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Introdvção

A constotoçoo de que "os quortos dos crionços fse] opresentom 1...] como ombienïes tecnoló-
gicos de ponto, sobretudo dominodos pelos ecrõs, pelo orticuloçõo e pelo convergêncio entre
meios" (Rebelo, et ol., 2008, p. 15ó) refere-se ò reolidode Porlugueso, ontes oindo de o progromo
"e-escolinhos" ter levodo computodores Mogolhões o cerco de 200 mil fomílioslsem quolquer
compuÌodor nos respectivos hobitoções. No correspondente estudo, os outores indicovom tombém
o existêncio de computodores em l5% dos quortos dos crionços com menos de 5 onos e que
"cerco de 40% dos pois dos crionços em idode escolor considero[vo] esso oquisiçõo." De referir,

oindo, serem "os pois de crionços mois novos [com] moior interesse [...] urn equipor os quodos
dos filhos com Internet" (Rebelo, er ol., 2008, p. 155).

Com efeiÌo, se nos opoiormos nos nossos próprios observoções e vivêncios, muito di{icilmente
podemos ignoror o otroçõo de crionços e iovens pelos computodores, pelos consolos de iogos,
pelos telemóveis e pelos dispositivos ofins que nos proporcionom formo de ocesso ò informoçõo
ou que nos suportom diversos formos de entretenimento e de comunicoçõo. E, se otentos oo que
nos rodeio, regulormenÌe nos opercebemos de como esso reolidode couso olgumo esTronnezo,
por vezes perplexidode, o olguns pois e pro{essores2 e o muiÌos de geroções menos iovens. Nesto
coniunïuro, muiÌo distinÌo de reolidodes possodos, tolvez se ïorne inúïil questionor se hó ou nõo
um lugor poro os TIC no vido de crionços e lovens; muitos dos crionços e jovens de hoie, oindo
ontes de terem o seu perfil numo rede sociol ou o seu endereço pessool de correio eleïrónico
ou oté o seu ielemóvel, ió tiverom umo suo ecogrofio pré-notol distribuído pelos progenitores
otrovés do lnternet. A pois, o professores e o responsóveis em gerol interessoró porventuro esiudor
e corocterizor tol conjunturo, compreendê-lo e, de modo consequente, equilibrodo e soudóvel,
imoginor e desenhor otitudes, medidos, inicioÌivos e oÌividodes que tornem possível umo odequodo
convivêncio de todos com os tecnologios que nós próprios criomos. Estes ossunÌos tombém dìzem
respeito òs crionços com necessidodes educotivos especiois (NEE) e o todos os que podem ter
olgumo responsobilidode no processo que ïorno possível o respeilo pelos seus direilos e o conse-
quenle desenvolvimento de umo prótico inclusivo.

Neste texto pretendo ossinolor o relevôncio dos TIC no vido dos crionços, de Ìodos os crionços,
incluindo os que, pelos suos corocïerísticos pessoois individuoìs, possom Ìer de sentir sotisfeÌto
olgumo NEE. Começorei por Ìentor corocterizor essos iecnologios que podem ïer olgumo presenço
no vido dos crionços e procurorei, em seguido, onolisor o ligoçõo enïre o desenvolvimento dessos
tecnologios e o emergêncio de novos porodigmos educocionois. Posteriormente, e com bose em
investigoçõo educocionol conduzido por professores especiolizodos no ômbito de proietos de
mesirodo em cuio processo de supervisõo estive otivomente envolvido, onolisorei olguns cosos de
esïudo do poïenciol dos TIC em contexïos de educoçõo especiol. A portir doí, procurorei identificor
quesÌões emergentes poro que, consciente do noturezo dìnômico do sociedode, do ciêncio e do
tecnologio, se posso concretizor umo vido inclusivo de Ìodos os crioncos em contexÌos de desenvol-
vimento pessool e sociol hormonìoso, soudóvel e equilibrodo.

I EsÌo inÍormoçôo Íoi-me fornecido por um dos ouiores de um esludo sobre o introduçõo do compuïodor Mogolhões.

2 Nesle lexlo poderei Ìombém ulilizqr o lermo "educodores" poro me reíerir o Poìs e Móes, o encorregodos de educoçõo e professores
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Desenvolvo este trobolho o portir do minho experiêncio pessool de docêncio, invesiigoçõo e supervisõo de
investìgcçõo, mois de duos décodos opós ter ouvido folor desse conceito quose ficcionol dos "computo-
À^"o. .^ oÀ".n-ãn't'troÌo-se de umo vivêncìo profissionol integrodo no minho instituìçõo, no perspetivo
de que o Universidode do Minho, como refiro iuntomente com o Professor Bento Silvo (8. Silvo & Osórro,
2009) "contìnu[e] o desempenhor um popel único no desenvolvimento do estudo do reloçoo dos TIC no
Educoçoo" (p.2q).Foço-o com o mesmo curiosidode e enïusìosmo de sempre, dodo o contínuo opore-
cimento de novos tecnologios. Aliós, olém dos produtos resultontes do otividode de proieïos como os
do Ydreoms3 e do inovodoro inicioÌivo Portugueso de possibilitor o lodos os cricnços o seu computodor
Mogolhões, temos moìs exemplos de excitontes novidodes. Meromente o tíÌulo de exemplo, Pronov MisÌry,
que se opresento como "desigineer", propõea um disposiïivo "mouseless": "on ìnvisible computer mouse
Ìhot provides the fomiliority of interocÌion of o physicol mouse withouï octuolly needing o reol hordwore
mouse". Por suo vezt o indústrio dos concertos de Verõo oferece "polcos vìrÌuois"5 com umo tecnologio
boseodo no uso de hologromos em lrês dìmensões e em ïomonho reol. Equocionor como essos e ouÌros
novidodes tecnológìcos poderõo inïerogìr connosco, especiolmente com os mois novos, sõo certomente
motivos poro conÌinuor este percurso com renovodo vigor.

