo de trechos, de notas e de comentários.  Como ensina 

Lindstrom (1995) sobre Editoração Eletrônica: 

 

(...) organiza um trabalho intensivo de layout de página (...) permitindo 

aos usuários projetar, incorporar, montar e testar a publicação até os 

limites do sistema de computador. (p. 146) 

 

 Para Lindstrom, a ação de editorar é realizada por um “autor”: 

 

(...) Agora pense num autor em sua máquina de escrever.  Usando a 

máquina de escrever, o autor cria um documento, mas a informação tem 

somente um caminho, a intermediação das teclas, e tem uma única forma, 

as palavras.  Agora imagine um autor trabalhando em um processador de 

textos básico.  A informação ainda está limitada a letras e palavras, mas o 

autor pode importar palavras, parágrafos ou documentos inteiros pré-

escritos.  Agora imagine o autor trabalhando em um sistema de editoração 

eletrônica (desktop publishing, DTP): integrando palavras, gráficos, 

ilustrações e fotografias dentro de um documento concluído. (...) (p. 145) 
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 A editoração constitui a fase de produção intelectual e material da obra, seguida da 

distribuição, que é a fase de divulgação dessa obra, da sua liberação a público.  Na fase 

intelectual e material, está o espaço para uma das ações a seguir: 

1. Elaboração conjunta de texto e imagem;  

2. União de texto e imagem criados em outros aplicativos. 

 

 Associadas às suas características básicas de criação, elaboração e diagramação de 

textos, a maioria dos Sistemas de Editoração Eletrônica apresenta, em geral, as mesmas 

possibilidades oferecidas pelos Processadores de Textos; o que também ocorre em relação aos 

Editores Gráficos. 

 

 Do mesmo modo, as aplicações dos Sistemas de Editoração são as mesmas desses 

aplicativos. 

 

 

SISTEMA DE APRESENTAÇÃO ELETRÔNICA 

 

 É o dispositivo tecnológico que reúne linguagem verbal oral e escrita, linguagem 

visual estática e móvel e linguagem sonoplástica e musical, com funcionamento do tipo 

“slide-show”.  A apresentação é uma estratégia de comunicação utilizada por indivíduos, 

empresas, instituições, etc, para expor algum material escrito e/ou ilustrado, com o objetivo de 

informar, ou com fins promocionais e comerciais.  Como observa Lindstrom  

 

a necessidade básica humana de comunicar-se está no cerne do processo de 

apresentação e experiência da informação.  Nosso povo, os negócios e a 

sociedade vivem com base na troca de informações.  Comunicamo-nos 

para entender, para organizar, para criar e para sobreviver. (p. 31) 

 

 O autor da apresentação é “alguém com um desejo ou uma necessidade de criar e de 

comunicar-se”.  Com um conteúdo e um recurso adequado, o autor elabora uma apresentação 

das idéias que deseja expressar ou compartilhar, definindo o meio (suporte) em que será 

desenvolvida e, posteriormente, exibida. 
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 Tendo como suporte o papel e, como meio, a escrita, o autor tem um só caminho, o 

linear e uma única forma de expressão, as palavras.  Utilizando o suporte digital, há uma 

conjugação de meios de expressão, como a escrita, a imagem, o som.  No caso do sistema de 

apresentação em telas consecutivas, sem interatividade, o caminho também é linear, mas há a 

adição de movimento, não conseguido nas apresentações em papel.  Por esta razão, a 

tecnologia de informação facilitou a confecção de apresentações e as popularizou. 

 

 Dependendo da finalidade do autor, a apresentação se torna disponível durante uma 

culminância de projeto ou durante eventos do calendário oficial.  

 

 Para a preparação da apresentação eletrônica, o autor usa recursos da linguagem verbal 

(oral e escrita) e da linguagem não-verbal, com elementos visuais e sonoros. Desta forma, 

ficam criadas as condições para o pleno envolvimento do expectador com o material 

apresentado. 

 

 Como um grande benefício, está a familiarização do autor com a técnica audiovisual e 

multimídia e o uso de uma ferramenta comum e indispensável, na atualidade. 

 

 Nas escolas, é um procedimento utilizado pelo estudante para expor seus trabalhos, 

com o objetivo de difundir o processo de estudo ali contido, seja para conhecimento dos 

demais estudantes ou de toda a comunidade escolar. 

 

 Há características comuns à maioria dos Sistemas de Apresentação Eletrônica, como a 

concepção de sequência de slides para fragmentação do assunto em várias partes; formatação 

de textos e ilustrações em arranjos diversos, a cada slide; criação e elaboração de textos e 

importação e transformação de textos existentes; centralização de títulos, frases, parágrafos, 

textos e alinhamentos à direita ou à esquerda; destaque a palavras e/ou partes de texto com: 

sublinhado, negrito, itálico, efeitos, cores; mudança em letras (fonte) - de tamanho, estilo, 

tipo, cores, efeitos, espaçamento; ilustração de textos por acréscimo de figura (imagem) ao 

texto, vinda de coleção própria; importação de figuras externas, vindas via scanner e de outras 

coleções inclusive de CD; atribuição de efeitos aos componentes de slides, a serem vistos 

durante a apresentação; atribuição de efeitos à transição entre slides. 
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 As aplicações dos Sistemas de Apresentação são a exibição de conteúdos em tela de 

computador; projeção fixa de conteúdos em forma de slides; apoio visual à exposição de 

conteúdos e a aulas; divulgação de informações a várias pessoas simultaneamente; exibição 

contínua de conteúdos durante um evento. 

 

 

TRANSFORMAÇÕES NO PAPEL DO PROFESSOR 

 

 Com a presença das novas tecnologias na escola fica dispensada a presença do 

professor, que será substituído por computadores? 

 

 Ao pensar em educação e tecnologias, surge a questão: que educação e que tecnologia?  

Com a definição destes dois elementos, ficam situados alguns aspectos dessa proposição, sem 

confirmar a afirmação ou negá-la, visto que não há como prever os seus rumos. 

 Tendo como referência a definição de Nelly Aleotti Maia, entendemos Tecnologia 

como o conjunto de conhecimentos, técnicas, atitudes, decisões e produtos envolvidos em um 

sistema, em nosso caso, o contexto da Educação, gerando a Tecnologia Educacional.   

 

 Esta, por sua vez, assim definida: “Tecnologia Educacional significa um modo 

sistemático de planejamento, desenvolvimento e avaliação da totalidade do processo ensino-

aprendizagem, em termos de objetivos específicos, baseado na pesquisa em aprendizagem e 

comunicação humanas empregando uma combinação de meios humanos e não-humanos a fim 

de obter uma educação mais eficaz”. 

 

 Sendo a Tecnologia composta por conhecimentos, atitudes e decisões, a sua natureza é 

dependente do fator humano, não estando localizada a sua essência no equipamento ou nos 

meios materiais utilizados.  Assim, quando tratamos de Tecnologia, tratamos do indivíduo que 

a determina e opera.  Do indivíduo que planeja, que tem objetivos e que pesquisa.  É desta 

Tecnologia que falamos. 

 

 E quem é o Professor?   De acordo com Alexandre S. Rocha, seria “um agente 

meramente instrumental, em certos casos, substituível por computadores e sistemas 

audiovisuais, no cenário da escola-onde-se-aprende”; ou “um ator no sentido pleno, que 
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conhece o objetivo final de sua ação e a estratégia para alcançá-lo, no cenário da escola onde-

se-ensina-e-onde-se-aprende”.  