TIC com potenciql educstivo

Tol como verifiquei (Osório, 1997), no coso do telemótico poro o educoçôo dos professores, o Professoro
Altino Romos pôde comprovor oprofundodomente (Romos, 2005) o volio dos TIC no processo educoiivo
dos crionços, ossìm como outros invesÌigodores e outores vêm confirmondo. Anolisemos ogoro quois sõo
essos tecnologios que proporcionom condiçÕes de utilizoçoo educotivo e, tombém, os tecnologios que
podem estor no bose do desenvolvimento ou emergêncio de novos ombientes ou situoções educotivos.

Tecnologios que proporcionom condiçóes de uÍilizoçõo educotivo

As TIC incluem ferromentos copozes de nos permiïir o ediçõo de texto, de som, de imogem fixo e/ou
onimodo ou vídeo, ossim como nos proporcionom o possibìlidode de desenvolver norrotivos digitois ou
percursos informocionois sequenciois ou hìpertexÌuois. Selecionondo os ferromenïos odequodos, dispomos
de recursos poro conceber e desenvolver norrotivos ou ombientes comunicocionois em modo hìpertexto
ou em formoto multimédio ou, tombém, no combinoçõo destes últimos numo expressõo hipermédio.

3 Ver http://wwwydreoms.com/#/en/pro jects/museumsleorning/

a Ver hitp://www. pronovmisiry.com/
s Ver, por exem plo, http :/,/www.opti m usq ive.com/noÌicios/38

Grupo
de lecnologios Descriçõo Exemplo de sislemos

ou progrqmqs

Equipomenlos Equipomento físico poro ufìlizoçõo fixo em coso ou no escolo,
ou equìpomenÌo móvel poro uso em quolquer lugor.

Computodores pessoois,

com putodores porlóteis, telemóveis,
consolos, mp3, mp4, ìPod, comero
dìgitol, grovodores óudio e vídeo

Sisfemqs
operolivos

Coniunto de progromos de interfoce entre o eqlipomento e o
uliììzodor, essencìois poro o correlo funcionomento e utilidode
do eouìoomenio.

Windows, Moc OS, Linux

(continuo)
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Processqdores
de lexlo, som,
imogem
e multimédiq

Progromos de ediçõo, Ìrolomenlo e orgonizoçõo de grondes
quontìdodes de inÍormoçÒo, de ocordo com os necessidodes
e cs orientoções do ulilizodor.

NoÍePod, Wrìte, Word; Sound
Forge, Au docily ; Po ì nt, PoinÍShop,
TuxPoìnt; PhoioShop, Photo Filtre;

Corel Drow; inDesign; MovìeMoker

Edifores web Progromos de edìqõo de inÍormocõo difundível pelo InÌerne1
FrontPoge, DreomWeover,
. t,^t

Trolomenlo
quolifolivo
de dqdos

Progromos específicos e especiolizodos poro lroiomento cieniíÍico
de dodos em ìnvestìgoçõo quo ìlotivo.

NVivo, AtlosIi

Folhqs
de cólculo
e Pqcotês
estqlísticos

Progromos poro ormozenomenlo e lrolomenÌo de grondes volumes
de dodos numéricos.

Excei, SPSS, Co/c

Sislemqs
de gesfõo
de boses
de dodos

P'ogromos específicos poro o ormozenomento e consulto, de
ocordo com os necessidodes do utìlizodor, de grondes volumes
de dodos de ouolouer noÌurezo.

Arrpçc í)ncnRn<c

Acesso
o informoçóo

Reposi-óríos de nro'.'loçoo ou neios de dir.rsoo de inrornoçÒo
do moìs vorìodo dimensÕo.

lmprenso online, rede telefónico
móvel, ródio e televísÕo online, web

Comunicqçõo
AnlìrnrÃac lalamÁlirnc a Àa rnm' ,nirae ãa moÀinÀn ô^r .^môrr-

tcdor.

Correio ele+rónìro ron{er$p6iq

por compulodor, chor, VOIP
vid eoco nfe rê n cio

Plqlqformos
e comunidqdes
virtuqis

Ambienies ooÌenciolmenÌe reservodos e suscelíveis de serem cosÌu-
mizodos poro o"'noze.ro' irÍo'nroçoo e de preperçiono'en' corìu-
nìcoçóo entre os porticiponies.

focebook, MySpoce; Mooote,
Blo ckBoo rd, F LE, Cl o rol ì ne

Ambienles
de progromoçõo
e sislemos
de oulor

Linguogens ou ombientes muito oberlos, suscelíveÍs de serem
progromodos com nívels dìversiíÌcodos de dificuldode, implicondo
competéncios de progromoçoo.

r^^^ T^^rD^^t. tr1^.L c^ueok,Lvvvt tvvtuev N/ r íu)1rl Jv

Scroich

Progromos
e iogos

Obros de quolquer noturezo. Ìendenciolmente fecnooos e ossu-
mindo um porodìgmo consumisto, concebidos poro educoçóo,
enÌrelenimento ou eduÍoinmenl. com diversiÍìcodos níveis de inle-
roçÕo com o utilÌzodor.

Dicionórìos, encìclopédios, tílulos
em CD, em DVD, em "pen",
no web

Reolidode
virluol Ambienies e simulodores ïridimensìonois, imersìvos, inïeroÌivos.

SisÌemos hologróficos, Second Life,

Hobbo Hotel, Formville

Aiudos lécnicqs
e periÍéricos
especiolizodos

Fnr innmentnq nori{orirnç o nnlienrÃac r' 'l^^.o. n" ocnae i[,rnc n 'a
em {unçoo de sitr,oçoes (pessoois) especííicos pooem desempe-
-hcr um popel íundomen ol .ro ocesso de todos ò ìnformoçoo e

ò comunÌcoçõo.

lovcticLc leelnc]n< r]e ranrciïn<

écrons tócÌeis e interoÌivos,
mesos digitolizodoros, Sìsiemos
Aurrento-ìvos de Co'nunicoçòo

Quodro I - Esboço de sisÍemotizoçõo de ferromentos TIC

:oniinuoçoo)

Umo tenlotivo de sisïemoÌizoçõo dos ferromentos TIC de que podemos dispor em coso, no escolo ou
no trobolho, levou-me o propor umo orgonizoçõo dessos ferromenlos como o que consto do Quodro I .

Devo ossÌnolor, contudo, que esÌo é umo orgonizoçõo possível/ susceïível de ter muitos formuloções. Mo s

ìmportonte do que ser exoustivo no listogem dos iecnologios dìsponíveis e mois relevonte do que olconçor
umo toxonomio que orgonize o voriedode de tecnologios existenles, tolvez seio mois odequodo e útìl
sublinhor esso diversìdode e o multiplicidode (quose infinito?) de funções possíveìs.



Tecnologios que proporcionqm novos e emergentes qmbientes educqtivos

//F^^,,^^+^ Ài^-,,-^^LIrquuÍìr(-) urscurso e tecnologio, os TIC operom Ìronsformoções sobre o presenço sociol e sobre o
presenço cognitìvo e, enquonto serviços, elos operom trons{ormoções sobre o presenço cognitivo e sobre
o presenço de ensino" Domósio (2007, p. 331). E, como refiro iunlomente com o Pro{essor Poulo Dios
(Osorio & Dios,2008), tecnologios emergentes como reolÌdode oumentodo, robótico ou computoçoo
móvel, poro citor olguns exemplos, "vêm proporcionondo ombientes ìmersivos, corocterizodos pelo suo
interotividode, focilitooores oe cooperoçoo, promoÌores de coloboroçõo, proporcionondo comunidades
o que podemos perlencer e em que podemos porlicipor, independentemente do horo e do locol em que
nos encontremos" (p 5) Estes ombientes "poderoo contribui" poro o renovoçõo conceptuol do educoçõo,
Íovorecendo o integroçõo dos domínios informois dos próticcs socioìs e culÌurois no oprendizogem formol,
otrovés do oproxìmoçõo do consïruçõo do conhecimento escolor oos espoços de produçoo e oplicoçõo
profissionol" (p 5).

A reolidode oumentodo (RA/AR), especìolmente se ossociodo com outros ferromentos/oplicoçoes, opre-
senïo curiosos possibilidodes. Por exemplo, Dunleovy, Dede e Mìlchell (2009, p. /) opresentom um
esÌudo em que "teochers ond sÌudents reporied ïhoï the technology-medioted norrotive ond the ìnteroctive,
situoled, colloboroÍive problem solving offordonces oÍ the AR sìmulotion were highly engoging, especiorry
omong students who hod previously presented behoviorol ond ocodemic chollenges for Ìhe teochers".
Noutro experiêncio, Liu, Ton e Chu (2009, p. I /3) ofirmom que o seu trobolho "demonstrotes Ìhoi
RFIDó ond AR technologìes provide museum-like leorning experiences in coniext-owore, immersive, ond
ubiquitous leorning octivities".

Definindo robolico móvel como um compo inÌerdisciplinor noturolmente opelotivo poro os mois novos,
"both becouse of iïs cleor ond dìsïinct reloÌionship to science fiction ond olso becouse it usuolly moteriolizes
into something they con see, touch, ond intercci with directly" Jimenez Joioo, Brovo e Bocco Cortes 2A10,
^ RR\ nnraconrnm ^tividodes imoginotivos em torno de um espoço de experimentoçõo lúdico com robó-Y ""l
tico. Em linho com perceções que ió conhecíomos do nosso reolidode - cf. por exemplo, Fernondes,
Fermé e Oliveìro (2008) e Ribeiro, Coutinho e Costo (2008) , estomos em presenço de umo opelotrvo
e muito rico óreo de desenvolvimento do exploroçõo do poÍenciol educotìvo dos TlC.

A compuloçõo móvel tombém oferece oplicoções olicionÌes. De entre diversos exemplos ió descritos no
literoturo, soliento Dovis (20ì0), que reflete sobre o uso de "mobile computìng devices for educoïionol
purposes ìn Africo". Porque se troto de umo tecnologio que estó verdodeiromenÍe disponível e é compo-
tível com o "normol" funcionomento de umo escolo Porlugueso de hoie, ilustro o suo oplicoçõo otrovés
de Mouro e Corvolho (2008), que onolisom os implìcoçÕes desso tecnologio no oprendizogem ìndividuol
e coloboroïivo e no otitude dos olunos peronte o escolo.