  

 O autor ainda alerta que este último cenário não é novo, mas representa um retorno a 

um ideal de educação, que visa a formação do indivíduo apto, tanto profissionalmente quanto 

espiritualmente, a participar de sua sociedade de um modo útil.  Com esta concepção de 

educação, o cenário da escola se estrutura centrado nos aspectos discentes e no processo de 

aquisição.   

 

 De acordo com esse ideal de educação, pode-se inferir que o papel do professor é o de 

um dinamizador, que facilita ao estudante a interação com o objeto de conhecimento - estando 

ele, também, nas relações de interação sujeito/objeto/meio.  Este modelo, da teoria Piagetiana, 

descreve um sujeito com papel ativo, interagindo com o meio em que vive e introduzindo um 

fator subjetivo na aquisição de conhecimento.  Na verdade, dois sujeitos ativos, o estudante e 

o professor, em pleno processo de aprendizagem. 

 

 Nesse caso, o professor é imprescindível, não podendo ser substituído pela Tecnologia, 

já que só o homem é capaz de identificar um fator subjetivo e incluí-lo nas reflexões de um 

grupo, de forma a preparar indivíduos que não tenham um único ponto de vista, tendo sua 

própria bagagem, para saber interagir com o outro, visando a cooperação, o intercâmbio, a 

argumentação - a caminho da autonomia intelectual. 

 

 Só um dinamizador humano, o professor, pode auxiliar uma aprendizagem que não 

termine em si própria, facilitando que o estudante se torne um pensador inquieto, capaz de 

refletir sobre qualquer nova questão e relacionando-a com o restante de sua bagagem.  Só um 

ser humano é representativo de um grupo social e das idéias contidas na sociedade, com seu 

conjunto de valores. 

 

 Neste ponto, o presente estudo recorre à contribuição de R. S. Covey (1995), sobre o 

que considera existência proveitosa, com participação social.     

 

A ética do caráter se baseia na idéia de que existem princípios governando 

as atividades humanas - leis naturais para o relacionamento humano, que 
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são tão reais quanto a lei da gravidade no plano físico. (p. 32) (...) são 

princípios básicos para uma vida proveitosa. (p.17) 

  

Esses princípios básicos podem fazer parte de um banco de dados em computador para 

serem acessados, tornarem-se exercícios escolares ou fazerem parte de conteúdos 

disciplinares.  Entretanto, só serão incorporados à prática do indivíduo, se este os perceber 

como elementos de valor para o seu grupo social.  Isto se dá através da interação com outros 

indivíduos, entre eles, o professor. 

 

 Nessa trajetória traçada, a educação ruma na direção da interação homem-máquina, 

sendo, esta última, uma poderosa auxiliar do processo ensino-aprendizagem, onde a 

Tecnologia Educacional suporta a ação do professor, sem intenção de substituí-lo.   

 

 Como a educação se configura de acordo com as necessidades da sociedade em que se 

insere, guiada pelos desejos da classe dominante, podemos imaginar que uma reviravolta 

possa ocorrer e privilegiar uma “escola-onde-se-ensina, estruturada em termos de conteúdos e 

centrada na ação docente” (Rocha, 1993).  Neste caso, sendo o professor “um agente 

meramente instrumental”, ele pode ser substituído pela Tecnologia Educacional em pouco 

tempo. 

 

 Estas reflexões contemplam a inserção do professor no contexto educacional atual, 

vendo-o como elemento integrante e indispensável ao processo.  Mas não o vincula a um 

espaço ou contexto especial, como é a escola.  Ele poderia cumprir com o seu papel de 

dinamizador, de facilitador da aprendizagem e de elemento de interação, de uma outra forma. 

 

 A ação do professor pode processar-se à distância, com alguns encontros pessoais, para 

as interações que precisam de proximidade e presença.  Aqui, este estudo evoca a indagação 

de Nelly Aleotti Maia e sua própria resposta: Por que então a escola? 

 

Porque o homem se socializa através da integração dos dois planos da 

educação - o formal ou sistematizado e o informal ou assistematizado.  (p. 

48) Essa integração é feita na escola, que atua no sistema social como um 

meio difusor dos conhecimentos. (p.49) 
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 “A que homem educamos?” pergunta Francisco Gutierrez, em Linguagem Total.  Para, 

em seguida, refletir que não é o animal racional definido por Aristóteles, nem o ser abstrato 

que espera o educador, para florescer e frutificar, dentro de regras e leis que matam a 

espontaneidade e a criatividade do educando.  O homem do século XX é diferente dos homens 

de outras épocas, devido ao seu “habitat” denso de estímulos, condicionamentos e 

provocações sensoriais.  Ele muda, porque tudo muda ao seu redor. A civilização moderna 

oferece novas formas de perceber, de intuir, sentir e pensar, através de meios técnicos, meios 

de comunicação, meios mecânicos e eletrônicos.  

 

 A diversidade de vias expressivas se torna uma metodologia rica, que aumenta as 

possibilidades de auto-expressão a serem oferecidas ao educando.  Assim, as linguagens 

visuais aumentam a cada dia e dominam o universo infantil. A oferta dos meios de 

comunicação social repercute no indivíduo, com sua amplitude, que possibilita a presença em 

todo o mundo (espaço geográfico) e dá uma nova noção de tempo. 

 

 Como, então, ficar restrito a um único espaço/momento de aprendizagem, que é o que 

representa a escola?  Como ficar restrito a um único ponto de vista, que é o da escola naquele 

momento histórico, naquele espaço físico?  Como ater-se à orientação dada ao sistema 

educacional pela classe dominante? 

 

 Voltando a Maia: 

(...) a Educação num grupo social é definida pela filosofia do grupo ou por 

um conjunto de valores que levará esse grupo a escolher determinadas 

soluções e, com base nessas soluções, dar uma nova configuração aos 

problemas educacionais.  A importância dessa verdade nos traz à 

lembrança as diferenças da educação de um povo para outro.  (p.29) 

 

 A esse respeito, Gutierrez declara que “os novos métodos requerem novas estruturas 

educacionais”.   Ao pensar sobre as imposições do contexto tecnológico, ele ainda acrescenta: 

 

Numa colocação prospectiva, poderíamos afirmar que a micro-tecnologia 

ameaça de morte os sistemas verbo-expositivos da escola tradicional.  O 
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professor informador, típico da aula magisterial, tem todas as 

possibilidades de ser substituído, algum dia, pela máquina informadora. 

(p.79) 

 

 A profecia de Gutierrez só oferece ameaça ao profissional que não acompanhar as 

mudanças que já se esboçam.  Sobre as transformações necessárias ao novo papel do 

professor, Valente esclarece, vislumbrando uma função mediadora e uma de conhecedor de 

três aspectos; do processo de aprendizagem, do conteúdo a ser trabalhado e da tecnologia 

utilizada. 

 

A interação aluno-computador precisa ser mediada por um profissional 

que tenha conhecimento do significado do processo de aprendizado 

através da construção do conhecimento, que entenda profundamente o 

conteúdo que está sendo trabalhado pelo aluno e que compreenda os 

potenciais do computador.  Esses conhecimentos precisam ser utilizados 

pelo professor para interpretar as idéias do aluno e para intervir 

apropriadamente na situação de modo a contribuir no processo de 

construção do conhecimento por parte do aluno. (p.79) 

 

 Nessa questão, a posição de Litto contempla o aspecto afetivo, pensando numa maior 

proximidade entre professor e aluno, com ligação de parceria e interesse comum. 