Com estes três exemplos ocenÌuo-se o voriedode de possibilidodes tecnológicos presenÌes no vido dos
crionços, ossìm como nos interrogomos sobre como melhor lìdor com o impocro que possom cousqr,
especiolmente no processo educotivo. Entretonto, e no sequêncio desso linho de pensomento, quesiro-
nomo-nos sobre evenïuois consequêncios desso interoçõo: hoveró mudonços significotìvos no processo
ed ucoÌìvo?

Novos po'ro,digmos educdcionois

Procurorei ogoro onolisor o ligoçõo entre os desenvolvimentos tecnologicos que referi e os necessidooes
educoiivos de Ìodos os crionços e iovens que fczem porïe desso geroçoo do ero digitol. A profusoo de

ó RF D Rodìo-Frequency Dentìíicotion



experiêncios vividos pelos mois novos ontes mesmo de entrorem no escolo e o seu conïocto mois ou
menos olorgodo com tecnologios diversos e esÌimulonÌes como os que exemplifiquei, colocom oos educo-
dores desofios novos que, sem grondes pretensoes de sìstemotizoçõo, se Ìorno necessório ideniificor.
No ero do digitol, foz sentido que o escolo proporcione o compreensÕo desse novo mundo, dos suos
tecnologios e do suo culturo, onolisondo o suo origem, compreendendo o seu desenvolvimento desde o
porodigmo onológìco. Reconhecer que o lìvro foi umo imporlonte oquìsiçõo do humonidode seró sempre
relevonte e ìlusïrotivo do suo gronde copocidode inventìvo, mos tolvez seio necessório odmitir o suo subs-
ïiluiçõo, mesmo que só como exercício ocodémico.

Com o {ocilidode de ocesso ò informoçõo proporcionodo pelos TlC, o porodigmo ïronsmissivo cede
ugor o umo educoçõo mois cenÌrodo em oprendizogens significotivos e no construçõo do conhecimento.
Neste novo contexto, hó novos dìmensões o consìderor. Posso o referir e corocterizor olgumos dessos
dimensões.

Diversidode e helerogeneidode - Poro pessoos com corocierísticos e experiêncìos diversos, serôo
necessórìos experiêncìos e oÌividodes educoïivos diversos; poro grupos heterogéneos, serõo necessórios
pctrntóninc rê.rrrqôq c otivi,^lndcc nrrc resneilem n heÌeroneneidode e os necessidodes de codo indivíououJ,rvrvv'vJ/

dentro do grupo. lsio mesmo é possível com os crionços: lversen e Brodersen (2008) propoem que os
rrianrnc ^^Ào- o devem ser envolvidos no design do tecnologio que se lhes desïìno e Sugerem um

método (BRIDGE) poro o efeito; por suo vez, Reod (2008) opresenÌo o "Fun Toolkit (v3)", um instrumenlo
de opoio o recolho de opìnioes de crionços sobre tecnologios.

Emboro estejo hó muito estobelecido o direito de codo pessoo o umo educoçõo personolizodo, no ero
l;^ì+^l aqqa liraìra gonho simulÌoneomenÌe mois necessidode e mois possibilidodes: moìs diversidode".Y,,".
'ã(1ttlr mniç nlcnrÂ., o ccrdo nessoo: mois e melhor tecnolooio e mois e melhor conhecimenio o{erecemv/ | | rvrr

mois e melhores possibilidodes de oïender o codo um/o.

Metodologios oiivos e porticipotivos As ferromenÌos de que dispomos poro oceder e poro trobolhor
rnformoçÕo em diferentes formoÌos e suportes (lexto, som, imogem fixo e onìmodo, mulÌimédio, hiper-

-Á.1;^\ Ào-.^-^ o disseminoçõo de computodores pelos escolos e pelos olunos e o ocesso indivi-I rvvrvil/

d,-'ol7 oo compuÌodor por porle de crionços que võo inicior o seu percurso escolor formol, vêm {ornecer
olgumos dos condições necessórìos ò concretizoçôo de meiodologios educotivos oÌivos e porticipotivos.
Anesor de n srro nróiico oindo esior longe de ser umo reolidodeB generolìzodo, o imporiôncio desse Ìipo,,Yvev'

de metodologìos hó muito que estovo consogrodo. Contudo, o oprendizogem beneficio desso compo-
nente e os TIC disponíveìs poro o processo educoïivo podem osseguró-los.

Cooperoçóo e coloboroçóo - As ferromenÌos comunicocionois otuolmenie disponíveis, os redes socioÌs
do chomodo web 2.0 e os plotoformos de e-leorning vêm oferecer os condições necessórios oo desenvol-
vimenÌo de comunìdodes virtuois que podem reolmenÌe funcionor. Estes novos ombientes podem propor-
cionor condições de cooperoçoo e de coloboroçoo, no senïido em que sõo os exÌremos de um conÌinuum
no quol "cooperotion would represent o highly orgonised leorning process, while coloboroïion would be
o leorning process corried ouÌ under Ìhe responsibility of Ìhe troinee" (Meirinhos & Osório, 2007, p. 567).
Como proÍusomenïe demonslro Mirondo-Pinto (2009), umo simples ploÌoformo Moodlee osseguro umo
verdodeiro comunidode de próÌico ooro milhores de educodoros de infôncio de mois de umo dezeno de

ooíses I bero-Americo nos.