 

Ao passar às tecnologias da informação a responsabilidade da entrega do 

conhecimento, o professor se libera para ser mais um guia do aluno, um 

conselheiro, um parceiro na procura da informação e da verdade.  A 

aprendizagem permanente transforma-se, assim, numa tarefa constante na 

vida profissional e pessoal de todos.  (...)  (p.174) 

 

 Assim, o processo educacional fica centrado na interação professor-estudante, em uma 

conformação diferente da que acontece na atuação com disciplinas em sala de aula, gerando 

uma abordagem nova, representada no esquema comparativo do Anexo C. 
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 O interesse do professor no estudante faz com que este se sinta importante e valorizado 

e, assim, motivado para uma vida na escola, que se torna atraente e estimulante.  Sem dúvida, 

é na base do afeto que se constrói um ambiente favorável aos relacionamentos e à construção 

dos saberes necessários à participação social ativa.  Prova disto é a carta que consta do Anexo 

D, onde um estudante expressa um condoído sentimento pela perda de uma professora 

estimada e querida por todos os seus alunos.  Foi uma perda trágica, por morte repentina, que 

afetou o grupo por ela atendido, profundamente envolvido pela maneira com que os tratava e 

valorizava. 

 

 Já utilizada pela pesquisadora, a metodologia exposta no presente estudo, consta de um 

projeto pedagógico elaborado para colégios de educação fundamental e média, cuja 

proposição escrita se encontra no Anexo E, ao final deste trabalho. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSÃO 

 

 Já que é definitiva a presença das tecnologias de informação, tanto em nossa sociedade 

quanto na escola, este estudo propõe a sua utilização, de forma que contribua para um 

processo educacional que vise a construção de conhecimentos pelo estudante e a fomentação 

do senso crítico, com o objetivo de que este indivíduo saia de uma posição passiva para a 

ativa, do desinteresse para a criatividade, da recepção de informação para a condição de 

aprender a aprender. 

 

 As idéias referenciadas na “leitura crítica dos meios” propõem o uso de múltiplas 

linguagens na escola, recomendando a criação, pelo estudante, de produtos de comunicação 

como fonte de criticidade ao que ele acessa como receptor dos meios de comunicação. 

 

 Como autor, na escola, o estudante lança mão das linguagens visuais e sonoras que 

fazem parte de seu cotidiano fora dela, realizando atividades criativas, onde desemboca sua 

expressão.  É nestes trabalhos que estão suas idéias, mais visuais e sonoras que as do adulto 

de tradição verbal.  Enquanto desenvolve o trabalho, pensa o mundo à sua maneira.  Quando 

conclui o trabalho, o socializa, traz ao “outro”, expõe à comunidade.  Afinal, são assim os 

produtos de comunicação, por natureza, implicam em trabalho coletivo e em vir a público. 

 

 É estimulante realizar atividades em suportes típicos de comunicação, como fita 

magnética, filme, papel em formato tablóide.  Mas, aliadas do estudante, as tecnologias de 

informação reúnem todos esses suportes em um único, o computador.  Está facilitado o 

trabalho do estudante e a vida da escola!  Essas tecnologias também representam grande 

motivação, por serem desafiadoras, por atenderem ao sentido da visão e da audição, por serem 

múltiplas e por estarem no imaginário das gerações mais novas, que as experimentam, desde o 

“boom” dos jogos eletrônicos. 
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 Então, como ficam os professores?  São de geração com base intelectual. Só conhecem 

a forma verbalista de educação.  Falta-lhes intimidade com o aspecto sensorial.  Nada disso 

impede que se opere mudanças.  É fundamental ao professor o reconhecimento de que há uma 

outra situação na atualidade e que ele precisa preparar-se para uma relação diferente com o 

estudante e com o conhecimento. 

 

 O professor passa a captar os interesses dos estudantes e a dinamizar a construção de 

conhecimentos, integrando e orientando o processo, tendo uns momentos  como pesquisador e 

aprendiz e outros com função diretiva.  Como educador mais pleno, articula a contribuição de 

especialistas em áreas específicas do conhecimento.  Assume, como elo de ligação entre as 

famílias e a comunidade escolar. 

 

 Tudo isso é causado pelo uso de tecnologias?  Quando um meio auxiliar do processo 

de ensino-aprendizagem transfere a ação para o estudante, ele requer mudança contextual.   

 

 Se não há entrega de conteúdos pelo professor, ele está livre desta função para atuar de 

outra forma, ou, pelo menos, para estar mais atento à pessoa humana que é seu aluno.   

 

 Se o trabalho é coletivo, para evitar desordem pela multiplicidade e divergência de 

interesses, requer a liderança de um organizador, um adulto voltado à educação.  

 

 Se a colaboração é inerente ao trabalho coletivo, precisa de mediação para que o grupo 

atinja a maturidade necessária ao empreendimento. 

 

 

 No momento em que as autoridades governamentais lançam a bandeira por um maior 

número de crianças na escola, a pesquisadora se preocupa com que as crianças fiquem na 

escola.  Que se proporcione educação a mais pessoas.  Mas só permanecerão no processo, se 

ele for libertador, atraente, sensível às suas necessidades, aberto às suas opiniões, formador de 

um verdadeiro cidadão. 
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ANEXO A 

 

 

 

 

RELAÇÃO LINGUAGENS DE COMUNICAÇÃO / TECNOLOGIAS DE 

INFORMAÇÃO  

 

 

- CORRESPONDÊNCIAS ENTRE ELEMENTOS DE COMUNICAÇÃO - 

 

 
 

LINGUAGENS DE 

COMUNICAÇÃO 

 
 

 

DOMÍNIO 

PERCEPTIVO 

 

MEIOS DE 

EXPRESSÃO 

 

FORMAS DE 

EXTERNAR  

 

PRODUTO 

RESULTANTE 

 

TECNOLOGIAS 

DE INFORMAÇÃO 

/ COMUNICAÇÃO 

 

APARATOS 

DE DIFUSÃO 
meios impressos  

e eletrônicos 

  

Oral 

 

audição 

 

palavra falada 

 

fala / texto oral 

locução, narração,  

discurso, palestra, 

depoimento, debate 

 

microfone, dispositivos 

de gravação 

 

rádio, televisão, vídeo 

 

 

VERBAL 

 

Escrita 

 

visão 

 

palavra escrita 

texto informativo,  

jornalístico, lite-

rário, dissertativo, 

descritivo, narra-

tivo, científico 

livro, revista, gibi, 

jornal, boletim, avi-

so, anúncio, cartaz, 

faixa, convite, car-

tão, folheto, cupon 

 

Processador de textos 

Sistema de Editoração 

Sist. de Apresentação 

Sistema Multimídia 

 

imprensa escrita, obras  

editoriais, propaganda, 

publicidade, 

computador 

 

 

 

NÃO 

 

Visual 

Estática 

 

visão 

 

desenho , pintura, 

foto 

 

texto imagético 

fixo com traçado 

figurativo e/ou 

abstrato; colori-

mento;  registro 

fotográfico 

 

charge, quadrinhos, 

tira cômica, cartun; 

ilustrações; rabis-

cos; projeto gráfico, 

de engenharia - 

industrial - arqui-

tetônico 

 

Editor Gráfico 

Sistema de Editoração 

Sist. de Apresentação 

Sistema Multimídia 

Sistema Gráfico 

 

obra editorial ilustrada, 

propaganda, publicida-

de, atividades de divul-

gação, eventos de 

marketing, promoções, 

computador 

  

Visual 

Cinética 

 

visão 

 

imagem móvel, 

e/ou animada 

 

texto imagético 

móvel 

 

programa televisi-

vo, filme de cine-

ma, sequência de 

slides, desenho ani-

mado 

 

Sist. de Apresentação 

Editor Gráfico(alguns) 

Sistema Gráfico 

Sistema Multimídia 

 

televisão, vídeo, 

cinema, DVD, 

computador 

VERBAL 

 

 

Sonora 

 

audição 

 

sons naturais, ruí-

dos, vozes de ani-

mais 

 

articulação fonada 

e produção de 

sons 

trovoada, espirro, 

apito, sopro, latido, 

efeitos sonoros 

 

Sistema Multimídia 

 

rádio, televisão, vídeo, 

espetáculos sonorizados 

  

Musical 

 

audição 

 

música 

 

composição, 

canto, dança 

 

peças musicais, tri-

lhas sonoras 

 

Sistema Multimídia  

 

rádio, televisão, vídeo, 

espetáculos 

sonorizados, discos, 

CD-ROM, DVD 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

 

ANEXO B 

 

 

 

 

PLANO OPERACIONAL PARA USO DE LINGUAGENS DE COMUNICAÇÃO 

 

 

 

AÇÃO FAVORECEDORA DA EXPRESSÃO MÚLTIPLA 

Combinação progressiva dos meios expressivos até a apresentação final das idéias. 

 

Recurso Metodológico Dispositivo Tecnológico 

Expressão Verbal  -  oral e escrita Processador de Textos 

Expressão Não-verbal  -  estática Editor Gráfico 

Expressão Combinada  - verbal + não-verbal Editoração Eletrônica 

Expressão Múltipla - verbal/não-verbal + movimento Apresentação Eletrônica 

 

 

 

 

AÇÃO FAVORECEDORA DA EXPRESSÃO TOTAL 

Utilização dos meios expressivos com criação e manipulação de imagens. 

 

Recurso Metodológico Dispositivo Tecnológico 

Captação e Tratamento de Imagens Sistema de Digitalização de Imagens 

Criação e Elaboração Gráfico-espacial Sistema Gráfico 

Expressão Total  -  verbal e diversas não-verbais Sistema de Autoria Multimídia 

 

 

 

 

AÇÃO FAVORECEDORA DA INTERAÇÃO 

Aplicação dos meios expressivos como fonte de intercâmbio sujeitomeioobjeto. 

 

Recurso Metodológico Dispositivo Tecnológico 

Organização e classificação de Informação Banco de Dados 

Troca de mensagens “Local” Sistema de Correio Eletrônico 

Troca de mensagens “Remota” Sistemas de Comunicação via Internet 
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ANEXO C 

 

 

COMPARAÇÃO ENTRE AS FORMAS DE CONTATO COM O 

CONHECIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINAS CURRICULARES                           FERRAMENTA 

EDUCACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Port.  Mat.  Cien.  L.Est.  Hist.  Geo. Mus.  Art. 

 

 
 
 

 

ALUNO RECEPTOR 

 

Ação didático-pedagógica : 

Pré-determinada pelo professor 

Intencional 

Entrega de conteúdos 

Momentos específicos de cada disciplina 

 

Uso Pedagógico de Tecnologias 

 

 

 

 

ALUNO PRODUTOR 

 

Ação didático-pedagógica : 

Compartilhada por professor e estudante 

Construída 

Pesquisa de conteúdos 

Articulação de várias áreas de conhecimento 
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ANEXO D 

 

 

 

 

CARTA DE UM ALUNO A UMA PROFESSORA 

 

 

“NA LUTA CONTRA O LUTO” 

 

 

“Poema dedicado ao falecimento da nossa inesquecível e querida Professora Alba, de Inglês”. 

 

 

Era uma professora 

Ensinava Inglês 

Tinha muita paciência 

com seus alunos. 

 

Era muito boa 

Uma mãe, uma esposa 

Mostrava que sua missão 

Estava sendo cumprida. 

 

Pena que tão rápido 

Ela se foi 

Sem nem ao menos um adeus 

Ela se foi. 

 

Nunca mais a verei 

Nunca mais aprenderei com ela 

Não só as lições de Inglês 

Como as lições da vida. 

 

Ela se foi 

E com ela toda a emoção 

a dedicação e o valor 

de uma mulher sem igual. 

 

Olhando para o céu 

Vejo uma imagem 

Uma nuvem fofinha 

Uma amostra de coragem. 

 

A morte a levou 

A vida a deixou 

Guardamos conosco 

O que de bom dela ficou. 
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Certas coisas acontecem 

Sem a gente esperar 

Nos devasta o coração 

Nos faz parar para pensar. 

 

Pensar que se eu pudesse 

No tempo eu voltaria 

Para mudar muita coisa 

Se eu pudesse ... 

 

O arrependimento é grande 

por tudo de errado que fiz 

Mesmo assim ela fazia 

Como louvor o seu trabalho. 

 

Ela se foi 

Como a luz do seu olhar 

Sempre a brilhar 

Não mais a brilhar. 

 

Ela se foi 

Como a alegria do seu rosto 

Seu sempre alegre 

Não mexe mais, nunca mais. 

 

A bondade em seu coração 

A inteligência em sua mente 

Seu coração não bate mais 

Sua mente não pode mais pensar. 

 

A dor da perda 

O arrependimento dos erros 

A tristeza da vida 

Com a falta dela:  a morte. 

 

 

Assina: Luiz Fernando Onofre 

  Aluno da 8a série do Colégio Pedro II - Unidade Humaitá 

  Junho 1997 
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ANEXO E 

 

 

 

 

PROPOSTA PEDAGÓGICA DO PROJETO DESCOBERTAS 

PARA 1998 

 

 

 A perspectiva educacional do “Projeto Descobertas” se estrutura numa proposta de 

aprendizagem baseada em computador, através do uso pedagógico de tecnologias de 

informação e de comunicação.  O projeto leva em conta a interação homem-máquina, voltada 

à relação estudanteprofessorobjeto-a-conhecermáquina, com via multidirecional para a 

construção do conhecimento. 

 

 Outro princípio orientador do projeto é o da aprendizagem pela ação, por entendermos 

que, no momento da atividade em computador, o estudante conduz seu processo de 

aprendizagem, efetua intercâmbios, entra em contato com o assunto a conhecer - através de 

sua ação sobre o recurso tecnológico. 

 

 Em conseqüência, tornam-se fundamentais os meios de contato com o conhecimento, 

que são as duas principais fontes perceptivas do estudante:  visão e audição, que têm várias 

linguagens a seu dispor.  Ao envolver percepção e linguagens, estamos associados à 

comunicação e a seus meios de expressão.   

 

 Para a plena realização do projeto, é indicada a utilização de todas as linguagens de 

comunicação, inclusive as sonoras, que não devem ser prejudicadas por limitações de 

equipamento.  As linguagens verbais acompanham o ser humano em todos seus momentos, 

contendo signos impessoais e aprendidos convencionalmente.  Já as linguagens não-verbais 

ultrapassam esses signos convencionais e permitem o toque pessoal, individual, devido à 

criação direta da atividade mental, que não passa pelos símbolos pré-estabelecidos.  A 

combinação dos diversos tipos de linguagem torna a experiência humana mais enriquecedora 

e completa. 