Apesor de hover pouco inÍormoçoo sobre o impocio dessos "po íilcos" nos resuliodos ocodémicos e de se rec omorem esludos cusïo-bene{ício, ver docu-e--::i:
no ômbiio do con{erênciq iniernocionol sobre "l 'to-l computing in educoïion" (Vieno, Fevereìro de 20ì 0) em www.bi dung.ol/nml-conference20l 0

q^h'. -.t- ^.."nta naÀ-.^. +l consuhor um odigo de Bryderup, Lorson e QuÌsgoord Treniel que onolisom o obseruoçoo, no Dinomorco, de que cs :':'::::-::
"when usìng ICT ln ihelr feoching, it wos mqÌn y re oied io qctiviÌies wiihin the Ìrodltionol porodigm".

Ver h1ïp://www.orcocomum. pi



Conectivismo - Verificondo que "the field of educotion hos been slow to recognize both the impoct of new

leorning iools ond the environmenlol chonges in whot iÌ meons to leorn", Siemens (2004)10 opresento o
conceìto de coneclivismo como "o model of leorning Ìhot ocknowledges the tectonic shifts in socìeÌy where
leorning ìs no longer on inïernol, individuolistic octiviÌy", sugerindo que "provides insight inlo leorning skills

ond tosks needed for leorners Ìo flourish ìn o diqiïol ero".

Aprender oo ensinor- Jó em "MindsÌorms" Seymour Poperl (1980) se referio ò MoÌelôndioll, esse "pois"
onde se podio noiurolmente oprender MoÌemótico. A ideio de promover oprendizogens no processo de

ensinor o torlorugo hó vórios décodos que inspiro olguns professores que descrevem exemplos curiosos,
Ìnteressontes e enÌusiósïicos e, o título de exemplo, reÍiro olgumos "obros" que oiudei o desenvolver: os

"moinhos do Abelheiro" de Armondo Henriques (2002), o "ponte do Logoncinho" por Poulo Corvolho
12nn5\ ^. "olo-o^+os do roncho folclórico" por CrisÌìno Mìrondo (2008). ConÌudo, o generolizoçõo do\Lvvvtt vJ

exploroçõo do {ilosofio educotivo Logo sempre {icou muito longe do reolidode. Emergem ogoro novos
possibilidodes, ossentes no mesmo porodigmo, que clomom o otençoo dos educodores. Ambientes intero-
tivos, multimédio e Íocilmente ocessíveis, como é o coso do Squeok ou do Scrotch, Ìêm proporcionodo
experiêncios que nõo podem ser ignorodos. Novomente com bose no experiêncio, refiro olguns exemplos,
olém de todo o inÍormoçõo que pode ser enconÌrodo no Squeoklôndiol2: os projectos consÌruídos em

'Árinc o.li.Ão" .ì^ P,llqus Avenïuros Digìïoìs (Volente & Osorio, 2009) e os trobolhos de mesïrodo de
Libônio Silvo (1. Silvo,2009) e de AnÌonio Pinto (Pinio,20l0).

Análise de cqsos

A nrpqcnrn dnc Tla no vido dos crionços com NEE é codo vez mois frequente, tolvez seio muito neces-

sório e ió é seguro ofirmor-se que é obsolutomente indìspensóvel em muitos situoções. Exemplifico o
conÌeúdo do ofìrmoçõo onterior com bose em investigoçõo educocionol conduzido por professores espe-
ciolizodos, no ômbito dos seus proietos de mestrodo; ossim, onoiisorei olguns cosos de esÌudo do polen-
ciol dos TIC em contexÌos de educoçõo especiol. De formo muito resumido:

i) idenÌificorei o coso em estudo;

ii) definirei o suo unìdode de onólise;

iii) descrevereì o Ìecnologio explorodo;

iu) ilustroreì o(s) resultodo(s) olconçodo(s);

v) sìnïetizorei os descobertos reolizodos.

Procuro, deslo formo, fornecer oos leitores o informcçõo ìndispensóvel poro suportor o mensogem que
pretendo Ìronsmitir, mos tol nõo involido o interesse que posso hover no consulto dos trobolhos que sõo
referidos.

RoboÍs de solo, educoçõo pré-escolor e problemqs molores

Este esïudo de coso foi conduzìdo por Susono Exposto Alves, no ômbito do Mestrodo em Estudos do

Crionço Ensino e Aprendizogem do Mcïemotico (Universidode do Minho); o portir de Alves (2007),
o coso ooresento os seouintes corocterísïicos:

r0 Ver htlp://www.e eornspoce.org,/Adlcles/connectivism.hlm

Noo re es-ou o re{e.i oo - r^ic,p o Bros le ro do es odo do Doro^o.

l2 Ver http://www.squeoklondio.pt/



Delimitoçóo do cqso

Estudo sobre o utilizoçõo do tortorugo de solo Roomer, por um
duos com 5 onos de idode, em contexÌo de iordim-de-iníôncìo,
problemos motores), decorrentes de hipermobllidode orticulor
-Donlos, que registovo reduzido ossiduidode, ojém de inconstonle

grupo de quoiro crionços com 4 onos e
incluindo Pedro, umo crionço com NEE
corocierístico do síndrome de Helhers-
porlicipoçõo e integroçõo nos otividodes.

Unidade de onólise

ntegroçõo do linguogem LoGo no educoçõo pré-escolor inclusivo.

Tecnologia exptoÍo'dcr

Tortorugo de solo Roomet progromóvel com odoptoçôo do linguogem Logo, ossumido como sofÌwore
de quolidode, oberto, boseodo no interoctividode, susceÌível de proporcionor oprendizogem ìnteroïivo.
A lortorugo foi integrodo nos otìvìdodes como um obiecto "poro pensor com" (cf. PopeÁ (1gBO)), que
:onolizo o noturol curiosidode do crionço e poiencio os suos optidões poro exploror, descobrÌr e construir
c portir do suo próprio experiêncio.

Resultodos orconçodos

Forom constoïodos vórios potenciolidodes no uÌilizoçõo do linguogem Logo o por com ossinolóvel empotio
dcs crionços reloÌivomenie oo robot pedogógico, quer pelos suos coroclerÍslicos visíveis (formo, cor,
expressÕo), quer pelo feedbock imedioto e precìso no sequêncio dos instruçóes dodos pelos crionços.
Estos novidodes no processo educolivo do grupo estudodo constiïuírom o motivoçÕo principol porã o
Pedro (que veìo o revelor um nível cogniiivo oÌé oí desconhecido) oumentor considerovelmente o suo
{requêncio do iordim-de-in{ôncio e o desenvolver o seu nível de porticipoçõo nos oÌividodes.

Descoberf ds reo,lizo d ds

C uso do linguogem LOGO tem poienciolidodes nos oprendizogens dos crionços, moiivodos pelo desofio
e pelo copocidode de resolver problemos, permitindo-lhes umo moior estruturoçõo do pensomenïo, num
climo noïurol, de envolvimenio e inclusivo.

TIC e educoçáo bósicq de crionço com porolisio cerebrol

Este esludo de coso foi conduzido por Beotriz Mouro no ômbifo do Meslrodo em
- Dificuldodes de Aprendizogem (Universidode do Minho); o porlir de Mouro (2OOó)13
onolisodos opresento os seguintes corocterísÌicos:

Delimitoçóo do coso

Ano, menÌno com sete onos com umo hemiplegio direito espóslico de grou severo e umo dÌsortrio iguoi-
mente severo, com consequente otroso no linguogem, frequentondo o 2.o ono de escoloridode.

r BeotrizMourohovioiódodo,onleriormenle,umosslnolóve contributoporooinvesiigoçõonoóreodosïlCnoEducoçõoEspeciol,opósleresludoCc::-:,_-::
domenle o inlroduçôo de um Sislemo Aumenloiivo de ComunÌcoçoo no coso do Hugo (cí. Mouro (ì999)).

Educoçõo Especiol

, um dos oiïo cosos



Unidade de anúlise

Uso de tecnologios de opoio por olunos do escoloridode bósico com porolìsìo cerebrol.

Tecnologia explorada

Ônar^rÃ^ "l^ -^-1u1odor oÌrovés do comuÌodor de pressõo Swifch E/ipse, como olternotivo oo roto e
oo ïeclodo, otivodo com o mõo esquerdo; ocesso o progromos de desenho, oo processodor de iexro,
o iogos e outros oplìcoções, oÌrovés do emulodor Ke:nx, pelo sisiemo de vorrimento (incluìndo quodro
de vorrìmento poro escrever, quodro com olgorismos e vórios quodros de comunicoçõo com símbolos).

Resultodos olconçodos

Nõo obsÌonte inúmeros controrìedodes, no coso do Ano, os TIC desempenhorom popel relevonïe no
dese"volvimento dos suos copocidodes (psicomoioros, expressivos, criotivos ou de sociolizoçoo), no
Cesenvolvimento do outonomio e no desenvolvìmento do comunicocoo.

Descoberf as realiza das

Os.c':ooos croblen"os ìdenïiÍicodos (explícìïo ou implicitomenÌe) resullorom do inexistêncio de um
c'ocessc cje"'dc-enïe p oneodo e esÌruiurodo de intervençoo, osseguronoo o escrorecimenlo, o formoçõo
e o implÌcoçoo de ïodos os inïervenìenies no seu processo educotivo.

computodor Mogolhóes, fluêncio dq leituro de crionço com dislexiq

Este estudo de coso foi conduzido por Filìpo Portelo Aroúio no ômbito do Mestrodo em Estudos do
Crionço - Tecnologios de InÍormoçõo e Comunìcoçõo (Universidode do Minho); o portìr de Aroúio
(2009), o coso opresento os seguintes corocterísticos:

Delimitoçóo do coso

Joõo, oluno do 3.o ono de escoloridode, com di{iculdodes no óreo do Línguo Portugueso e nos compodo-
mpnïnq cnrìnìq nnra5g6tqpio um ofostomento elevodo, em lermos de oproveiiomenÌo, reloïivomente ò
médio do turmo, diognoslicodo com umo dificuldode de oprendizogem específico (Dislexio/Disortogrofio),
ocomponhodo em otividodes individuois por professoro de opoio.

Unidode de análise

Desenvolvimento do fluêncio do leiluro, com suporle em progromos funcionondo no computodor portóÌil
Mogolhões.

Tecnologid explorodcr

Utilizoçoo do computodor Mogolhõesla de formo intensivo e
torefos de consciêncio fonológico e iogos de desenvolvimenÌo

sistemótico no leituro, produçõo de textos,
do loterolidode e orientocõo espocìol. Estos

I Porq q orgonizoçóo e concreïizoçôo dos estrotégios Íorom uïilÌzodos os progromos Microso{i Power Poinl, Vy'ord e Poìnï; no montogem dos imogens gróficos
utilizou-se o Adobe PhoÌoshop.