 

 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO DO ESTUDANTE 

 

 

Linguagem Verbal 

 

 

Linguagem  Não-Verbal   /   Visual      

 

 

Linguagem Não-Verbal   /   Sonora 

 

  

Oral 

Escrita 

Estática 

Cinética 

Sonoplástica 

Musical 
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A metodologia do Projeto Descobertas prevê planos de ação para o uso simultâneo das 

linguagens, através do agrupamento das verbais com as visuais-de-imagem-estática, em 

alguns casos também a cinética, e com as sonoras, gerando o Plano I que configura a 

abordagem da Expressão Múltipla. 

 

 A entidade educacional que já viveu as duas primeiras etapas do Plano I, parte para a 

terceira e no ano seguinte experimentará a quarta etapa.  Trata-se de uma ação tão consistente, 

que ocupa todo um ano escolar, onde os estudantes utilizam as linguagens que fazem parte de 

sua vida fora da escola, mas que passam a integrar sua vida estudantil. 

 

 

PLANO I   -   AÇÃO FAVORECEDORA DA EXPRESSÃO MÚLTIPLA 

Combinação progressiva dos meios expressivos até a apresentação final das idéias. 

 

     Recurso Metodológico Recurso Tecnológico 

1. Expressão Verbal  -  oral e escrita Processador de Textos 

2. Expressão Não-verbal  -  estática Editor Gráfico 

3. Expressão Combinada – verbal + não-verbal /estática Editoração Eletrônica 

4. Expressão Múltipla - verbal + não-verbal / cinética Apresentação Eletrônica 

 

 

 

AÇÃO PARA 1998 

 

 Aplicação da etapa “3”, Expressão Combinada, para proporcionar ao estudante 

condições de expressar-se de forma múltipla, pela conjugação da linguagem verbal com 

linguagens não-verbais, tanto as visuais, estática e cinética,  quanto as sonoras, sonoplástica e 

musical.  Como objetivos específicos, a metodologia visa, entre outros, os estudos de forma, 

proporção, cor, disposição espacial; criação e transformação de objetos, movimentos e 

sequências; elaboração de textos, raciocínio verbal; desenvolvimento viso-motor; confecção 

de quadrinhos, slide-show e animações; concepção de veículos informativos. 

 

 Como base operacional para o uso das linguagens está o recurso tecnológico, devido a 

seu potencial multi-facetado, sendo um único suporte para diversas atividades - que se 

transforma de um elemento não-específico em um instrumental especializado para alguma 

incumbência.  No caso da etapa 3, é o Sistema de Editoração Eletrônica que dá apoio ao 

desenvolvimento do projeto.  Em decorrência, as realizações do estudante acontecem na área 

da comunicação, envolvendo elementos desse ramo de conhecimento, como a diagramação, o 

trabalho com mídias, os produtos que veiculam informações. 

 

 A ação de editorar associa a escrita com a imagem, tendo como função a distribuição 

harmônica desses elementos num dado espaço.  É uma ação pertinente a vários produtos de 

comunicação, que, por sua natureza, são compostos pelos elementos verbais e não-verbais.  

Portanto, os estudantes elaboram os típicos produtos de comunicação e os editoram, mantendo 

uma progressão do mais simples ao mais complexo. 
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RESUMO DA AÇÃO 98 

 

 

 

PERÍODO 

 

 

SEGMENTO 

(séries) 

 

APLICATIVO 

DE 

EDITORAÇÃO 

 

PRODUTO  

RESULTANTE 

 

ESPAÇO 

DE 

SOCIALIZAÇÃO 

 

 

1o. semestre 

 

1
a
. a 6

 a
. 

 

 

Creative Writer 

Faixas, cartazes, 

cartões, calendários, 

adesivos, botões 

 

 Mostra Diversificada 

 

2o. semestre 

 

1
a
. a 6

 a
. 

 

 

Fine Artist 

História em Quad. 

Desenho Animado 

Folha de Notícias 

“Informática-ação” 

Gibiteca, Cinemateca 

Banca de Notícias 

 

1o. semestre 

 

7
 a
. a 3

o
. 

 

 

Publisher 

Papéis timbrados, 

faixas, cartazes, capas, 

posters 

 

Mostra Diversificada 

 

2o. semestre 

 

7
 a
. a 3

o
. 

 

 

Publisher 

Catálogos 

Folhetos 

Boletim Informativo 

 

“Informática-ação” 

Banca Informativa 

 

 

OPERACIONALIZAÇÃO DA AÇÃO 98 

 

 O funcionamento desta proposta em Laboratório de Informática requer alguns 

procedimentos, abaixo descritos. 

 

 Estudantes selecionam temas de trabalho, que são fontes das criações a serem por eles 

editoradas, de forma a que constituam um produto de comunicação.  Questões da atualidade 

são a eles sugeridos e os desdobramentos são por eles propostos.  Para oferecer sugestões, 

foram analisados os acontecimentos mais recentes e de longa repercussão, podendo ter um 

fácil acompanhamento por parte do estudante e sendo material de permanente avaliação e 

crítica, além da natural produção de novos conhecimentos. 

 Lei da Doação de Örgãos; 

 Novo Código Nacional de Trânsito; 

 Copa do Mundo; 

 Eleições Gerais; 

 Outro fato ou evento relevante de interesse do estudante ou dupla de estudantes. 

 

 Estudantes realizam leituras e pesquisas sobre o tema e o desdobramento escolhidos, 

levando o material coletado para o laboratório, como fonte de informação e de atualização.  

 

 Estudantes realizam, cotidianamente, as várias produções possibilitadas pelos 

aplicativos de Editoração, indo do produto mais simples ao mais elaborado. 

 

 Apresentação dos trabalhos, em exposição permanente, no mural do Laboratório e em 

um evento maior, o espaço “Informática-ação”. 
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FUNDAMENTOS DA AÇÃO 98 

 

MÍDIAS   -   MATERIAL PARA EDITORAÇÃO 

 

 Mídia significa “meios de comunicação”, abrangendo tanto os nossos meios de 

expressão (fala, escrita, desenho), quanto os produtos (livro, revista, anúncio) que são 

veiculados pelos aparatos tecnológicos (rádio, tv, imprensa). É uma palavra aportuguesada, 

originária do termo inglês “media”, cuja pronúnica é mídia.  Por sua vez, media vem do 

Latim, sendo o plural de “medium”, que quer dizer “meio”. Assim, mídia refere-se às formas 

através das quais nos comunicamos e sempre que falamos em mídia, estamos falando de 

comunicação.  

 

 A maneira mais dinâmica e clara de expor idéias e pensamentos, é pela combinação da 

linguagem escrita com linguagens visuais, dessa forma, exteriorizando a mensagem através da 

palavra escrita, junto com desenho, pintura, fotografia, figuras ilustrativas, texturas, bordas. 

 

 A linguagem visual inclui as imagens fixas (paradas) e as que têm movimento 

(móveis) - ambas impressas ou registradas em algum suporte físico, como o papel ou o tecido, 

no caso da imagem fixas e o filme ou a fita de vídeo, no caso da imagem móvel.  Ela está 

presente em várias mídias que veiculam mensagens a serem apreendidas pelo sentido da visão 

e aparece em produtos de comunicação que combinam a linguagem escrita à linguagem 

visual. 
 

 

PRODUTOS DE COMUNICAÇÃO QUE COMBINAM LINGUAGENS 

E QUE REQUEREM EDITORAÇÃO 

Livro, Revista, História em quadrinhos 

Materiais informativos (jornal, boletim, tablóides) 

Materiais de divulgação e propaganda (aviso, anúncio, cartaz, faixa, convite, cartões, 

catálogo) 

Materiais promocionais (brindes estampados) 

Materiais impressos em geral (folhetos, folders, panfletos, prospectos, cupons, filipetas) 

Materiais de correspondência (bilhete, carta, memo, fax, telegrama, telex, envelope) 

Materiais timbrados (papel, bloco, aparas, pasta, papéis personalizados) 

Documentos empresariais (relatórios, contratos, declarações, requerimentos, comunicados) 

Documento-Padrão (formulário-padrão, carta-padrão) 

Publicações diversas (ficcionais, didáticas, oficiais) 

Capas de fitas de vídeo/fitas de áudio/discos de vinil/CD de música e de computador 

Receita culinária 

Calendário 

Rótulos e Etiquetas 

Listas de Itens 

Certificado e diploma 

Jogos e passatempos 

Materiais ilustrativos (desenho livre ou figuras de seres humanos, animais, paisagens, 

natureza) 

Charge, Tira Cômica, Cartun, Caricatura 

Desenho animado 

Pintura, gravura 
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Figuras diversas 

Fotografia 

Partitura musical, plantas, projetos, gráficos, diagramas, esquemas, mapas 

Ícones, telas de computador 

 

 

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS DE COMUNICAÇÃO 

  

 Dentre os produtos de comunicação, o livro e a revista são os que têm os objetivos 

mais diversificados, podendo atender a fins informativos, jornalísticos, literários, narrativos, 

científicos, educacionais, instrucionais, acadêmicos, de entretenimento e temáticos diversos.   

 

 As histórias em quadrinhos (gibis) visam o entretenimento, mas também são usadas 

com objetivos explicativos e/ou didáticos, que é o caso das cartilhas concebidas nesse formato 

e dos materiais de campanhas educacionais, como por exemplo a promoção do Novo Código 

de Trânsito. 

 

 Os materiais informativos veiculam notícias preparadas de acordo com o tipo de 

veículo. Aqueles de periodicidade diária (jornal) são ágeis, devido ao pequeno intervalo de 

publicação e para não perder atualidade. Além de informar, são interpretativos e opinativos.  

Quando há mais tempo (boletim), há mais detalhes, servindo às mensagens informativas, com 

pouca variedade temática. O fato do veículo atingir a uma grande massa populacional ou a 

segmentos, influencia a forma de falar com o leitor, dando opção ao uso de jargão ou de 

vocabulário mais genérico.  E a sua abrangência define os assuntos a abordar. 

 

 A divulgação e a propaganda (aviso, anúncio, cartaz) têm materiais direcionados a 

públicos específicos ou diversos, com expectativas de gerar ações de comparecimento a 

eventos, de aquisição de produtos e bens, de contratação de serviços.  Em sua versão 

promocional (brindes) constitui-se de produtos com logomarcas e inscrições estampadas, para 

exibição dessas imagens e de slogans. 

 

 Impressos em geral (folhetos, folders), atendem a objetivos amplos. Alguns encaixam-

se na natureza informativa, outros na publicitária, outros na propagação da imagem 

institucional de empresas e/ou entidades. 

 

 A correspondência pessoal e profissional (bilhete, carta, fax) é composta pelo envio 

de mensagens a destinatário(s), formadas por conteúdo escrito, que pode ser acompanhado por 

ilustração ou fotos. 

  

 Materiais timbrados (papel, bloco) contêm a marca que representa alguma idéia ou 

entidade, sendo o sinal de identificação que dá unidade à papelaria e objetos.  O timbre é a 

logomarca.  Ela é formada por um nome, palavra ou palavras de letras artísticamente 

concebidas ou por um desenho ou pela combinação de ambos. 

 

 Para os documentos empresariais (relatórios, contratos) vigora a redação oficial, uma 

comunicação relativa a assuntos funcionais, dirigida à autoridade formalmente constituída ou 

a companheiros de trabalho.  Há variados textos, com finalidades diferentes e normas 

próprias, para atender aos propósitos pretendidos. 
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 O documento padrão funciona como modelo a ser repetido em situações típicas, com 

pequenas alterações.  Normalmente, trata-se de papéis pautados (formulários) ou pré-

formatados (carta), para preenchimento de dados. 

 

 Publicações diversas (ficcionais, didáticas) são voltadas à atividade comunicacional, 

em formatos variados, conjugando escrita e imagem. 

 As capas de obras audiovisuais (fitas, discos) costumam conter ilustrações dos 

produtos que embalam ou de imagens que os representam ou estão a eles associadas. 
 

 Os produtos que objetivam transmitir informação, priorizam a comunicação, como 

acontece com receitas culinárias, calendários, rótulos, etiquetas, listas de itens. Há aqueles 

produtos cujo objetivo principal é servir como documento oficial e cuja função complementar 

é informar, caso de certificados e diplomas.  Existindo, ainda, produtos que visam a 

interação, como os jogos e passatempos. 
 

 O desenho à mão livre resulta em materiais ilustrativos (desenho, figura) com uma 

forte presença de expressão do autor, sugerindo sensações e interpretações diversas.  É no tipo 

de traçado que se concentra a fonte de expressão. Também nas cores. As linhas verticais 

indicam estabilidade, força, segurança;  as horizontais, repouso, tranquilidade, paz.  Quando 

criam formas geométricas, as linhas geram mais sentidos, como o triângulo expressando 

permanência; as curvas sugerindo graça, movimento e direção; as espirais dando idéia de ação 

e força; os círculos imprimindo imensidão.  Com as linhas confecciona-se figuras humanas, 

animais, vegetais, objetos, paisagens, elementos da natureza.  E também se constrói desenhos 

abstratos, que não retratam nada da realidade.  Várias idéias e pensamentos podem ter uma 

representação gráfica, manifestada através de desenho. 
 

 Intensamente presente em nossa vida, está o humor.  Os fatos do dia-a-dia são por nós 

ironizados, a partir de interpretações pessoais, a ponto de surgirem diferentes modalidades de 

desenho cômico.  Qualquer que seja a forma dessa ilustração (charge, tira, cartum), ela se 

baseia no exagero de uma situação ou ação e na desproporção, para causar impacto visual.  As 

ilustrações de humor, normalmente, integram seções de livros, revistas e jornais.  A charge é 

um recurso usado para a emissão de opiniões sobre acontecimentos com personalidades 

conhecidas do leitor, com o objetivo de realizar uma crítica humorística dos fatos, geralmente 

na área da política.  O cartum também é um canal para provocar o riso por meio da crítica, 

abordando tipos desconhecidos do leitor e fatos do dia-a-dia, sem fazer referência a pessoas 

específicas, como na charge.  A tira cômica é um cartum mais extenso, que conta uma história 

composta de mais de um quadro.  A caricatura se baseia no exagero das características de 

algum ser, objeto ou ação, para fazer graça.  
 

 Contar histórias por meios visuais -  a melhor maneira de narrar!  O desenho animado 

é a comunicação dinâmica daquilo que se tem a dizer e que pode ser dito com personagens e 

movimento.  Também é possível animar figuras não-humanas e objetos, como logomarcas e 

símbolos.  Para realizar uma criação animada, compõe-se desenhos quadro a quadro, com 

leves alterações em seu traçado, de forma a atribuir-lhes a sensação de movimento. 
 

 Diversas são as técnicas para se obter imagens, assim como os instrumentos utilizados.  