:'Ìvidodes ïiverom em visto o
-:cessório poro o reolizoçõo
:'ofessor de oooio educotivo.

supressõo/reduçõo dos dificuldodes do oluno e o promoçõo do outonomio
de otividodes no solo de oulo nos períodos de trobolho sem o ouxílio do

Resulfqdos olconçodos

Centificodos vontogens ossociodos ò utilizoçõo do computodor Mogolhões no oplicoçõo do progromo
30ro o oquisiçõo do fluêncio do leituro, pois os resultodos forom bostonte posiiivos, umo vez que o oluno
:iingiu o obietivo específico que se propôs e simulioneomente mernorou os seus resultodos ocodémìcos.

Descoberf as realizadas

^^- 
^ "+ll;-^-a^ À.lurr u uililzuLue uo compuiodor Mogolhões, o Joõo sentìu que tinho olgo de posiïivo em reloçõo oos

:clegos, os quois deixorom de ver o Apoio Educotivo de umo formo negotìvo; com estes desenvolvi-
renlos e com o odmiroçõo e o entusiosmo dos olunos regisrou-se otgumo pressÕo poro que os proÍes-
.ores do escolo promovessem o uso, pelos olunos, dos respeÌìvos compuiodores individuoìs.

TIC e educoçõo bósicq de crionço com Atqxio

-sïe estudo de coso foi conduzido por Ano Tereso Lobo
:o Crionço - Tecnologios de Informoçõo e Comunicoçõo
20,ì0) o coso opresento os seguinïes corocterísticos:

Delimitação do coso

Oliveiro no ômbito do Mestrodo em Esiuqos
(Universidode do Minho); o porlir de Oliveiro

3io, crionço com l2 onos, porlodoro de Aïoxio, ÍrequenÌondo umo Unidode de Apoio Especiolizodo ò
^"4ultideficiêncio; o dìferenço significotivo entre o suc copocidode de compreensõo do linguogem e o suo
:opocidode de expressõo suscitorom o necessidode de introduçoo de um meìo de comunicoçõo oumen-
-oïivo e olternotivo; no intervençoo reolizodo forom explorodos vórios oplicoções instolodos num compu-
-odor porlóiil.

Unidsde de onúlise

Exploroçõo do potenciol educotivo dos TIC no processo educotivo de crionço com Atoxio.

Tecnologio explorodcr

Computodor portótil equipodo com sintelizodor de voz, processodor de texto, editores de pinturo e jogos
vórios.

Resulfodos ofconçodos

Além de registor melhor e mois rópido compreensôo dos inïeroções comunìcoÌivos, o Bìo monteve-se
mois ïempo em otividode. Verificou-se ter sido proporcionodo ò oluno umo educocõo diferenciodo e



oproprìodo, com otividodes orgonizodos de {ormo conÌínuo
motivodoros poro o seu desenvolvimenÌo globol.

frequenïe, com sìtuoçoes deso{iontes e

Descoberfo s realizodss

Possibilitor oos olunos com NEE o ocesso òs novos Ìecnologios é determinonte poro o equidode e quoli-
dode de umo oçõo educoÌivo inclusivo.

Reflexõo

Alicerçodo nos resultodos do invesÌigoçõo no óreo dos TIC no educoçõo, nos níveis nocionol e interno-
cionol, poro os quois tombém ïem contrìbuído o comunidode estobelecido em Porlugol desde os Ìempos
do Proieto MINERVA, creio poder ofirmor o relevôncio de um conÌinuodo e cuidodo desenvolvimenÌo
desto óreo, foce ò suo complexidode, considerondo os desofios que os TIC colocom no vido dos crionços
e dos respetivos fomílìos e tendo consciêncio do suo novidode e iuventude. E que dodos do Instituto
Nocionol de EstotísÌico, poro o reolidode portugueso, indicom que quose todos os Portugueses dos l0
oos l5 onos usom o compuÌodor e que nos úlÌimos onos cresceu o número dos que ocedem ò InÌerneÌ,
sobretudo o porlir de coso (1NE,2009). Ou seio, tudo se encominho poro o desoporecimenÌo do indi-
codor que ossinolovo um nível de ocesso ò Internet sempre mois boixo do que o ocesso oo compuïodor:
é expectóvel poro breve que o posse de um computodor signifique, tombém, ocesso ò Iniernet. EntretonÌo,
opesor de Ìodos os perìpécios por que tem possodo o produçõo, distribuiçoo e ulilizoçõo do Mogolhões,
esió próximo umo coniunturo em que os crionços em idode escolor võo oprender o escrever oo mesmo
ïempo que võo poder operor o seu próprio computodor porÌótil. E, sem esquecer os coutelos onterior-
menÌe referidos, dispomos de evidêncio de que o ocesso o computodores no modolidode ì:1, ossegu-
rodos os necessórios mudonços, oiudo o crior os condições poro oprendizogens mois ricos - ver Holcomb
(2009) e Freimon, Beouchomp, Bloin, Lireiie-Piire e Fournier (2010). Ao dispor dos equipomenÌos que
focilitom o codo oluno o desenvolvimento do seu percurso educoïivo, iombém ficomos mois próximos
de poder compreender melhor co'r1o oprendem os crionços. Esso possibìlidode, como sugere Popert num
texÌo sobre PiogeÌ, ïem gronde olconce: "looking corefully ot how knowledge develops in children will
elucidote the noture o{ knowledge in generol" (Popert, 1999).