Com pincel e tinta, com lápis feito de cera ou de grafite colorido, com caneta ou nankim, com 

aquarelas:  a pintura provoca o sentido da visão, impressiona, informa.  Imagem gerada por 

estampa obtida por algum processo de gravação/reprodução:  a gravura gera beleza, ilustra, 

comunica. 
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 Toda imagem figurativa (figura) é a representação gráfica da realidade ou de alguma 

parcela da realidade.  Toda imagem captada pela impressão de luz (fotografia) é a encarnação 

do objeto focado, a sua representação visual.  Toda nota musical escrita (partitura) é a 

representação simbólica da melodia.  Todos os elementos da realidade podem ser simulados 

em representações específicas (plantas, projetos, gráficos, diagramas, esquemas, mapas). 
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PRINCIPAL MATERIAL INFORMATIVO 

 

 

BOLETIM INFORMATIVO  /  JORNAL 

 

 Os acontecimentos que ocorrem à nossa volta e à distância, são noticiados rapidamente 

através de rádio e televisão. E são noticiados em outro ritmo pelos boletins e jornais.  Mas a 

grande vantagem do boletim e do jornal como fontes de informação, é que, além de dar a 

notícia, trazem comentários, análises e mais detalhes sobre os acontecimentos.  O boletim e o 

jornal atingem interesses diversificados, pois contêm seções especiais e cadernos de assuntos 

específicos, com anúncios, diversões, serviços como horóscopo e passatempos.  Ambos são 

produtos que ficam com o usuário, estando a informação mais tempo à sua disposição . 

 

 No caso do boletim informativo, as notícias são geradas em torno do interesse 

predominante do público a que se dirige.   O maior intervalo entre as suas edições proporciona 

um trabalho mais detalhado sobre os assuntos a serem publicados, assim como permite artigos 

opinativos, contendo pareceres, pontos de vista, modo particular de entender e apresentação 

de argumentos ou exemplos que justifiquem a opinião. 

 

 

COMPOSIÇÃO DE UM BOLETIM INFORMATIVO 

 

Manchete 

Parte bastante resumida de uma matéria jornalística (notícia, reportagem, entrevista), colocada 

em evidência e com destaque na primeira folha de um boletim ou em posição frontal em 

boletins de uma única folha.   

 

Notícia 

Relato de acontecimentos relevantes para o público a que se destina, efetuado para informar 

sobre o que aconteceu, quem se envolveu, quando ocorreu, onde, como, porquê, visando a 

fácil compreensão.   É uma ação que exclui interpretação ou opinião do jornalista. 

 

Reportagem 

É a notícia mais detalhada, com um tratamento mais profundo do assunto, que inclui as 

opiniões e interpretações do jornalista sobre os fatos.  Como é mais extensa, aparece dividida 

em blocos com sub-títulos.  Abrange o que aconteceu, quem se envolveu, quando ocorreu, 

onde, como, porquê.   

 

Entrevista 

Coleta de informações num processo de pergunta-resposta, visando conhecer mais sobre as 

idéias e ações de uma determinada pessoa.  Acontece num clima informal e o resultado da 

coleta é redigido com fidelidade ao que foi dito, sendo elaborado no mesmo formato em que 

foi realizado (pergunta-resposta). 

 

Editorial 

Texto que exprime a idéia do editor referente ao material publicado, sendo de interesse 

coletivo e proporcionando esclarecimentos sobre o exemplar. 
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Fotografia 

Registro imagético de acontecimentos, utilizado como um recurso de aproximação do leitor 

com a realidade retratada.  Serve como ilustração do assunto, como comprovação da 

reportagem e como elemento que rompe com a uniformidade verbal causada pelo excesso de 

palavra escrita existente numa publicação. 

 

Imagens 

Elementos não verbais que fazem parte do boletim, constando de logomarcas, desenhos, 

esquemas, figuras e representações gráficas diversas.   

 

Seções de Humor 

Criações ilustrativas que satirizam pessoas, situações, etc., inseridas de acordo com sua 

finalidade.  São a Charge, a Tira Cômica, o Cartum, a Caricatura. 

 

Seções de Entretenimento 

Contêm materiais para consulta, como o horóscopo; para atividades, como passatempos e 

jogos; para leitura, como quadrinhos. 

 

Seções Temáticas 

Textos que atendem a interesses específicos, abordando questões úteis ao leitor do boletim . 

 

Seções Diversas 

Espaços que contêm matérias de interesse geral, como de anúncios classificados, cartas do 

leitor, calendários, informações culturais, divulgação de eventos artíticos. 

 

Expediente 

Identificação dos participantes da edição do boletim, para declaração de autoria e de dados de 

localização dos envolvidos (endereço, telefone, etc). 

 

Anúncio Publicitário 

Espaço reservado a anunciantes, com objetivos comerciais, onde o boletim se beneficia de 

pagamento pela publicação e o anunciante se beneficia por veicular sua mensagem. 

 

 

ATIVIDADES REQUERIDAS POR UM BOLETIM INFORMATIVO 

 

DEFINIÇÕES INICIAIS  -  Determinação do público a que se dirige o boletim, dos objetivos 

a que atende, das normas que segue, do intervalo entre as publicações, do número de 

exemplares a distribuir.  

FORMATO  -  Definição acerca das características do boletim, quanto ao seu tamanho, à 

quantidade de páginas, ao gabarito de diagramação das páginas (número de colunas, 

dimensões, localização do cabeçalho), quanto a utilização de cores e tipo de letras. 

PAUTA  -  Seleção das matérias a publicar, sua enumeração e planejamento das ações a 

executar para realizá-las.  Serve de guia para discussão pelos participantes da edição. 

REDAÇÃO  -  Elaboração das matérias, das legendas para fotografias e imagens, das 

manchetes, do expediente. 

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA  -  Realização da diagramação em aplicativo apropriado. 
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SISTEMA DE EDITORAÇÃO ELETRÔNICA 

 

É o Software que tem como função o trabalho de composição para se formar ou contruir algo, 

a partir de diferentes partes ou de várias coisas.   Uma composição implica em dispor em certa 

ordem ou arranjo; em arrumar; em dar feitio ou forma.   

 

Pela composição se produz ou inventa - escrevendo, pintando, esculpindo.   A composição 

para o papel, tem um material destinado à impressão, que é transformado por meios manuais, 

mecânicos, eletrônicos ou computacionais. 

 

Na atividade de editoração, a composição acontece através da diagramação, que é a 

representação gráfica de determinado fenômeno, sendo pensada em termos de conteúdos 

verbais e não-verbais. Ao diagramar, se prepara texto e imagem em cada página da obra, de 

maneira esquemática, fazendo-lhe o esboço. Conceber o “diagrama” de uma página significa 

muito mais do que apenas dispor gráficamente textos e imagens no espaço, significa estruturar 

os elementos que irão integrar a mensagem.   

 

Quando a obra vai ser realizada, a sua arrumação busca harmonia entre texto e imagem, que 

devem ser distribuidos de uma maneira bonita e que chame a atenção do leitor. O formato que 

adquire, tem efeito estético.   

 

O processo de editorar abrange a seleção e combinação de materiais para a feitura de uma obra 

a ser publicada, lançada a público, exposta.  Assim, na editoração reune-se informações, 

anota-se, organiza-se.  A obra passa por colagem, por correção de erros ortográficos e 

tipográficos, por acréscimo de trechos, de notas e de comentários. 

 

A editoração constitui-se de duas fases: (1) produção intelectual e material da obra; (2) 

distribuição, que é a fase de divulgação dessa obra, da sua liberação a público. 

 

 

CARACTERÍSTICAS      (comuns à maioria) 

 

Diagramação de textos e imagens, a serem compostos em diversas formatações 

Criação de textos novos e elaboração e transformação de textos existentes 

Criação de imagens novas e composição e transformação de imagens existentes 

Configuração de página 

Centralização de títulos, frases, parágrafos, textos e alinhamentos à direita ou à esquerda 

Mudança em letras (fonte):  tamanho, estilo, tipo, cores, efeitos, espaçamento. 

Destaque a palavras e/ou partes de texto com:  sublinhado, negrito, itálico, efeitos, cores 

Composição especial de títulos e/ou frases pelo uso do recurso de efeitos “Word Art” 

Revisão ortográfica de textos 

Uso de texto multicolunado 

Uso de figuras geométricas 

Uso de efeitos de rotação e inversão em objetos (imagem, títulos) 

Disponibilidade de biblioteca de símbolos 

Ilustração de textos por acréscimo de figura (imagem) ao texto, vinda de coleção própria 

Importação de figuras externas, vindas via scanner e de outras coleções inclusive de CD   

Adequação a diversos produtos de dimensões, formatos e propósitos diferentes 
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APLICAÇÕES DO SISTEMA DE EDITORAÇÃO ELETRÔNICA 

 

 

REPRESENTAÇÃO ESCRITA DE IDÉIAS, 

EM TEXTOS DIVERSOS 

REPRESENTAÇÃO ICÔNICA DE IDÉIAS, 

EM IMAGENS DIVERSAS 

 

Livro 

Revista 

Texto de história em quadrinhos 

Materiais informativos (jornal, boletim, 

tablóides) 

Materiais de divulgação e propaganda (aviso, 

anúncio, cartaz, faixa, convite, cartões, catálogo) 

Materiais promocionais (brindes estampados) 

Materiais impressos em geral (folhetos, folders, 

panfletos, prospectos, cupons, filipetas) 

Materiais de correspondência (bilhete, carta, 

memo, fax, telegrama, telex, envelope) 

Materiais timbrados (papel, bloco, aparas, pasta, 

papéis personalizados) 

Documentos empresariais (relatórios, contratos, 

declarações, requerimentos, comunicados) 

Documento-Padrão (formulário-padrão, carta-

padrão) 

Texto de publicações diversas (ficcionais, 

didáticas, oficiais) 

Capas de fitas de vídeo, fitas de áudio, discos de 

vinil, CD de música e de computador 

Receita culinária 

Calendário 

Rótulos e Etiquetas 

Listas de Itens 

Certificado e diploma 

Jogos e passatempos 

 

 

Composição gráfica em geral 

 

Inserção de criações do usuário ou externas: 

          Charge, Tira Cômica, Cartun, Caricatura 

Desenho de diversas naturezas 

Pintura, gravura 

Figuras diversas 

Fotografia 

Partitura musical 

           Plantas, projetos, gráficos 

           Diagramas, esquemas, mapas 

Ícones e telas de aplicativos 

 

Ilustração de: 

Livro 

Revista 

História em Quadrinhos 

Materiais informativos 

Materiais de divulgação e propaganda 

Materiais promocionais 

Materiais impressos em geral 

Materiais de correspondência 

Materiais timbrados 

Documentos empresariais 

Documento-padrão 

Publicações diversas 

Capas de materiais audiovisuais 

Receita culinária 

Calendário 

Rótulos e Etiquestas 

Listas de Itens 

Certificado e diploma 

Jogos e passatempos 
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A EDITORAÇÃO ELETRÔNICA E OS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM 

 

 

As atividades em sistemas de Editoração Eletrônica proporcionam uma ida do todo às partes e 

destas ao todo, mobilizando o processo de análise e síntese, conforme demonstram as ações 

abaixo: 

 “desagregar/agregar” - processo de desconstrução/reconstrução de imagens 

(figuras), para trabalhá-las separadamente, em ações de complementação, 

personalização, transformação. 

 composição em camadas  - os textos e imagens são criados em espaços diferentes, 

isoladamente, sendo depois reunidos, podendo ter superposição de seus elementos. 

 organização em primeiro e segundo planos dos elementos das diversas camadas. 

 criação de partes da publicação com a ajuda de assistente (botão Wizard)  -  a 

preparação das partes “imita” a preparação do todo, tanto de texto quanto de 

imagem, resultando em um produto completo, como a publicação que irá integrar. 

 

O uso do assistente de página tem uma orientação “passo a passo”, com aspectos lógicos que 

mobilizam o raciocínio: 

 criação orientada pelo sistema, oferecendo opções pré-determinadas, nas quais o 

usuário pouco interfere mas se beneficia da sequenciação. 

 organização do raciocínio “passo a passo”, resultando em assimilação intuitiva dos 

recursos do aplicativo. 

 

A diagramação implica em quantificações e operações matemáticas, presentes em várias ações 

do sistema de editoração: 

 trabalho com coordenadas verticais e horizontais. 

 como o recurso de “Zoom” é expresso em percentuais de visualização do espaço, as 

alterações nele são conseguidas pelo aumento do percentual de foco, que aproxima 

o espaço visualizado e a sua diminuição que gera distância. 

 há cálculos acerca de linhas e colunas, de páginas, de medidas. 

 

As diferentes maneiras de se chegar a um mesmo produto ou resultado, proporcionam 

autonomia de criar e de desenvolver a partir de um caminho próprio. 

 cada produto possível de ser criado ou composto no sistema de editoração, oferece 

diferentes caminhos para a sua confecção, apesar de, ao final, estarem constituídos 

das mesmas partes e seções. 

 

A manipulação de objetos por um determinado espaço mobiliza a atividade motora, tanto no 

que se refere à visual como à corporal. 

 benefícios para a acuidade visual/espacial através do uso da régua para a 

distribuição dos elementos no espaço disponível, tendo como referência as margens 

superior, inferior, esquerda, direita e as guias de coluna e de linha.  Também através 

do alinhamento dos elementos. 

 identificação de primeiro e segundo planos. 

 identificação de perspectiva e 3a. dimensão. 

 a reprodução gráfica de objetos reais capacita à transposição de elementos do plano 

concreto para o plano abstrato. 
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 Assim, os estudantes vivenciarão, durante o ano de 1998, a ação de editorar 

eletronicamente suas idéias e pensamentos sobre os temas de seu interesse, que serão 

formatados como produtos de comunicação a serem expostos ao final do período de trabalho, 

conforme abaixo: 

 

Segmento de 1
a
 a 6

 a
 série  -  Geração de vários produtos no 1

 o
 semestre, a serem 

apresentados na “Mostra Diversificada”.  No 2
 o

 semestre haverá a confecção de 

História em Quadrinhos, de Desenho Animado e de Folhas de Notícias, para 

montagem da Gibiteca, da Cinemateca e de uma Banca de Notícias, que comporão o 

evento “Informática-ação”, ao final do ano. 

 

Segmento de 7
 a

 série a 3
 o

 ano  -   Geração de vários produtos no 1
o
 semestre, a 

serem apresentados  na “Mostra Diversificada”.  No 2
 o

 semestre serão realizados 

Catálogos, Folhetos e Boletim Informativo, com exibição na Banca Informativa do 

evento “Informática-ação”, ao final do ano. 

 

 A equipe pedagógica gostaria de manifestar sua expectativa de que esta proposta 

educacional atinja seus objetivos, proporcionando uma experiência enriquecedora ao 

estudante e acrescentando novos conhecimentos e experiências à toda a comunidade escolar. 

 

 

 

 

 

 

 