Voltondo oos estudos de coso resumidomenie opresentodos e onolisodos no secçõo onÌerior, e tendo
consciêncio do que pode significor o posse individuol de um compuÌodor porlótil por Ìodos os crionços,
.'oi^ ^^"1o. n{i.^n" ser impossível pensormos no educoçôo do umo crionço sem que contemplemos o

funçõo que um computodor pode ter nesse processo.

Verìfiquemos oue:

r dispomos de umo ossinolóvel voriedode de tecnologios que podem ïer umo funçõo imprescin-
dível, determinonte oté, em diversíssimos condiçóes;

r sobemos de cosos estudodos de exploroçõo do potenciol dos iecnologios nos diversos Íoses
do desenvolvimento dos crionços, desde o noscimenlo;

r verificomos gonhos de oprendizogem, ossinolóveìs mois volios e, oindo, intervenções impres-
cindíveis, em processos educoÌivos (mois polorizodos no ensino ou mois ocentuodos no opren-
dìzogem);

r encontromos siiuoções em que os cnonços com NEE, frequentemenÌe negligenciodos, se

destocom posiÌìvomente, por progredirem e por se esforçorem, ocobondo por personificor inte-



ressontes testemunhos de vido, reforçondo, ossim, o relevôncio de umo prótìco edr-,cocioro
inclusivo.

í-nm n evnariÂnrin de estrrdo do {rrncõo dcrc TIC no edrrccrcÕo e no vido de Crionr-ncr.ôm nê.êçqìoodesv^vv,,vl

educotivos especiois (NEE) e sobendo, como dizio o Hugo (M B Mouro, 1999), que o computodor o
"oiudovo o sentir melhor tudo", esïou conscienïe dos imensos dificuldodes inventoriodos pelo mesmo
ouioro (M. B. Mouro, 2006), compreendo os problemos, os desorgonizoções e os otrosos no osseguror
de resnosicrs onorirnos o necessidodes hósi,-ns e nremenies FreorrenÌemenie. o ìrrstifìcocõo nnro o

" Y'"' "v/ 
v 'vJ"'

ousêncio deslos resposÌos respoldo-se nos limitoções orçomentois e nos dificuldodes económicos do
comunidode. No enÌonto, nõo dispomos de estudos cusÌo-benefício que nos oludem o resolver eslo
Cúvido. Além do necessidode de equocionormos umo mudonço de porodigmo, teremos de continuor
: oprofundor o investìgoçoo.

-ssim/ sem o preocupoçõo de odivinhor ou invenÌor irresponsovelmenie o fuiuro, mos procurondo
:.eporó-lo no presenÌe, proponho que todos os inieressodos nestos problemóÌicos se coordenem poro
reniifìcor olgumos óreos de pesquiso e se orgonìzem poro empreender esse projeto. Nesse proposiïo,

..gìro que nos inspìremos no expressoo TIC x l, com o quol especulo que os crionços fozem um uso

:os Ìecnologios que lhes estõo ocessíveìs num registo dificilmente ocessível oos odulÌos. Ocorre-me, por
.e7êc orê enorronlo os educodores oìndo se enconÌrom no fose de esiudor os Ìecnologios versõo 4 estõo'v4vr/ Yvv

:s mois novos um posso ò frente o experimenÌó-los numo coniunturo ió x+ì.

Sínfese

.bordei o problemóiico dos TIC no vido de Ìodos os crionços, ìncluindo os crionços com NEE, procurondo
dentificor questões emergentes, tendo consciêncio e tentondo ilustror o suo complexidode. Tenïei, tombém,
+xnliccrr crs rozòes nelos crrrois é relevonte estudor como se desenvolve esto reoliclcrde er-ômô çe node?'\P"!v, vv,vr wvv'w v !v"'v wv v!

dor com elo. Poro esse esiudo e poro o difusõo dos respetivos resultodos, solienÌei o necessidode de
-,rois investigoçõo e de mois educodores melhor preporodos poro os desofios. Emboro nõo o posso
:firmor com rigor cieniífico, orrisco sugerir que um computodor, com educodor, por crionço, é melhor
co que um computodor por crioncol

iin+n nrê n^c onrnnt;sp11ss, espeCiolmente no reolidode Portugueso, num momenÌo chove poro oSSegUror

os boses de um novo proieÌo que torne vióvel e consequenÌe todo o potencìol dos TIC no desenvol-
,imantn rnmnlotn rlnc rrinnrnc .le lnÀn. ^. -"i^^-^. D^"^vv ,v-J) u) Lr rur!u). r uru QUe eSSe nOVO pfOieto Se poSSO {OrmulOt
so.orrô-mê do insnìrocõo clo Professor Dincr.le Finrreireclo no teorio crítrco sociol de Poulo Freire. suoÊ-
.i^.ln ^^r^ ^ q^.iodode do Informoçõo, o odoçõo de "umo visôo estrotégico integrodoro, orgônico e,, ,vv/ |/v l

eoerenÌe nôrô Õ .'.'sso desenvolvimento" (Fìgueiredo, 2007, p. 1a7). Espero, com estos consïoÌoções e"" Y-'
reflexões, ter dodo um pequeno contributo poro umo formuloçõo desso vìsõo que conïemple os crionços,
iaÀnc nc rrin nrnc
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